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RESUMO 

 

 

 

Esta investigação adota uma proposta de análise qualitativa e interdisciplinar. O objeto de 

estudo é a interação de aprendizes de espanhol como língua estrangeira (E/LE) com outros 

usuários desta língua durante interações quase sincrônicas em um Chat de língua espanhola. 

O corpus constitui-se de sete horas de interação entre aprendizes e demais participantes no 

canal # „Amistad‟ localizado na sala de „bate-papo‟ do jornal eletrônico El País. As principais 

perguntas que norteiam a investigação são: Quais são as estratégias e os recursos utilizados na 

interação ocorrida em um Chat espanhol por seus usuários e por estudantes de E/LE? E, como 

está caracterizado o sistema escrito em espanhol empregado no Chat?  

Esta dissertação objetiva: (1) caracterizar o sistema de escrita utilizado em uma sala de „bate-

papo‟ espanhola; (2) verificar as estratégias e os recursos empregados pelos estudantes e pelos 

demais participantes nessa interação; (3) discutir a natureza da interação no Chat com relação 

às modalidades oral e escrita da linguagem; (4) discutir os aspectos conversacionais e 

coloquializadores presentes nessa interação e (5) discutir a caracterização do Chat como um 

novo gênero discursivo influenciado pelo suporte.    

 

 

 

 

Palavras-chave: Chat, estratégias e recursos de interação em língua espanhola, oralidade, 

escrita e conversação coloquial.  
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RESUMEN     

     

     

     

Esta investigación adopta una propuesta de análisis cualitativo e interdisciplinario. El objeto 

de estudio es la interacción de aprendices de español como el lengua extranjera (E/LE) con 

otros usuarios de este idioma durante las interacciones casi síncronas en un Chat en lengua 

española. El corpus se constituye de siete horas de interacción entre los aprendices y otros 

participantes en el canal  # 'Amistad' ubicado en el Chat del periódico electrónico El País. Las 

preguntas principales que orientan la investigación son: ¿Qué estrategias y recursos los 

usuarios del canal y los estudiantes de E/LE utilizan en la interacción en un Chat español? ¿Y, 

cómo se caracteriza el sistema escrito en español empleado en la Charla virtual?  

Esta disertación objetiva: (1) caracterizar el sistema de la escritura usado en un Chat español; 

(2) verificar las estrategias y los recursos empleados por los estudiantes y por los otros 

participantes en esa interacción; (3) discutir la naturaleza de la interacción en el Chat con 

respecto a la oralidad y la escritura; (4) discutir los aspectos conversacionales y 

coloquializadores presente en esa interacción y (5) discutir la caracterización del Chat como 

un nuevo género discursivo con influencia del soporte.        

     

     

     

     

Palabras-Clave: Chat, estrategias y recursos de interacción en lengua española, oralidad, 

escritura, conversación coloquial.      
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Certamente, a escola não pode passar à margem dessas inovações sob a pena de 

não estar situada na nova realidade dos usos lingüísticos. Neste sentido, o 

letramento digital deve ser levado a sério, pois veio para ficar (Marcuschi, 2004: 

62) 

 

 

 

 

 

 

Parece-me que sob esta aparente veneração do discurso, sob essa aparente 

logofilia, esconde-se uma espécie de temor. Tudo se passa como se interdições, 

supressões, fronteiras e limites tivessem sido dispostos de modo a dominar, ao 

menos em parte, a grande proliferação do discurso (...) Há, sem dúvida, em nossa 

sociedade e, imagino, em todas as outras, mas segundo um perfil e facetas 

diferentes, uma profunda logofobia, uma espécie de temor surdo desses 

acontecimentos, dessa massa de coisas ditas, do surgir de todos esses enunciados, 

de tudo o que possa haver aí de violento, de desordem, também, e de perigoso, desse 

grande zumbido incessante e desordenado do discurso  (Michel Foucault, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

... apreender o real que está nascendo, torná-lo autoconsciente, acompanhar e guiar 

seu movimento de forma que venha à tona as suas potencialidades mais positivas  

(Lévy, 1993) 

 

                                                                  Qué ciudad temblorosa de un minuto, 

                                                                 con flotantes  banderas, sin historia, 

                                                                 hecha y deshecha toda en un minuto!  

                                                                   (Pedro Salinas apud Mayans, 2002: 97) 

 

 

Ante a constatação de que a Internet é um veículo de vários tipos de informação e de 

intercâmbio entre pessoas, surgem questões sobre o uso da rede como recurso didático. Como 

algo ainda novo, o uso dos recursos da Internet no âmbito educativo implica a necessidade de 

estudos e reflexões tanto sobre sua possível contribuição como sobre as maneiras de 

implementá-lo na aula. A análise das interações on-line presentes nos Chats
1
 auxilia na 

compreensão das novas maneiras de escrever e ler na rede.  

O computador constitui uma inovação no espaço da interação, no contexto social 

discursivo, nas formas de leitura, escrita e linguagem, nos códigos e nos processos de 

produção e construção textual (Pereira e Moura, 2001).  

Enquanto suporte da interação realizada nos canais do Chat, o computador pré-

determina as condições de construção dos enunciados, que inseridos numa prática 

conversacional deslocam convenções assentadas ao longo da história do sistema escrito das 

línguas contemporâneas. 

Como afirma Gazeta (2000:4), as “mudanças tecnológicas implicam mudanças 

significativas no contexto sócio-lingüístico-cultural”. Novas situações comunicativas 

                                                 
1
 O termo Chat provém de um tipo de vinho denominado de „chatos‟, o qual era tomado em reuniões sociais 

entre amigos, atualmente refere-se ao espaço virtual também denominado de sala de „bate-papo‟ em que ocorre 

interação escrita quase síncrona via Internet.    



 

contribuem para o surgimento de novos gêneros, criados a partir de outros gêneros já 

existentes (Schneuwly, 1998 apud Gazeta, 2000: 5). O Chat enquanto nova situação 

comunicativa é um novo gênero discursivo que: (a) institui uma situação social simétrica, 

devido ao anonimato todos os participantes possuem um nível hierárquico igual no canal; (b) 

requer novas estratégias e recursos para chamar a atenção do interlocutor e iniciar e/ou manter 

a interação; (c) apresenta uma variante do sistema de escrita constituído ao longo da história e 

(d) possibilita o intercâmbio intercultural a um custo relativamente baixo, permitindo aos 

estudantes não apenas estarem em contato com a língua alvo, mas também participarem de 

interações autênticas utilizando o espanhol como código.  

Como sugere Marcuschi (2004), é relevante analisar os gêneros emergentes com a 

Internet, como é o caso do Chat, porque: (1) seu uso se generaliza cada dia mais; (2) possuem 

especificidades tanto formais quanto funcionais; (3) permitem rediscutir a relação existente 

entre as modalidades oral e escrita da linguagem e (4) possibilitam analisar, por um lado, a 

influência das novas tecnologias na linguagem e, por outro, a função da linguagem nessas 

tecnologias
2
. 

O presente trabalho apresenta uma proposta interdisciplinar englobando, entre outras 

disciplinas, a Análise do Discurso, a Pragmática e a Análise da Conversação, com o objetivo 

de preencher uma lacuna nas pesquisas sobre interação, visto que não foram encontrados 

estudos voltados para a interação escrita quase síncrona em língua espanhola.  

A investigação tem como objeto de estudo a interação de aprendizes de espanhol como 

língua estrangeira (E/LE) com outros usuários desta língua em um Chat espanhol, 

objetivando: (1) caracterizar o sistema de escrita utilizado em uma sala de „bate-papo‟ 

espanhola; (2) verificar as estratégias e os recursos empregados pelos estudantes e pelos 

demais participantes nessa interação; (3) discutir a natureza da interação no Chat com relação 

                                                 
2
  Crystal (2001: viii) também indaga sobre “o papel da linguagem na Internet e o efeito da Internet na 

linguagem”. 



 

às modalidades oral e a escrita da linguagem; (4) discutir os aspectos conversacionais e 

coloquializadores presentes nessa interação e (5) discutir a caracterização do Chat como um 

novo gênero discursivo influenciado pelo suporte. Considerando que há a necessidade de 

observação das estratégias comunicativas utilizadas pelos participantes do Chat (Araújo e 

Melo, 2003), o principal objetivo da análise é investigar quais são as estratégias interativas e 

os recursos utilizados, a fim de manter a „conversação‟ numa sala de „bate-papo‟, por 

estudantes de E/LE e pelos supostos hispano-falantes que participam desta interação. 

A abordagem metodológica que orientará este trabalho é, principalmente, qualitativa, 

visto que envolve a análise de dados empíricos, sendo de cunho exploratório, lingüístico e 

social. Por ser um estudo exploratório, adapta embasamentos teóricos já existentes para a 

interação analisada. Ao considerar a necessidade da criação de novas formulações e estudos 

para uma compreensão mais ampla do fenômeno lingüístico e interacional considerado, este 

estudo se propõe a trazer à discussão a linguagem em seu contexto de uso, enfatizando o 

emprego da linguagem no âmbito da interação quase sincrônica escrita mediada pelo 

computador, assim como considera o sujeito inserido em seu contexto sócio-cultural 

focalizando sua prática de escrita cotidiana no Chat.  

Neste trabalho descrevemos as estratégias interacionais e o sistema escrito utilizados 

por estudantes brasileiros de E/LE e usuários da língua espanhola na interação quase 

sincrônica ocorrida durante sete horas de participação em um Chat espanhol. Abordaremos 

esses aspectos através da identificação de estratégias que revelam o uso do sistema 

lingüístico, a construção dos significados, a relação sociocultural entre os participantes e o 

modo como interagem nesta situação comunicativa.  

As principais perguntas que norteiam a investigação são: Quais são as estratégias e 

recursos utilizados na interação de um Chat espanhol realizada por seus usuários e por 



 

estudantes de Espanhol como língua estrangeira? E, como está caracterizado o sistema escrito 

em espanhol empregado no Chat?  

Para responder a essas indagações e alcançar os objetivos propostos estruturamos este 

trabalho da seguinte maneira: 

No primeiro capítulo, partimos de um breve histórico da criação da Internet para em 

seguida caracterizar a Interação Mediada pelo Computador (CMC) e os principais tipos de 

Chat utilizados atualmente. Em seguida, caracterizamos a sala de „bate-papo‟, em que ocorreu 

a interação analisada, e a metodologia empregada na condução da pesquisa para a coleta de 

dados e sua análise. Também neste capítulo descrevemos a situação comunicativa do Chat e 

os ethos assumidos por alunos e usuários durante a interação.           

No segundo capítulo, discutimos a natureza da CMC e, mais especificamente, da 

interação realizada no Chat, revisando as teorias que descrevem as modalidades oral e escrita 

da linguagem e o discurso eletrônico. Em seguida apresentamos os recursos, empregados 

pelos participantes do canal e pelos estudantes de E/LE, referentes ao reforço e à correção do 

enunciado. Ainda neste capítulo estratégias relacionadas ao processo de leitura e compreensão 

das mensagens intercambiadas no Chat.  

No terceiro capítulo, revisamos as concepções de interação, conversação e 

coloquialidade a fim de caracterizar a interação desenvolvida no Chat. E, analisamos os 

recursos, utilizados pelos estudantes e demais participantes do canal, relativos ao tema da 

interação, ao interlocutor do enunciado e à maneira de dirigir-se a outros participantes.  

No quarto capítulo, discutimos tanto o Chat enquanto novo gênero discursivo 

constituído à margem da escrita normativa, quanto à influência do suporte no uso da língua 

adotado no canal da sala de „bate-papo‟. Também expomos as impressões dos estudantes 

sobre a língua e seu uso nesta interação. Ainda neste capítulo analisamos recursos e 

estratégias empregados por alunos de E/LE e outros usuários do Chat no que se refere à 



 

ortografia e unidades de segmentação da escrita, por um lado, e à escrita e expressividade, por 

outro.   

E, por último, no quinto capítulo, apresentamos considerações finais sobre a análise do 

corpus e as reflexões suscitadas com relação à interação no Chat. Além disso, expomos 

possíveis desdobramentos desta investigação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  Contextualizando o objeto de estudo:  

 

 
estar vivo no século XX significa estar ciente da possibilidade de personalidades 

alternativas, da possibilidade de mundos alternativos, e das ilimitadas histórias 

entrecruzadas do mundo atual. (...) Para capturar realmente todas essas constantes 

permutações, necessita-se de um computador (Janet Murray, 1997:38 apud Mayans, 

2002: 95-96) 

 

 

... o computador, além de instrumento de comunicação e de armazenamento de 

dados, conquista o status de ambiente cognitivo, tecnologia mediadora a partir da 

qual vemos o mundo e construímos conhecimento (Ramal, 2002:15) 

 

 

Nesse primeiro capítulo do trabalho expomos um breve histórico da criação da 

Internet, conexão indispensável para a Comunicação Mediada por Computador (CMC) 

realizada nos diferentes tipos de Chats existentes. Distinguimos as diversas salas de „bate-

papo‟ a fim de especificar o Chat escolhido e caracterizamos o canal # „Amistad‟ tanto aberto 

quanto privado
3
. Em seguida relatamos o processo metodológico que orientou toda a 

investigação com o intuito de facilitar a leitura deste trabalho e a partir da análise da situação 

comunicativa, que ocorre nessa interação e que possibilita a criação de determinados ethos 

pelos participantes, identificamos as estratégias relacionadas à construção das imagens 

discursivas dos usuários do canal e dos aprendizes de E/LE. 

 

1.1  Do computador à Internet 

 

Na década de 60 o engenheiro americano Bob Taylor liga em rede os computadores da 

ARPA (Advanced Research Project Agency), agência espacial americana que funcionava 

dentro do Pentágono antes da NASA assumir o controle das pesquisas espaciais. No mesmo 

período Ted Nelson torna-se conhecido como o criador do hipertexto ao elaborar um 

                                                 
3
 Privado é uma pequena janela aberta simultaneamente na tela do computador de duas pessoas permitindo a 

interação síncrona escrita desde que estejam conectados a um canal de Chat. 



 

processador de texto que permiti a apagar, corrigir, comparar e revisar o texto escrito. Na 

década de 70, surge a primeira conexão internacional, pois a ARPAnet  se conecta à 

Universidade de Londres, utilizando-a basicamente para e-mails.   

Depois disso, outro engenheiro americano, Bob Metcalfe, descobre como conectar os 

computadores em redes empresariais. Em seguida, a empresa Novell desenvolve a capacidade 

de computadores armazenarem dados em servidores e compartilhá-los com outros usuários. 

Na década seguinte estudantes da Universidade de Stanford desenvolvem a tecnologia para 

comunicação de redes. No início da década de 90 surge a Internet, o técnico inglês em 

informação Tim Berners-Lee descobre que com um endereço eletrônico os usuários de 

qualquer rede podem acessar informações disponíveis em servidores. Logo depois com a 

invenção de navegadores a busca de informação na rede é facilitada e o comércio e a 

interatividade na rede aumentam. No Brasil, as iniciativas para formação de uma rede 

nacional começam em 1987, mas a Internet só se consolida no país após dez anos.    

          A World Wide Web (www) é uma fração da Internet na qual, por meio do HTTP 

(HyperText Transfer Protocol), pode-se acessar um conjunto em tese ilimitado de documentos 

produzidos na linguagem HTML (Hypertext Markup Language) com caráter hipertextual e 

hipermídia, conectável a outros armazenados na Internet. A organização lógica da Web se faz 

de modo análogo ao da Internet, por meio de endereços eletrônicos (URL–Uniform Resource 

Locater). As páginas interconectadas que se agrupam em um mesmo endereço recebem o 

nome de site. Lévy (1993; 2000) afirma que para entendermos um site devemos relacioná-lo a 

um hiperdocumento cujo tamanho e complexidade pode corresponder ao de uma grande 

enciclopédia.  

Atualmente, a Internet permite a existência de novos tipos de texto como „e-mail‟, „salas 

de discussão‟, „fóruns‟, „debates‟ e Chats, nos quais a organização textual, geralmente, é 

hipertextual. De acordo com Bernd Fichtner (2001: 21): 



 

a Internet mostra uma grande ambigüidade. Ela está relacionada com a eliminação 

da distância, com a fragmentação, com a destruição de uma concepção tradicional 

de identidade, assim como a “perda de realidade” como capacidade de diferenciar 

entre espaço real e espaço virtual. Ao mesmo tempo a Internet obriga a desenvolver 

novas formas de representação do espaço com os quais podemos definir e 

identificar o nosso lugar como sujeitos individuais e sociais e, com isso, abrir novas 

possibilidades de construção da subjetividade e identidade. 

 

 

 Esse autor considera que a „apropriação social‟ da Internet é um processo através do 

qual as novas tecnologias são apreendidas como uma parte fundamental da vida quotidiana, 

integradas conscientemente na cultura e utilizadas na autogestão da sociedade, acarretando 

mudanças na vida social e produzindo novos usos da linguagem que as refletem. Segundo 

Bakhtin (1999:44), “as formas do signo são condicionadas tanto pela organização social de 

tais indivíduos como pelas condições em que a interação acontece”.  

 

1.2 Comunicação síncrona e assíncrona: 

 

Conforme reflete Mayans (2002) a terminologia Novas Tecnologias da Informação é 

inapropriada, já que, por um lado, „novo‟ é um conceito impreciso e breve e, por outro, a 

„tecnologia‟ não é o principal objeto de estudo.  Além disso, „informação‟ é outro termo 

impreciso, visto que o que ocorre é um intercâmbio de dados digitais. Consideramos, assim 

como esse autor, a adoção da nomenclatura „Comunicação Mediada por Computador‟ (CMC) 

mais adequada. Segundo Madeira Lourenço (2001) na CMC os interlocutores compartilham 

as mesmas condições de produção, já que usam o mesmo meio e produzem o texto em tempo 

real. No entanto, como se situam em espaços físicos distintos, faz-se necessária uma maior 

clareza nas mensagens e um tempo de planejamento menor do que a escrita, normalmente, 

requer. As mensagens curtas garantem a dinamicidade na continuidade da comunicação e a 

manutenção da atenção do interlocutor. Jonsson (1997) divide essa comunicação em 

assíncrona e síncrona, sendo a primeira representada pelo e-mail e a segunda pelos Chats. 

Enquanto na comunicação assíncrona a produção da mensagem e sua recepção ocorrem em 



 

momentos distintos e dispõe-se de bastante tempo de planejamento, na comunicação síncrona 

a elaboração da mensagem e seu envio são quase simultâneos, portanto o tempo de 

planejamento é muito menor.    

 

1.2.1 Os tipos de Chat: 

 

Os dois tipos de Chat mais utilizados na Internet são o „Internet Relay Chat‟ (IRC) e o 

„I seek you‟ (ICQ).  

O IRC é “uma aplicação informática -software – que, fazendo uso da conexão com a 

Internet, permite a comunicação escrita imediata e simultânea de múltiplos usuários” 

(Mayans, 2002: 19), foi criado em 1988 por Jarkko Oikarine na Universidade de Uolu na 

Finlândia, seu objetivo era criar um serviço de mensagens, que possibilitasse a conversação 

entre mais de dois usuários em tempo real, para complementar as listas de discussão 

assíncronas. Esse sistema foi distribuído a várias universidades no país e, posteriormente, foi 

aperfeiçoado em parceria com os Estados Unidos gerando o IRC 2.0. Possibilita a troca de 

mensagens em tempo real entre vários participantes de um mesmo canal desde que conectados 

a um servidor
4
 de IRC na Internet. Em geral, os participantes não se conhecem e todas as 

mensagens enviadas para o canal aberto podem ser lidas por qualquer usuário após ter sido 

acionado o comando enviar mensagem, antes do envio o enunciado
5
 pode ser alterado e 

reformulado. Aproxima-se da escrita por ser digitado, mas afasta-se pelo tempo de 

                                                 
4
 Alguns servidores permitem a criação de novos canais desde que os usuários possuam um número pré-

determinado de adesões. Além disso, alguns realizam cadastros com dados pessoais e fornecem uma senha desde 

que o usuário possua e-mail em um servidor não gratuito a fim de evitar que um mesmo participante possua 

vários nicks e impedir que outras pessoas utilizem o nick escolhido pelo registrado. 
5
 Segundo (Bakhtin, 1997: 316) “um enunciado concreto é um elo na cadeia da comunicação verbal de uma dada 

esfera. As fronteiras desse enunciado determinam-se pela alternância dos sujeitos falantes. Os enunciados não 

são indiferentes uns aos outros nem são auto-suficientes; conhecem-se uns aos outros, refletem-se mutuamente. 

São precisamente esses reflexos recíprocos que lhe determinam o caráter. O enunciado está repleto dos ecos e 

lembranças de outros enunciados, aos quais está vinculado no interior de uma esfera comum da comunicação 

verbal”. 



 

formulação ser limitado e porque a alternância de participantes possibilita mudanças no 

direcionamento do tópico e no planejamento. 

O IRC pode ser utilizado em Chats livres, cuja finalidade é a comunicação entre 

usuários ou em Chats especiais, nos quais uma personalidade é entrevistada on-line pelos 

internautas de determinado provedor, os participantes compartilham um interesse comum, se 

dirigem sempre ao entrevistado, não caracteriza uma conversa, mas uma investigação 

(Fonseca, 2001). O software
6
 de IRC é um dos mais utilizados tipos de Chat da Internet, na 

Espanha é o programa de conversação pública simultânea mais utilizado com relação ao 

tempo de conexão e ao número de usuários (Mayans, 2002). Os Chats de IRC possuem para 

cada canal operadores (channel operator), atuando como moderadores que advertem 

participantes, expulsam usuários (Kick) ou impedem a entrada no canal por um tempo 

determinado (ban) dos participantes que utilizam termos obscenos, além de impedirem a 

difusão de vírus através do Chat.  

Por outro lado, o ICQ é um programa de bate-papo on-line que concede a seus usuários 

um número de registro mundial, permite interagir com desconhecidos, informa que pessoas 

conhecidas e registradas estão conectadas à Internet e possibilita buscar outros usuários para 

interação por meio da seleção de características presentes nos dados de registro do ICQ. 

Permite a localização de pessoas na Internet, visto que avisa através de um som quando 

pessoas conhecidas cadastradas estão on-line. Esse programa permite a interação síncrona 

entre duas ou mais pessoas conhecidas e funciona como um canal privado, já que outras 

pessoas não têm acesso ao conteúdo das mensagens. Sendo que diferentemente do IRC cada 

caractere digitado aparece imediatamente na tela do interlocutor, logo pode haver 

sobreposição de enunciados e marcas de (re)formulação das mensagens, que aproximam esse 

programa da fala. Além disso, podem ser enviados arquivos como fotos, imagens, textos e até 

                                                 
6
 Programa constituído de um aplicativo ou de um sistema operacional executado pelo hardware, o computador 

propriamente dito. 



 

páginas da Web (URL) durante a interação para serem visualizados simultaneamente pelos 

interlocutores na tela. 

Além desses dois tipos de Chat, também existem programas que permitem a 

comunicação oral pelo computador, nos quais não é possível a sobreposição de vozes. No 

entanto, esses programas além de oferecerem a possibilidade de interagir oralmente, não 

excluem a interação por escrito de modo simultâneo ou alternado. Alguns programas de Chat 

utilizam scripts, isto é, informações selecionadas pelos participantes para completar ou 

substituir as mensagens digitadas, indicando ações decorrentes de comportamentos não 

verbais e opções de endereçamento ao destinatário. 

Optamos pela utilização do IRC do tipo livre na pesquisa pela necessidade de interação 

imediata com interlocutores reais e supostamente espanhóis ou hispano-falantes. Além disso, 

é o programa de bate-papo mais difundido na Internet e concede aos interlocutores mais 

tempo para planejamento e envio das mensagens, já que essas só aparecem na tela quando o 

participante clica no ícone enviar. 

 

 

1.2.1.1  O Chat de IRC utilizado na investigação: 

 

         O Chat do jornal espanhol El País se localiza na página principal da versão eletrônica do 

jornal. Essa sala de „bate-papo‟ é aberta, não sendo, portanto, exclusiva dos assinantes. Contém 

27 canais divididos em 4 grupos: „Atualidades‟, composta pelos nomes das seções do jornal 

(„Internacional‟, „Espanha‟, „Tecnologia‟, „Economia‟, „Cultura‟, „Gente‟, „Sociedade‟, 

„Esportes‟ e „Tentações‟), „Especiais‟ com canais sobre assuntos da atualidade („América 

Latina‟, „Educação‟, „Cerco a Sadam‟, „Crise no Oriente Médio‟, „Imigração‟ e „País Vasco‟), 

„Antigas‟ com canais com nomes de deuses da mitologia greco-romana („Zeus-Júpiter‟, 

„Atenas-Minerva‟, „Afrodite-Vênus‟, „Poisedón-Netuno‟, „Hermes-Mercúrio‟ e „Artemisa-



 

Diana‟) e „Destaques‟ (com os canais „Amizade‟, „Amor‟, „Internet‟, „Literatura‟, „Cinema‟ e 

„Viagens‟). 

           Junto ao nome do canal aparece o número de pessoas que estaria nele, porém esse 

número não é atualizado, não servindo, portanto, como referência. Nos dois primeiros grupos 

os enunciados devem estar relacionados ao tema do canal, sendo livre nos outros dois grupos. 

Os canais „Amizade‟ e „Zeus-Jupiter‟ são os mais acessados. Constatamos através das 

respostas às indagações sobre a idade de participantes que estes se constituem 

discursivamente de jovens entre 13 e 30 anos no primeiro (exemplos de 1 a 4) e de pessoas, 

em sua maioria, com uma faixa etária maior no canal „Zeus- Júpiter‟, como indicam os 

enunciados a seguir: 

 

(1)      [11:06] Priscila  hola Marta.....cuántos años tienes? 

          [11:06] _Marta_  13 
(26/10/2003) 

 

(2)       [09:10] boy tengo 19 años y tu? 
(05/12/2003) 

 

(3)       [10:04] Curioso  Kuantos años tienes  

           [10:04] moita  23 

           [10:04] Curioso  yo 20 
(26/10/2003) 

 

(4)      [09:51] AngelCaido  bueno tengo 29 años por los que preguntn... 
(26/10/2003) 

   

 

            As diferenças entre esses canais são evidentes: além da idade dos interlocutores, os 

assuntos tratados e a maneira como são abordados é distinta. O modo de se comunicar 

também muda, já que no primeiro ocorrem mais abreviações de palavras e representação de 

fenômenos da fala na escrita, por outro lado, no segundo as regras de escrita são mantidas 

quase integralmente. Apesar do Chat não estabelecer essas características, os participantes as 

seguem e quando alguém de idade distinta do grupo entra no canal é avisado de que não está 

no canal apropriado: 



 

(1)           [21:14] Storm  chica 

                [21:14] Desmadeja  jajaja Storm..te estas confundiendo! 

                [21:14] Storm  jaja 

                [21:14] Storm  no 

                [21:14] Desmadeja  Chica..bueno da igual.. 

                [21:14] Storm  creo 

                [21:14] Desmadeja  Pero no soy quien te crées que soy. 

                [21:14] Storm  vale, lo pensere  

                [21:14] Energumena  Jajajajaaja, Storm anda un poco desorientá !, jajaja 

                [21:14] JA  Rimando con chicas¡¡¡..desde luego¡¡ 

                [21:15] Desmadeja  Eso, piensa... 

                [21:15] Desmadeja  sí, jajajaa está desorientadísima! 

                [21:15] Storm  como esta el mundo de confundido, ja 

                [21:15] Energumena  Claro que, es para desorientarse, jajaja 

                [21:15] Desmadeja  Ya ves JA..joé....ya me vale. 

                [21:15] Desmadeja  Claro, claro...nos confunden siempre. 
          (canal „Zeus‟ 10/05/03) 

           

Como os „diálogos‟ numa sala de „bate-papo‟ pela Internet ocorrem mediados pelo 

computador, com a participação de um software específico, para utilizar esse Chat basta 

acessar o site do jornal através do endereço eletrônico www.elpais.es, clicar em Chat na 

página principal, escolher um canal, digitar um nickname, também conhecidos como nick ou 

login, que pode ser o nome, apelido ou pseudônimo pelo qual a pessoa se identifica no 

„diálogo‟ e pulsar em entrar.  

          O login pode ser trocado durante o „diálogo‟ ou a cada nova entrada no Chat, 

funcionando como uma máscara por trás da qual se revelam ou se ocultam identidades. 

Permanecem registrados avisos de entrada e saída de logins da sala, bem como a mudança de 

nick durante o „diálogo‟. 

           Os nicks em uma sala de „bate-papo‟ são reconhecidos pelos participantes da interação, 

que muitas vezes buscam esse espaço para trocar idéias, passar o tempo de modo agradável 

e/ou iniciar relacionamentos de amizade ou amorosos. Em muitos casos, tenta-se suprir a 

virtualidades dos „diálogos‟ on-line através de pedidos de envio de fotos e do MSN que 

permite também a comunicação oral na rede.  

http://www.elpais.es/


 

           Para enviar uma mensagem, que pode ser lida por qualquer participante que esteja no 

canal nesse momento, basta digitá-la e clicar na opção enviar. Os „diálogos‟ podem ocorrer na 

página do canal entre dois participantes ou até entre todos, já que a visualização das 

mensagens para ali enviadas é permitida a todos os que estão no canal. Além disso, pode-se 

optar por interagir com uma única pessoa através da abertura de um privado, que é uma 

pequena janela aberta na tela de duas pessoas, que não impede o envio de mensagens para 

página do canal nem a leitura das mesmas. Cada usuário pode interagir em quantos privados 

quiser, desde que estejam dentro do mesmo canal, sem que mais ninguém saiba com quem se 

está interagindo nem o conteúdo desse „diálogo‟.  

Nos privados a interação ocorre entre dois participantes, indaga-se a aparência física, 

gostos e ocupações do usuário, respeitam-se os turnos
7
 de fala, há pouco scroll

8
, poucas 

digressões e interrupções abruptas de temas, as intervenções são mais elaboradas e, verifica-se 

uma presença mais atuante do interlocutor.   

           Para salvar os „diálogos‟, com a finalidade de utilizá-los nessa pesquisa, foi necessário 

utilizar o recurso de selecionar, copiar e colar num arquivo do Word, já que não estão 

disponíveis ícones para impressão nem para gravação da janela do canal.  

 

1.3   Metodologia: 

 

A escolha do corpus se justifica por ser um intercâmbio comunicativo real na língua 

meta, na qual os estudantes não são inseridos ao longo da graduação. Além disso, por ser 

síncrona exige rapidez na compreensão e na escrita das mensagens, o que contribui para a 

prática do E/LE. A sala de „bate-papo‟ do jornal eletrônico El País foi escolhida por este ser o 

                                                 
7
López Quero (2003) sugere que o Chat não apresenta turnos de fala porque o software impõe a seqüencialização 

das mensagens por sua ordem de envio para a tela. Discordamos dessa posição por considerarmos como turno na 

sala de „bate-papo‟ qualquer mensagem enviada para o canal. A presença dos nicks dos usuários na tela indica a 

ocorrência de turnos que constituem a trama de „conversas‟ paralelas que o canal comporta. 
8
 Scroll é o movimento vertical da tela que se produz pelo envio de mensagens para o canal. 



 

jornal de maior circulação na Espanha e o primeiro a apresentar uma versão eletrônica no 

país. Além disso, esse Chat em língua espanhola não é exclusivo dos assinantes do jornal, 

podendo ser acessado por internautas de todo o mundo. Como essa sala de bate-papo 

apresenta vinte e sete canais limitamos as interações ao canal # „Amistad‟ porque este não 

possui um tema pré-determinado e costuma reunir o maior número de participantes desse 

Chat –cerca de 60 simultaneamente-, além de concentrar predominantemente usuários 

adolescentes e jovens. 

Aproveitamos o contato estabelecido pela disciplina de Capacitação Didática com 

universitários do sexto período na graduação em Letras (Português-Espanhol) para solicitar 

voluntários para interagirem no canal escolhido, já que estes alunos apresentam um nível 

intermediário na língua meta (cerca de 350 horas de E/LE no curso de Letras) e se inserem na 

mesma faixa etária dos participantes do canal # „Amistad‟.  

A coleta de dados se realizou em três etapas:  

A primeira parte da coleta de dados ocorreu durante o primeiro semestre de 2003. Em 

dois dias escolhidos aleatoriamente no mês de maio, o canal # „Amistad‟, presente somente na 

página principal do jornal eletrônico espanhol El País, foi acessado pela pesquisadora, sem 

que interferisse no desenrolar dos diálogos, sua entrada nesse canal se restringiu à observação 

e registro dos enunciados visíveis em seu monitor do computador. Não se informou aos 

participantes que seus enunciados seriam salvos para análise, sendo que ao todo foram 

coletados 2060 turnos durante 2 horas e 9 minutos. 

Esses enunciados serviram para verificar as características dessa interação e analisar as 

mensagens enviadas pelos participantes dessa sala de „bate-papo‟ espanhola, a fim de 

confrontá-las com os enunciados que seriam produzidos posteriormente na coleta de dados 

com os aprendizes de E/LE. 



 

A segunda parte dos dados foi coletada nos meses de novembro e dezembro de 2003 

com onze universitários do curso de Letras Português-Espanhol, com nível intermédio de 

espanhol como língua estrangeira, de uma universidade pública do Rio de Janeiro. 

Participaram desta pesquisa onze aprendizes de E/LE, sendo nove mulheres e dois homens 

com idades entre vinte e trinta e três anos. O tempo que cada aluno foi exposto ao ensino do 

espanhol antes de ingressar na universidade é bastante distinto, já que três estudantes nunca 

tiveram aulas para aprenderem essa língua-meta, dois a estudaram na escola durante dois 

anos, outros dois no pré-vestibular de seis a oito meses, um teve contato com a língua durante 

um ano em um curso de idiomas e dois a estudaram tanto na escola quanto em cursos de 

idioma ao longo de quatro anos e nove anos e seis meses.  

Os estudantes interagiram, no canal # „Amistad‟ do Chat presente na página principal da 

versão eletrônica do jornal espanhol El País, utilizando os computadores do laboratório de 

informática da universidade. Não foi especificado um tema para a interação, os alunos 

deveriam interagir como se estivessem sozinhos em casa. Cada aluno permaneceu cerca de 

uma hora por dia no canal e entrou no Chat de uma a três vezes de acordo com sua 

disponibilidade de horário.  

 As interações mantidas em canais privados pelos estudantes também foram consideras 

na pesquisa. De modo a facilitar a localização dos dados cada estudante que interagiu no canal 

privado ( 8 dos 11 aprendizes) foi identificado com uma letra conforme mostra o quadro: 

Quadro I: Letra correspondente ao nick dos aprendizes nos canais privados  

Letra de identificação no canal privado Nick do estudante 

A           Priscila / Guapa 

B Amira / Caetano 

C Leo 

D Mary/ Andy  

E Micole 

F Anita 

G Rubia 

H Grazi / Brasile 



 

Além disso, cada privado foi identificado com um número que corresponde à 

quantidade de privados utilizados pelo aprendiz até aquele momento. Cada mensagem foi 

numerada seqüencialmente, sendo que cada privado recebeu sua numeração independente dos 

demais. É importante ressaltar consideramos como turno no Chat qualquer ícone ou caractere 

enviado para o canal. 

Consideramos que, como sugere Souza (2000:112), a “coleta das percepções dos 

próprios aprendizes sobre as formas por eles vistas nas interações através do chat poderia 

ser bastante elucidativo”. Por isso, os estudantes responderam ao final de sua participação na 

interação a um questionário (anexo A) composto por treze perguntas. Somente um aluno não 

entregou o questionário preenchido.   

As perguntas do questionário caracterizam por um lado, o participante quanto ao sexo 

(1), idade (2), conhecimento da língua-meta antes de ingressar na universidade – tempo e 

lugar onde estudou espanhol- (12), explicação do nick adotado (3), participação em outras 

salas de „bate-papo‟ em espanhol ou português e possíveis diferenças encontradas (6). Por 

outro lado, os estudantes avaliam a interação em seus aspectos positivos e negativos (4), suas 

características (5), os fatores que geraram dificuldades (9) e como superaram as dificuldades 

surgidas ao longo da interação (10). Além disso, os alunos expressam suas impressões sobre 

os demais participantes (7) e o uso da língua nessa interação (13), relatam se a tarefa 

correspondeu às suas expectativas (8) e opinam se graduandos em Espanhol deveriam ter 

contato com esse tipo de interação (11). Optamos por apresentar os dados do questionário 

dispostos ao longo dos capítulos. 

Em seguida realizamos uma análise pragmática e discursiva das mensagens para 

verificar quais são as estratégias interacionais utilizadas por alunos e demais participantes, a 

linguagem utilizada e as dificuldades encontradas. Além disso, foram consideradas as 



 

respostas que cada aluno deu ao questionário de modo a verificar sua percepção da língua e 

dos participantes dessa interação.  

Como a análise das estratégias empregadas na interação dos aprendizes de E/LE e dos 

demais participantes do canal de Chat # „Amistad‟ permeia todo este trabalho, cabe perguntar 

o que são as estratégias e porque são importantes? 

 

1.4 A competência comunicativa e as estratégias: 

 

A interação de estudantes na língua meta está relacionada ao desenvolvimento da 

competência comunicativa. A competência comunicativa
9
 se refere aos conhecimentos e 

habilidades para que a língua seja utilizada de modo apropriado ao contexto (Pinilla Gómez, 

2004), portanto, requer um conhecimento de comportamentos sociais no uso da língua em 

uma determinada situação de comunicação. Segundo Briz (2004: 221), essa competência 

engloba: (a) a competência lingüística considerada como o domínio do sistema lingüístico 

tanto verbal como não verbal; (b) a competência discursiva que abarca o domínio de recursos 

que constroem a coesão e a coerência textual; (c) a competência pragmática: abarca a 

competência sociolingüística, ou seja, o domínio de regras socioculturais e a competência 

estratégica, isto é, o domínio de estratégias de comunicação verbal e não verbal a fim de que a 

interação seja eficaz. 

O termo estratégia originalmente destinado aos planos de guerra estendeu seu sentido às 

atividades que contribuem para solucionar problemas ou alcançar determinado objetivo. As 

estratégias:  
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 Termo proposto por Dell Hymes (1972). 



 

são um meio que o usuário da língua utiliza para mobilizar e equilibrar seus 

recursos, por em funcionamento destrezas e procedimentos com o fim de satisfazer 

as demandas de comunicação existentes no contexto e completar com êxito a tarefa 

em questão da forma mais completa ou mais econômica possível, dependendo de 

sua finalidade concreta. Por tanto, as estratégias de comunicação não deveriam ser 

vistas simplesmente desde uma perspectiva de incapacidade, como uma forma de 

compensar uma carência ou uma má comunicação. Os falantes nativos empregam 

habitualmente todo tipo de estratégias de comunicação, em resposta as demandas 

comunicativas que se apresentam (Marco Común Europeo de Referência, 2002: 60) 

 

As estratégias comunicativas referem-se a “qualquer estratégia que se ative na 

interação, compreensão e expressão, tanto oral como escrita (...) ainda que a intenção do 

aprendiz seja somente a de resolver uma situação de comunicação, é rentável para a 

aprendizagem” (Fernández López, 2004: 417). Com relação ao processo de aprendizagem da 

língua as estratégias são “operações mentais, mecanismos, técnicas, procedimentos, planos, 

ações concretas que se levam a cabo de forma potencialmente consciente e que mobilizam os 

recursos para maximizar a eficácia tanto noa aprendizagem como na comunicação 

(Fernández López, 2004: 412) 

No próximo item iniciamos a análise da situação comunicativa ocorrida na sala de 

„bate-papo‟ e da (re)construção dos ethos tanto pelos usuários do canal quanto pelos 

aprendizes de E/LE, a fim de contextualizar essa interação e identificar as estratégias 

relacionadas à construção das imagens discursivas. 

 

1.5  A situação comunicativa e o ethos dos participantes  

 

Eu não sou eu nem sou o outro, sou qualquer coisa de intermédio 

(Fernando Pessoa) 

 

A sala de „bate-papo‟ é um contrato de comunicação (Charaudeau, 1983) específico, no 

qual a identidade dos participantes somente é revelada discursivamente. O contrato de 

comunicação constitui-se de cada interação de comunicação entre falantes marcada por uma 

situação. Esta situação comunicativa se institui através da identidade dos interlocutores, da 



 

finalidade da interação que restringe as intenções dos interlocutores, das condições sociais em 

que o discurso é produzido e das circunstâncias materiais concretas em que ocorre a situação, 

já que influem na maneira de falar e na construção dos sentidos.  

O contrato comunicativo institui os papéis dos interlocutores e legitima seus 

enunciados. Este contrato depende do implícito codificado que surge dos papéis assumidos e 

da relação imaginada, define esses papéis e permite produzir e interpretar os enunciados. Os 

diferentes significados que o enunciado pode assumir depende do contexto, já que seu sentido 

se adeqüa à determinada situação comunicativa.   

O objetivo do contrato estabelecido no Chat é a própria interação, limitada e marcada 

pelo suporte em que ocorre. Devido ao suporte, não é possível determinar ao certo o perfil dos 

usuários do Chat, embora alguns se identifiquem, não há prova de sua autenticidade, não há 

fichas de cadastro pessoal e o canal pode ser acessado por qualquer individuo. O anonimato 

possibilita uma relação de igualdade entre os usuários do Chat.  

O distanciamento físico entre os interlocutores permite a permanência do anonimato, já 

que cada sujeito envia e recebe mensagens em tempo real de qualquer lugar do mundo por 

meio de seu computador e se identifica na interação com o nick que escolher. Somente os 

sujeitos que utilizam o MSN, que permite o envio de fotos, uso de webcan
10

 e de microfone, 

não se revelam somente por meio da palavra. No Chat de IRC os pedidos de fotos e número 

de telefone do interlocutor representam tentativas de romper com o anominato: 

 

(1)        [08:43] JESUSBOY ALGUIEN QUE NO LE IMPORTE MANDARME UNA 

FOTO SUYA Y YO LE MANDO UNA MIA A ELLA QUE NE HABRA UN PRIVI Y 

LE DIGO MI CORREO 
(12/12/2003) 

 

(2)         [09:03] CarpeDiem si, pero...oye, dame el teléfono, en priv, si queires, que no lo 

tengo 
(12/12/2003) 

 

                                                 
10

 Mini-câmera de vídeo para computador.  



 

No entanto, a questão do anonimato não apresenta um consenso entre os autores, já que, 

por exemplo, Mayans (2002: 212) sugere que os personagens do Chat não são anônimos, 

visto que possuem nomes e características adequadas à personalidade criada pelos usuários 

para seus personagens, “não cremos que uma entidade cuja personalidade é evidente e 

mantida, e que tenha um nome claramente indicando sua identidade, possa ser considerado 

anônimo”.      

O interpretante busca o significado social e comunicativo do enunciado, mas o sentido 

do discurso depende das circunstâncias de enunciação e dos interlocutores a quem o discurso 

é dirigido. Desta maneira, exige dos interlocutores mais do que competência lingüística, 

refere-se ao processo de enunciação e a um sujeito definido em várias relações de 

intersubjetividade (Charaudeau, 1999).  Portanto, o Chat apresenta uma estreita relação com a 

realidade social imediata.    

         Este autor distingue dois tipos de identidade: a social e a discursiva. Na identidade 

social, o interlocutor interpreta o discurso baseado no que sabe ou supõe sobre o locutor 

considerando seu status social, sua posição na interação e suas características psicológicas, 

dessa maneira se constrói a imagem do „eu‟ e se legitima a fala. Por outro lado, na identidade 

discursiva, o interlocutor interpreta o discurso calcado no que o sujeito diz e no modo como o 

enuncia, através do discurso recria a imagem/ identidade social do locutor. 

No Chat, como a maioria dos participantes não se conhece, os enunciados são 

interpretados tanto a partir do dito quanto do modo de expressar-se do interlocutor. Assim, os 

usuários do canal constroem, com base na identidade discursiva apresentada através do nick e 

dos enunciados, uma identidade social para seus interlocutores.      

Consideramos os interlocutores do discurso, na perspectiva de Charaudeau (1983), em 

relação a um quadro interno e outro externo do circuito de produção e interpretação do ato de 

linguagem, no qual cada par de interlocutores desdobra-se em quatro sujeitos (dois externos 



 

„reais‟ e dois internos imaginários) condicionados por circunstâncias de discurso em que se 

estabelecem contratos e se utilizam estratégias.  

O circuito externo do ato de linguagem se compõe por dois sujeitos ativos e „reais‟, o eu 

comunicante (EUc), que  elabora a fala, e o tu interpretante (TUi), que é o destinatário „real‟ 

do enunciado produzido pelo sujeito comunicante. Por outro lado, o circuito interno engloba 

os protagonistas imaginados, um ou mais tu destinatários (TUd) fabricados pelo EUc como 

destinatários ideais, adequados ao ato de enunciação e presentes de modo implícito ou 

explicito, e o eu enunciador (EUe) sujeito que fala e projeta uma imagem de acordo com a 

intencionalidade do EUc que será interpretada pelo TUi. Esse quadro pode ser visualizado no 

esquema a seguir (Charaudeau 1983; 2001):  

           

 

No Chat, a pessoa por trás do nick é o EUc enquanto seu nick é seu EUe, o TUd  é o 

nick de outra pessoa que por sua vez é o TUi. O EUc não pode controlar os efeitos produzidos 

no TUi e ainda se arrisca a deixar transparecer inconscientemente o que não queria 

comunicar, mas pode como estratégia fabricar várias imagens de EUe, por exemplo 

aparecendo como EUc, através da ocultação deste, da ambigüidade, assumindo outra 

        Campo do ser e fazer 

_____________________Situação comunicativa__________________ 

             /                                                                                                                      \  
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identidade ou acrescentando características e informações enganosas a seu respeito, de acordo 

com o modo como deseja ser visto na situação e com a credibilidade que julga ter diante do 

TUi.  

        Constatamos que no Chat ocorre uma mise en scène interacional, visto que papéis são 

assumidos a partir da escolha dos nicks, que podem representar o sujeito real ou atuar como 

projeção imaginária do sujeito onde este se encontra com outro dele mesmo.  

A identidade suposta pelos participantes da interação para o EUe pode ou não 

corresponder a „real‟ identidade do EUc, visto que os sujeitos do „reais‟ e externos do ato de 

linguagem (EUc e TUi) podem se identificar totalmente, parcialmente ou não com os sujeitos 

imaginados e internos  (EUe e TUd). O EUe funciona como uma máscara de fala do EUc, que 

possui uma imagem do TUi e baseado nela constrói o TUd para quem dirige a enunciação.   

           Através da enunciação o sujeito posiciona-se na situação comunicativa, legitima sua 

posição de enunciador de determinado enunciado
11

 e se dirige ao(s) alocutário(s)
12

. Para 

Charaudeau (1992: 572 apud Almeida (2003: 74)), “a enunciação é um fenômeno complexo 

que mostra a forma como o falante „se apropria da língua‟ para organizá-la em discurso. E 

nesse processo de apropriação o sujeito falante é levado a se situar em relação a seu 

interlocutor, em relação ao mundo que o cerca e em relação ao que diz”.  

          De acordo com Charaudeau, todo sujeito que fala precisa ter legitimidade, possuir 

credibilidade e conseguir captar a atenção do destinatário. A legitimidade, relacionada à posse 

de poder ou saber, refere-se ao fato do sujeito ter direito à palavra por ser socialmente 

reconhecido pelo outro para se pronunciar de determinada maneira, sobre um assunto em uma 

situação específica.  

        Por outro lado, no conceito de credibilidade o interlocutor considera que o sujeito está 

sendo sincero dizendo o que acredita ser verdadeiro ou que suas afirmações podem ser 

                                                 
11

 O enunciado é o produto da enunciação, carrega a intencionalidade do sujeito. 
12

  Também denominado de destinatário. 



 

comprovadas. Quanto à questão de atrair a atenção do outro, esta é obtida através da 

associação entre a utilização de um discurso lógico (logos), a construção de uma imagem de si 

próprio (ethos) e o toque na emoção do destinatário (pathos). 

        O conceito de ethos representa a imagem de si que o locutor projeta através de seu 

discurso, relaciona-se a credibilidade do locutor e a sua capacidade de persuasão do alocutário 

através da enunciação. Essa imagem do locutor é mostrada em qualquer enunciação, posto 

que como afirma Amossy (1999: 9 apud Almeida (2003:75)): 

  
toda fala implica a construção de uma imagem de si. Para tanto não é necessário 

que o locutor faça seu retrato, detalhe suas qualidades nem mesmo que fale 

explicitamente de si próprio. Seu estilo, suas competências de linguagem e 

enciclopédicas, suas crenças implícitas bastam para dar uma representação de sua 

pessoa. Deliberadamente ou não, o locutor efetua assim no seu discurso uma 

representação de si.  

 

         Para Bakhtin (1999), cada sujeito possui um horizonte social que se manifesta através do 

discurso que produz, assim como o orienta em relação ao discurso do outro. O sujeito 

constitui-se na relação com o „outro‟, construída essencialmente pela linguagem. Por tanto, no 

Chat cada nova mensagem enviada para o canal renegocia as posições sociais, já que o 

comportamento que é apresentado a cada turno pode ratificar, modificar ou refutar uma 

posição que já havia sido estabelecida na interação.  

         Dessa maneira, nos canais da sala de „bate-papo‟ ocorre uma constante negociação de 

posições sociais. A partir das mensagens enviadas pelos participantes, transmite-se o ethos do 

EUe que pode não corresponder a identidade social do EUc. Nessa situação interativa os 

interlocutores dependem do discurso para construírem ou reconstruírem uma imagem do 

„outro‟. 

         Consideramos o ethos, ou seja, a construção da imagem de si próprio, como uma 

estratégia interacional e constitutiva deste gênero, já que a construção da imagem discursiva 



 

do sujeito influencia no tipo de mensagens que o participante do canal recebe e no modo 

como constrói seu discurso.  

O nick além de funcionar como o referente do usuário na tela, integra seu ethos, “o nick 

define e pode chegar a determinar o conteúdo social e identificador do personagem” (Mayans 

2002: 206) sendo, portanto, significativo na interpretação do discurso. 

Em muitos casos, o nick está associado à identidade do sujeito ou a que se quer assumir 

neste contexto interacional, a partir de uma característica que deseja ressaltar como atributos 

(beleza, idade) ou gosto (literário, musical, artístico).  

Segundo os alunos, a escolha de seus nicks visava a: (1) chamar a atenção dos outros 

participantes; (2) despertar a curiosidade dos demais usuários; (3) ocultar sua nacionalidade; 

(4) corresponder ao apelido do aluno ou (5) nenhum motivo específico.    

Os estudantes construíram um ethos dos demais participantes com base nas mensagens 

enviadas, nessa imagem doiscursiva os interlocutores se revelam como: (1) pessoas com bom 

grau de escolarização e de bastante conhecimento cultural; (2) a maioria é composta por 

jovens em busca de amizades; (3) possuem comportamento um pouco infantil; (4) são 

receptivas a participantes estrangeiros; (5) desejam interagir com participantes de mesma 

língua materna; (6) são pouco cooperativas; (7) alguns usuários monopolizam a interação; (8) 

possuem as mais diversas profissões; (9) não gostam de interagir no canal aberto, preferem o 

canal privado; (10) muitos são estrangeiros; (11) se interessam por temas distintos; (12) “não 

sabiam porque estavam ali” (Leo); (13) possuem “noção de conjunto e de variedade em 

relação às áreas do espanhol” (Zorro); (14) se interessam muito pelo tema sexualidade e (15) 

“pareciam já se conhecer” (Kalika). 

Na escolha do nick realizada pelos participantes do canal e pelos universitários 

identificamos como principais estratégias associadas ao ethos: 

 



 

a) Nick curioso ou chamativo: 

  

Os participantes escolheram nicks curiosos como: „vicio‟, „Cabri‟, „CHISTE‟, „SOL‟, 

„MaxoMaxo‟, „ELEKTRA‟, „chorizo‟, „Diablo‟, „Vampira‟, „yomisma‟, „love‟ e „xxx‟. O 

participante do canal de nick „vicio‟ explicita através de seus enunciados o porquê da escolha 

de seu nick:  

 

(1)         [19:49] vicio  esto es un viciooooooooooo

ooooooooooooooooooooooooooooooo 

             [19:51] vicio  y creo que he bebida mas de 40 cervezas hoyyyyyyyyyyyyy

yyyyyyyyyyyyyyy 
(25/5/03) 

 

Os nicks curiosos também foram utilizados pelos estudantes nessa interação, 

consideramos nessa estratégia os logins „MANTIS‟, „amira‟ e „kalika‟. 

 

b) Mudança de nick: 

 

Ao longo da interação os participantes podem trocar facilmente seu login, já que basta 

clicar num ícone específico disponível na tela e digitar o novo nick. Esta mudança é comum 

entre os usuários do canal e permanece registrada na parte superior da tela principal de todos 

os participantes 

Como nem sempre há identificação entre o EUc e o EUe nem entre o TUd e o TUi, os 

sujeitos imaginados podem ser aceitos ou rejeitados, com mais ou menos intensidade, pelos 

sujeitos „reais‟, de acordo com o conhecimento que tenham de seus interlocutores, o qual  

geralmente, restringe-se às mensagens enviadas anteriormente, no mesmo dia ou em 

interações prévias.     



 

Mayans (2002: 219-220) considera que os personagens do Chat não devem ser 

encarados como falsos sem sinceros, já que são máscaras, papéis que exteriorizam e 

dramatizam as fantasias e realidades dos usuários do canal.   

Esta estratégia contribui para recomeçar a interação, visto que mesmo constando a 

alteração de login na tela, este aviso do sistema não é percebido por muitos usuários 

concentrados nas mensagens dos outros participantes. Ao mesmo tempo, possibilita jogar com 

os papéis instituídos discursivamente, adotando múltiplos ethos através de diferentes nicks.         

            

(1)          [09:27] SERGIO18 ahora se llama queteden 

 

(2)          [10:00] u61886825 ahora se llama Neus 

 

(3)          [10:12] u25534041 ahora se llama er_CoLGao 

               [10:14] er_CoLGao ahora se llama Galeginho 

    

(4)          [09:39] cisky ahora se llama fran 

 

(5)          [09:42] morenazo ahora se llama MORENAZO 

 

 

A mudança de nick também é realizada pelos estudantes como indicam os exemplos a 

seguir:  

 

(6)           [09:24] M ahora se llama MANTIS 

 

(7)           [10:08] Andy ahora se llama Mary 

 

(8)           [11:00]  GUAP ahora se llama Guapa 

 

 

 

c) Nick de um participante que acabou de sair do canal:  

 

Esta estratégia consiste em assumir o nick e, conseqüentemente, a identidade de outro 

participante após sua saída do canal ou num momento em que este não se conectou. No 

primeiro caso, os demais usuários julgam que este participante voltou ao canal após uma 



 

desconexão involuntária e no segundo, supõem que este nick corresponde a um participante 

conhecido no canal que se conectou neste instante. Como expõe Mayans (2002: 207) “se 

considera a usurpação do nick de outro usuário como a maior das afrontas que se podem 

perpetrar em um Chat”.  

 

(1)           [09:25] PACENSE abandona el chat: Client exited 

                [09:26] u60902746 ahora se llama PACENSE 

 

(2)           [09:30] Josu abandona el chat: Client exited 

                [09:31] u37624987 ahora se llama josu 

                [09:35] josu abandona el chat: Client exited 

                [09:35] u46550508 ahora se llama josu 

 

(3)           [09:49] mulero abandona el chat: Connection reset by peer 

                [09:53] ainoa ahora se llama mulero 

 

         Os estudantes de E/LE não realizaram essa estratégia durante a interação no Chat.  

 

d) Nick relacionado a um gênero (feminino ou masculino) diferente do participante: 

 

Os quatro protagonistas do circuito interno e externo se relacionam ora revelando-se ora 

ocultando-se. O EUc, de acordo com sua estratégia, pode revelar-se ou esconder-se através do 

EUe. O EUc, conscientemente ou não, revela ou dissimula  sua intencionalidade através do 

EUe que projeta. Da mesma maneira, o TUd é nítido para o EUc que o criou, mas não o é para 

o TUi.       

         O TUi realiza hipóteses sobre o EUe de acordo com o conhecimento que possua ou não 

sobre o EUc. A interpretação dos enunciados de EUe pelo TUi considera os aspectos 

sociolingüísticos do TUi e o efeito produzido pela enunciação do EUe, porém o conhecimento 

que o TUi possui do EUc pode alterar o  sentido atribuído ao enunciado do EUe  

Podemos visualizar esse mascaramento da identidade nos enunciados do nick „Cari‟ que 

assume um papel masculino para irritar outro participante, mas ao final revela que na 



 

realidade é „Sonia‟, outro nick do participante, só que feminino. Não podemos determinar 

realmente o sexo desse participante, como aparece nos trechos separados a seguir: 

(1)           [19:57] CARI  CIELO DRUS SI SE K TE GUSTA 

          [19:57] BUSTAMANTE  EH CARI TIO DEJALA YA  

          [19:57] BUSTAMANTE  ES MI NOVIA 

          [19:57] CARI  VETE ALA MIERDA BUSTA 

          [19:58] CARI  Y AMI K SOLO KIERO SEXO CON ELLA 

          [19:58] BUSTAMANTE  MIRA PAVO ME TAS CANSANDO 

          [19:58] BUSTAMANTE  KE LA DEJES Y ESTA PA SEXO SE LO DOY YO 

          [20:03] CARI  OS TENGO K CONFESAR ALGO 

                [20:04] CARI  SOY SONIAAAAAAAAAAAA 
(25/5/03)    

 

(2)          [10:14] AIDA que va, mary, en absoluto, no soy hombre o mujer. 
(03/12/2003) 

 

 

(3)         [09:26] MORENAZO ahora se llama kalentora 

              [09:36] kalentora ahora se llama jose 

              [09:36] jose ahora se llama BEA 

              [09:42] BEA ahora se llama morenazo 

              [09:53] ainoa ahora se llama mulero 

 

 

Um estudante de E/LE realizou a mudança de gênero como estratégia interacional no 

Chat: 

 

(4)          [09:46] amira ahora se llama Caetano 

 

 

 

e)  Nome de pessoa como nick:   

 

Identificamos que os participantes do Chat utilizam nomes próprios de pessoas como 

nick: „SERGIO‟, „beth‟,  „david‟,  „Marta‟,  „RAUL‟,  „Fernandito‟,  „jose‟,  „AIDA‟,  

„carlos34‟ e  „sheila‟. O mesmo ocorre com os estudantes analisados, que empregaram como 

login: „Caetano‟, „Priscila‟, „Anita‟, „MICOLE‟, „Leo‟ e „Grazi‟.  

 

 



 

f)  Atributos como nick:  

 

Características físicas e psicológicas como „Moreno‟, „morenazo19‟, „caramalo‟, 

„rubita‟ e „guapo‟ também são empregadas pelos participantes como login. Já os aprendizes 

de E/LE empregam os atributos „Guapa‟e „rubia‟ como nick. 

 

g)  Nome de personalidade como nick: 

         

Para que haja interação é necessário que os interlocutores compartilhem um mínimo de 

conhecimento lingüístico e enciclopédico. Alguns nicks e enunciados estão relacionados ao 

conhecimento de mundo dos participantes, se os interlocutores não o possuírem terão 

dificuldade de compreender seu sentido. O usuário de nick „Dinio‟ tecla sempre o mesmo tipo 

de enunciado, buscando outras pessoas interessadas em sexo virtual: 

 

     [18:46] DINIO  por la mañana hasiendo el amor 

           [18:47] DINIO  y por latarde hasiendo el amor 

     [18:49] DINIO  y hasta en el coche hasiendo el amor 

     [18:47] DINIO  y por la noche hasiendo el amor 
(25/5/03) 

 

          O conhecimento enciclopédico de que Dinio é um cantor de muito sucesso na Espanha 

atualmente com a música „Hasiendo el amor‟ esclarece que personalidade este participante 

deseja assumir, visto que suas mensagens são trechos desta canção.  

Da mesma forma ocorre com o usuário de nick „Bustamante‟, nome de outro cantor 

espanhol de muito sucesso na atualidade, considerado um galã e vencedor do programa 

„Operación Triunfo‟, equivalente ao programa „Fama‟ no Brasil, cantando esta música do 

Dinio. A partir deste conhecimento entendemos porque sua imagem discursiva está associada 

a  de um sedutor.  



 

Outros nicks adotados como nomes de personalidades são, por exemplo, „Lancellot‟, 

„Afrodita‟ e „Superman‟, este último revela através de seu enunciado como vincula seu nick à 

identidade que deseja adotar no Chat: 

 

[09:07] Superman alguien quere un heroe en su vida''''????????????? 
(12/12/2003) 

 

Somente um estudante utilizou um nick relacionado a uma personagem: „Zorro‟. 

 

h) Origem:  

 

Há nicks que indicam o suposto lugar de origem, seja de nascimento ou de onde está o 

participante no momento da interação, como é o caso de: „CORDOBESA‟, „HOLANDA‟, 

„madrile‟ (madrileña) e „Gallego16‟. Um aprendiz empregou esse recurso ao escolher o nick „

brasile‟ (brasileña). 

 

i) Número de ICQ: 

 

Alguns participantes preferem adotar como nick seu número de ICQ, o qual permite que 

os demais usuários entrem em contato com ele através de outro sistema de Chat. Somente um 

aprendiz utilizou um número de ICQ como login.  A fim de manter o anonimato dos 

estudantes e dos demais participantes trocamos os números de ICQ por outros escolhidos 

aleatoriamente como: u19589120 e u94110482. 

 

j) Nick em inglês:  

 

Os estudantes utilizaram os seguintes nicks em inglês: „Mary‟ e  „Andy‟. Os demais 

participantes também escolheram nicks nesse idioma como „Boy‟ e „Frank‟. 



 

 São utilizadas estratégias de poder através do jogo de ser realidade ou aparência entre o 

status social dos sujeitos dentro do contrato, sendo a partir deste que devem ser julgadas as 

encenações de contratos e estratégias realizadas pelos sujeitos. 

A seguir apresentamos um quadro que indica as estratégias associadas ao ethos que cada 

aprendiz empregou durante sua interação no canal de Chat espanhol:  

 

Quadro II:    Estratégias relacionadas ao ethos 

 

 

 

Observando o Quadro II constatamos que dos onze estudantes: quatro escolheram nicks 

curiosos; cinco utilizaram mais de um nick; nenhum se apropriou do nick de usuário que 

acabou de sair do canal; um mudou de gênero durante a interação; sete empregaram nomes de 

    

 

Nick 

curio 

so 

Mudan 

ça de 

nick 

Usuá 

rio que 

saiu 

do 

canal 

Gêne 

ro dife 

rente 

Nome 

de pes 

soa 

Atri

buto 

Perso 

na 

lidade/ 

perso 

nagem 

Ori 

gem 

Nº 

de 

ICQ 

Nick 

em 

in 

glês 

Guapa/ 

Priscila 

- + - - + + - - - - 

ICQ/ 

Andy/ 

Mary 

- + - - + - - - + + 

Micole - - - - + - - - - - 

Leo - - - - + - - - - - 

Kalika + - - - - - - - - - 

Zorro + - - - - - + - - - 

Mantis + + - - - - - - - - 

amira/ 

Caetano 

+ + - + + - - - - - 

rubia - - - - - + - - - - 

Brasile/ 

Grazi 

- + - - + - - + - - 

Anita - - - - + - - - - - 

Demais  

Partici-

pantes 

+ + + + + + + + + + 

Legenda:        + presença        - ausência 



 

pessoa como nick; dois elegeram atributos físicos como nick; um optou por um nome de 

personagem literário; um indicou sua origem no nick; um informou seu número de ICQ e 

utilizou nicks em inglês. Os demais participantes empregaram uma ou mais das estratégias 

associadas ao ethos construído discursivamente no canal # „Amistad‟.  

Em suma, todos os universitários que participaram desta experiência no Chat, mesmo os 

que não estão familiarizados com este tipo de interação, utilizaram estratégias recorrentes nos 

demais participantes do canal para escolha do nick.  

A maneira como os participantes preservam ou ameaçam a face de seus interlocutores 

também é um fator que influencia na construção de seus ethos. O conceito de face mostra o 

compromisso do falante com sua própria atuação frente ao outro e permite as intenções 

interpessoais na conversação, bem como os efeitos e projeções sociais dos enunciados.  

 

k) Cortesia: 

 

 A cortesia
13

 se constitui de um conjunto de estratégias de conduta social aprendidas 

pelo indivíduo dentro da comunidade de fala da qual participa, sendo, portanto, intracultural, 

ao mesmo tempo, essas estratégias variam de acordo com cada cultura. A cortesia é “um 

conjunto de normas sociais, estabelecidas por cada sociedade, que regulam o comportamento 

adequado de seus membros, proibindo algumas formas e favorecendo outras” (Escandell 

Vidal, 1996: 136). As estratégias de conduta social determinam a seleção de formas 

lingüísticas com a finalidade de favorecer e refletir os diferentes tipos de relação interpessoal 

que se estabelecem na vida em sociedade, na qual o Chat também se inclui, além de 

amenizarem a agressividade e a imposição de ações aos outros. A cortesia regula a interação e 

as relações sociais, sendo utilizada de modo convencionalizado.  

                                                 
13

 De acordo com Escandell Vidal (1998:46 apud Yus, 2001:188) o termo cortesia possui três principais 

conotações: (1) o socialmente correto, como defende Fraser (1990); (2) ser amável ou amigável, postura 

defendida por Leech (1983); e (3) não ser agressivo, ser diplomático como sugerem Brown e Levinson (1987). 



 

Não há uma máxima de cortesia explicitada como uma das máximas conversacionais
14

 

estabelecidas por Grice (1975). No entanto, essas são freqüentemente descumpridas quando a 

cortesia é ameaçada. Lakoff (1973 apud Yus, 2001: 189) considera que essas máximas 

constituem um subgrupo da „regra de educação‟. Posteriormente, Leech (1983) formula o 

„Princípio de Cortesia‟
15

, colocando-o em igualdade de importância com a Cooperação, já 

que ambos os princípios regulam a conversação e o principio da cortesia permite a suposição 

de que os interlocutores estão sendo cooperativos.  

O conjunto de regras oficiais de cortesia adotadas na Internet é denominado de 

netiqueta
16

, essas regras possuem um caráter transcultural, sendo consideradas universais para 

todos os usuários da rede independente de sua origem. Determinadas expressões não podem 

ser consideradas tipicamente (des)corteses, apesar de sugerirem através de seu conteúdo essa 

idéia, já que a interpretação dos enunciados varia de acordo com seu contexto de produção 

(Yus, 2001). Apresentamos a seguir algumas estratégias relacionadas à cortesia: 

 

a)  desculpas:  

 

A desculpa é um “ato pelo qual um locutor tenta obter de seu destinatário que lhe 

ortogue o perdão por uma „ofensa‟ cometida” (Kerbrat-Orecchioni, 2001:124). A desculpa é 

um ato ritual que desempenha função de cortesia negativa (FFA) que repara uma ofensa 

                                                 
14

 As quatro máximas propostas por Grice (1975) são: (a) Máxima da Quantidade: diga somente o necessário; (b) 

Máxima da Qualidade: diga somente o que não tenha evidência adequada, não diga o que sabe que não é 

verdade; (c) Máxima de Relevância: diga somente o que é relevante para o tópico em andamento e (d) Máxima 

de Modo: seja claro e conciso. 
15

 O Principio de Cortesia engloba seis Máximas de Cortesia: (1) máxima de tato – minimize o esforço do outro 

e maximize o beneficio do outro; (2) máxima de generosidade – minimize o beneficio pessoal e maximize o 

esforço pessoal; (3) máxima de aprovação – minimize a crítica em relação aos outros e maximize o ato de 

bendizer os outros; (4) máxima de modéstia – minimize o bendizer pessoal e maximize a crítica pessoal; (5) 

máxima de acordo  – minimize o desacordo com os outros e maximize o acordo com os outros; (6) máxima de 

compreensão– minimize a incompreensão em relação aos outros e maximize a compreensão em relação aos 

outros. 
16

 Termo em inglês „nettiquete‟ composto pela aglutinação dos vocábulos „net‟ e „etiquette.  O termo chatiquette 

(Chat e etiquette) refere-se às regras de cortesia específicas dos canais de Chat (Jonsson, 1997).  



 

inicial (FTA) que “visa restaurar o equilíbrio ritual da interação” (Kerbrat-Orecchioni, 2001: 

134). De acordo com o princípio do equilíbrio (Kerbrat-Orecchioni, 2001: 131), a desculpa 

possui grau de força proporcional à ofensa que tenta reparar.  “Toda desculpa constitui em 

efeito ao mesmo tempo uma „antiameaça‟ (um FFA) para a face positiva daquele que a 

recebe, e uma ameaça (um FTA) para a face positiva daquele que a produz” (Kerbrat-

Orecchioni, 2001: 136-137). No Chat as desculpas são utilizadas tanto pelos usuários do canal 

(exemplos 1 e 2) como pelos estudantes de E/LE (exemplos 3 e 4) para amenizar o fato de 

terem demorado a responder uma mensagem, por terem se intrometido na interação de outros 

usuários ou por terem sido verbalmente agressivos com seu(s) interlocutor(es).  

 

(1)       [08:59] milene PERDON 
(12/12/2003) 

 

(2)       [09:32] Curtys PERDON CAWEN 
(12/12/2003) 

 

(3)         [10:27] MICOLE mat. lo siento podemos continuar hablando? 
(03/12/2003) 

 

(4)         [09:34] rubia desculpe 
(12/12/2003) 

 

b)   grosseria/ agressividade:  

 

A grosseria “é um desvio daquilo que se entende como cortês num contexto social, é de 

enfrentamento inerente e prejudicial para o equilíbrio social” (Yus, 2001: 199).  Kasper 

(1990: 208 apud Yus 2001: 199) distingue dois tipos de grosseria: (a) grosseria imotivada que 

considera que as normas de cortesia são violadas devido ao desconhecimento dessas regras 

dentro de uma comunidade
17

 e (b) a grosseria motivada segundo a qual o enunciador quer que 

                                                 
17

 Consideramos como comunidade virtual a noção de „comunidade de práticas‟ (CdeP) proposta por Lave & 

Wenger (1991) conforme citação de Marcuschi (2004:22): “um agregado de pessoas que se encontram em torno 

de engajamentos num empreendimento. Modos de fazer coisas, modos de falar, crenças, valores, relações de 

poder- em suma, práticas- emergem no decorrer desses empreendimentos mútuos. Como um constructo social, 



 

seu interlocutor interprete seu enunciado como grosseiro por não conseguir controlar a 

expressão de seus sentimentos e porque almeja alcançar um objetivo através de uma grosseria 

estratégica ou por meio de uma grosseria irônica. 

A agressão verbal
18

 na Internet pode ser expressa através de uma mensagem exaltada
19

 

ou por meio de uma agressão sexual
20

. Além disso, utilizam-se eufemismos icônicos (Yus, 

2001:201) que compreendem o uso de figuras (caveiras, raios, entre outros) para substituir 

insultos e palavrões como ocorre nas histórias em quadrinho.    

Os participantes demonstram um ethos agressivo dirigindo-se diretamente ao usuário 

que envia o mesmo enunciado inúmeras vezes consecutivas, elabora mensagens sem sentido, 

provoca outro usuário, intromete-se na interação concordando com um participante irônico ou 

desagradável, comete muitos erros ortográficos ou não responde a mensagens que lhe são 

dirigidas. A finalidade de ostentar um ethos agressivo parece estar relacionada ao desejo de 

irritar outro participante ou de dinamizar a „conversação‟. As mensagens a seguir 

exemplificam a construção discursiva da agressividade por parte tanto dos usuários do canal 

(exemplos de 1 a 5) como dos aprendizes (exemplos de 6 a 8) : 

 

 

(1)         [08:37] ELEKTRA LUIS PORQUE NO VAS A PEDIRLE PERDON A TU 

MADRE POR NACER 
(05/12/2003) 

 

(2)         [09:27] nova busta pelotudo 
(12/12/2003) 

 

(3)         [10:14] AIDA primero aprende a escribir mantis luego me hablas 
(19/11/2003) 

 

(4)         [09:17] guachin mayka andate chupa pija 
(12/12/2003) 

 

                                                                                                                                                         
uma CdeP é diferente da tradicional comunidade, basicamente porque é definida simultaneamente por seus 

membros e pelas práticas nas quais os membros se engajam”. 
18

 Termo de Di Segni (1997b), citado por Yus (2001: 201), referente aos recursos considerados grosseiros e 

utilizados na rede.  
19

 Expressa por meio da repetição de signos de pontuação e pelo uso de maiúsculas.  
20

 Uso de termos obscenos, pedido informação sobre sexo e idade do interlocutor ou descrição do ato sexual 



 

(5)          [10:44] MiKiTrOnIk  /\/\/\ SieMPRe HaY aLGuN SuBNoRMaL Q Se MeTe aKi HoY eS eL JeSuS eSTe/\/\/\ 

(02/11/2003) 

 

(6)         [09:33] rubia eres ciego???? 

              [09:34] rubia boy, eres un latoso... 
(12/12/2003) 

 

(7)         [09:46] Mary U55113658 NO SABE ESCRIBIR 

              [09:47] Mary HOLA ADIOS HASTA LA VISTA BABY, ES SOLO LO QUE 

SABE ESCRIBIR NUESTRO AMIGO NUMERICO... 
(03/12/2003) 

 

(8)         [09:53] ZORRO KEVIN,BOLUDO.NO DIGAS MALAS PALAVRAS . 

             [09:55] ZORRO ADEMAS DE BOLUDO;ERES PELOTUDO 

             [10:29] ZORRO KREKO,HAZTELO,TU.MARICON 
(19/11/2003) 

 

 

c)  ironia:  

 

Os estudos sobre a ironia possuem uma longa tradição dentro do campo da Retórica, 

sendo considerada uma inversão semântica. Ao ser estudada dentro do campo da Pragmática é 

concebida como violação da máxima de qualidade por Grice (1975), por outro lado, Sperber e 

Wilson (1986) enfatizam o fato de considerar a ironia como uma maneira de evocar outro 

enunciado. Sperber e Wilson (1986) consideram que os pensamentos são formados por várias 

pressuposições que ocupam graus diferentes de relevância dentro de um contexto, a mais 

relevante é a implicatura mais forte das que se transmitem ou se tentam transmitir. Através da 

ironia podemos comunicar esses distintos níveis de implicaturas, já que o enunciado ao invés 

de ter que transmitir uma verdade literal, apresenta a verdade das implicações que o falante 

deseja transmitir e que são relevantes em determinado contexto. Quanto maiores os efeitos 

contextuais obtidos e menor o esforço empregado mais relevante é o suposto num contexto.  

 No campo da Cortesia, conforme aponta Noblia (2004), a ironia foi vista por Brown e 

Levinson (1987) como um ato de ameaça a face do outro de forma indireta, isto é, cabe ao 

interlocutor identificar a intenção ameaçadora do enunciado. Albaladejo (1993) sugere que a 

ironia “consiste em apresentar uma expressão cujo significado é contrário ao que realmente 



 

tem” (apud Noblia, 2004: 377). A ironia é uma estratégia de cortesia mantém ativa a interação 

(Noblia, 2004), pode atuar de modo a suavizar um enunciado, através de marcas 

identificadoras de um grupo, ou reforçar um conflito.    

       A ironia é considerada um ato grosseiro tanto por Leech (1983: 143) como por Kasper 

(1990 apud Yus, 2001: 200), sendo que o primeiro julga que esta não tem a forma de um 

enfrentamento, enquanto o outro ressalta que a ironia pode assumir um grau de grosseria 

equivalente ao que pode ter um enunciado direto. 

Os usuários do canal # „Amistad‟ (exemplos 1 a 4) e os estudantes de E/LE (exemplos 5 

a 7) utilizam a ironia para provocar outro participante ou com a finalidade de por em dúvida a 

veracidade das informações fornecidas por um usuário do canal. Além disso, a ironia 

contribui para o tom lúdico dos enunciados, podendo provocar o riso. 

 

(1)        [08:30]MaxoMaxobrazileñacomoelguaraná 
(05/12/2003) 

 

(2)        [09:42] KEVIN RONALDINHA DIGO MANTIS LO LEISTES 
(19/11/2003) 

 

(3)        [09:22] guachin mayka o marica????? 
(12/12/2003) 

 

(4)        [10:10] Anita perdón... soy de Brasil 

             [10:10] morenazo19 ah 

             [10:10] morenazo19 aki al lao 
(privado IIF -03/12/2003) 

 

(5)        [09:47] Mary HOLA ADIOS HASTA LA VISTA BABY, ES SOLO LO QUE SABE 

ESCRIBIR NUESTRO AMIGO NUMERICO... 
(03/12/2003) 

 

(6)         [10:02] ZORRO ANNAKALI;NO HACIA FALTA TANTA CORTESIA 
(19/11/2003) 

 

(7)        [10:00] Javi27 INTENTALO... DIME ALGO SEXY...... 

            [10:01] Andy es casado? 
(privado ID- 19/11/2003) 

 

 

 

 



 

d) chantagem:  

 

Dentre os estudantes somente o de nick „ZORRO‟ utilizou esse recurso. Nenhum 

suposto hispano-falante empregou a chantagem como estratégia:  

 

(1)         [10:07] ZORRO SOLO ME VOY,SI VIENES CONMIGO,ANNAKALIIIIII 
(19/11/2003) 

 

(2)        [10:11] ZORRO ANNAKALI ,SI ME INVITAS Y ME MANDAS EL BILLETE ME 

VUELO HASTA AHI PARA QUE BAILEMOS JUNTOS CERCA DEL MAR Y DE LA 

LUNA 
(19/11/2003) 

 

O quadro a seguir expõe como os usuários do canal e cada aprendiz de E/LE 

empregaram as estratégias associadas à cortesia: 

 Quadro III  : Estratégias de cortesia    

nicks Cortesia  

 desculpa grosseria ironia chantagem 

 Canal 

aberto 

Canal 

privado 

Canal 

aberto 

Canal 

privado 

Canal 

aberto 

Canal 

privado 

Canal 

aberto 

Canal 

privado 

Guapa/ 

Priscila 

- + - - - - - - 

Andy/ 

Mary 

- - - - + - - - 

Micole + + - - - - - - 

Leo  -  -  -  - 

Kalika +  -  -  -  

Zorro -  +  +  +  

Mantis -  -  +  -  

amira/ 

Caetano 

- - - - + + - - 

rubia + + - - + - - - 

Brasile/ 

Grazi 

- - - - - - - - 

Anita - + - - - - - - 

Demais 

participantes 

+ + + - + + - - 

Legenda:  + presente     - ausente       não participação no canal 



 

De acordo com o quadro acima, dois estudantes não empregaram na interação nenhuma 

destas três estratégias de atenuação ou ameaça à face de seus interlocutores. Somente cinco 

estudantes pediram desculpas por algo que escreveram, desta forma minimizaram a ameaça à 

face dos demais participantes e outros cinco revelaram um ethos grosseiro ou irônico 

maximizando essa ameaça. Os usuários do canal também utilizam esses recursos, revelando-

se corteses ou descorteses com os demais dependendo do ethos que desejam assumir. Como a 

grosseria é uma ameaça à face do outro, pode acarretar o fim da interação, por isso não é 

empregada no canal privado. No entanto, observamos que essa estratégia, utilizada somente 

por um estudante, é aplicada freqüentemente no canal aberto pelos demais usuários que a 

empregam principalmente a fim de irritar o outro participante ou chamar a tenção dos demais 

para que se intrometam na „briga‟. A chantagem utilizada como estratégia interacional por um 

estudante, também representa uma ameaça à face do interlocutor, não sendo empregada pelos 

demais usuários do canal.      

  Bravo (2002) propõe a distinção entre „imagem de afiliação‟ e „imagem de 

autonomia‟. A primeira refere-se aos comportamentos que revelam o desejo da pessoa de 

perceber em si características que a identificam com o grupo e ao mesmo tempo ser vista 

pelos demais como parte do grupo. Por outro lado, a segunda relaciona-se aos 

comportamentos que indicam como o indivíduo quer se ver e ser visto pelos outros como 

possuidor de peculiaridades que o destacam dentro do grupo. Essas imagens atuam 

constantemente no Chat, visto que tanto os aprendizes de E/LE quanto os demais usuários do 

canal, por um lado, tentam integrar-se ao grupo para interagir e, por outro lado, empregam 

recursos e estratégias para se diferenciarem dos outros participantes, construindo 

discursivamente seu ethos e seus enunciados de modo a trair a atenção dos demais para suas 

mensagens. Desta maneira essas imagens funcionam de modo complementar na sala de „bate-

papo‟.    



 

Como já contextualizamos nosso objeto de estudo e identificamos as estratégias 

associadas ao ethos de estudantes de E/LE e usuários supostamente hispano-falantes do canal, 

podemos começar a indagar sobre os processos de escrita e leitura indispensáveis a esse tipo 

de interação. No próximo capítulo analisaremos, em primeiro lugar, a escrita espontânea 

utilizada na elaboração das mensagens no Chat assim como as estratégias de reforço e 

correção associadas ao reduzido tempo de elaboração e envio das mensagens escritas no canal 

# „Amistad‟ e, em segundo lugar, identificamos algumas estratégias relativas ao processo de 

leitura realizado durante a interação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2  Organização do discurso: aproximações com a fala espontânea 

 

 

toda viagem destina-se a ultrapassar fronteiras, tanto dissolvendo-as quanto 

recriando-as. Ao mesmo tempo que demarca diferenças, singularidades ou 

alteridades, demarca semelhanças, continuidades, ressonâncias. Tanto singulariza 

como universaliza. Projeta no espaço e no tempo um eu nômade, reconhecendo as 

diversidades e tecendo as continuidades (Octavio Ianni, 1996) 

 

Só a corrente da comunicação verbal fornece à palavra a luz da sua significação 

(Bakhtin, 1997) 

 

 

Neste capítulo do trabalho, em primeiro lugar, discutimos, por um lado, a natureza da 

interação no Chat com relação às modalidades oral e escrita da linguagem e, por outro lado, 

sua caracterização de acordo com o grau de planejamento de seus enunciados. Em segundo 

lugar, expomos os recursos relativos ao reforço e à correção das mensagens que foram 

utilizados pelos participantes do canal # „Amistad‟. E, em terceiro lugar, analisamos o 

emprego ou não desses recursos pelos onze universitários que participaram da interação nesse 

canal. Além disso, nesse último item apresentamos a impressão que os estudantes e demais 

usuários do Chat parecem ter de estarem falando embora estejam realizando uma escrita-

teclada.  

 

2.1  CMC: modalidade  oral ou escrita? 

 

A Comunicação Mediada por Computador (CMC)
21

, também denominada de interação 

on-line (IOL)
22

 ou discurso eletrônico
23

 apresenta um grau variável de planejamento de 

acordo com a sincronia interacional. Assim, os enunciados enviados por computador, podem 

                                                 
21

 Termo muito difundido, utilizado por autores como Madeira Lourenço (2001), Souza (2001), Kerbrat-

Orecchioni (2000), Yus (2001) e Mayans (2002 ).  
22

 Termo cunhado em Chaves (2001). 
23

 Termo empregado por Jonsson (1997).  



 

apresentar um alto grau de planejamento quando não são produzidos e enviados em tempo 

real (CMC assíncrona) e um baixo grau de planejamento
24

 no caso de sua produção e 

recepção ocorrerem simultaneamente (CMC síncrona). 

A sala de „bate-papo‟ de IRC (Internet Relay Chat), objeto de estudo desta dissertação, 

permite a comunicação quase síncrona entre os participantes desde que estejam conectados à 

Internet. Esse tipo de interação problematiza tanto a caracterização dicotômica de escrita e 

oralidade quanto à proposta tipológica de um continuum entre o oral e o escrito. 

As principais diferenças apontadas por diversos autores para essas duas modalidades da 

linguagem estão relacionadas:  

(1) à presença dos interlocutores: ao contrário do que ocorre na escrita, na fala o falante 

interage diretamente com seus interlocutores e pode monitorar o efeito do que é dito no 

ouvinte, esse feedback instantâneo do interlocutor possibilita a reconstrução ou reparação do 

enunciado (Chafe, 1982). No Chat, o feedback se da exclusivamente através das mensagens 

enviadas para a tela do computador;  

(2) à rapidez: a escrita é mais lenta que a fala (Chafe, 1982) e o Chat utiliza uma escrita 

rápida. Além disso, a escrita permite a consulta de fontes (Alves, 2001), mas a fala e a escrita 

utilizada no Chat devido à exigência temporal só permitem consultas aos outros participantes;  

(3) ao planejamento: se por um lado, na interação face a face não há a possibilidade de 

revisar e alterar os enunciados antes da recepção pela audiência, por outro, na escrita o 

planejamento e a correção são freqüentemente utilizados. Por sua vez, na interação realizada 

nos Chats esses recursos não são muito recorrentes devido à necessidade de resposta imediata. 

                                                 
24

 Blanche-Benveniste (1998: 42-43) caracteriza o discurso não-planejado por: (1) apresentar descontinuidade 

(vai-e-vem sobre o eixo dos sintagmas); (2) acumular elementos de um mesmo paradigma antes de escolher um 

lista de palavras); (3) introduzir incisos que tornam o discurso não-linear; (4) deixar ver as etapas de sua 

confecção; (5) não ser um produto terminado; (6) conter comentários sobre o processo de seleção léxica; (7) 

apresentar comentários meta-discursivos; (8) acumular paradigmas (repetição de parte da estrutura do 

enunciado); (9) permitir modificar o sintagma até completá-lo e (10) apresentar adjetivações. Para esta autora os 

três primeiros “são procedimentos em parte alheios à escrita em prosa com fins comunicativos” (Blanche-

Benveniste, 1998: 49).  Consideramos que esse modo de produção do discurso utilizado pela autora para 

caracterizar a fala espontânea também caracteriza a escrita espontânea. 

 



 

A fala é planejada localmente (Koch, 1992 e Vilela e Koch, 2001), ou seja, a cada enunciado 

se adeqüa à interação imediata, não é planejada em todos os seus aspectos, já que os 

enunciados são emitidos quase simultaneamente ao planejamento do discurso, mas como pode 

haver uma organização prévia não percebida pelos participantes relativiza a noção de 

espontaneidade. Já a escrita dispõe de mais tempo de planejamento. Entretanto, no Chat a 

interação é espontânea e comandada localmente (Souza, 2001), os enunciados são enviados 

quase simultaneamente ao seu planejamento, sendo constantemente fragmentados. E, 

enquanto na fala, os enunciados não podem ser apagados após sua produção, na escrita e no 

Chat existe essa possibilidade, porém na sala de „bate-papo‟ somente podem ser apagados 

antes do envio do enunciado para a tela (Alves, 2001); 

(4) à preocupação normativa: diferentemente da escrita, na qual a „correção‟ do texto é 

considerada muito importante, no Chat assim como na fala o imediatismo e dinamicidade são 

mais importantes que a „correção‟ ortográfica e gramatical, logo exigências pragmáticas se 

sobrepõem às sintáticas. Se, por um lado, na fala o falante reformula o enunciado ou o repete 

em forma de paráfrase, por outro lado na escrita se evitame repetições, por sua vez no Chat 

freqüentemente se utiliza o recurso copiar e colar para repetir exatamente o que foi dito; 

(5) ao canal: na fala como a comunicação é oral, o canal é sonoro e visual, já na 

comunicação escrita o canal é visual. A CMC integra as modalidades oral e escrita da 

comunicação (Bordia, 1996 apud Alves, 2001:130) e seus interlocutores sentem-se em uma 

interação falada
25

, mesmo o canal sendo visual, somente texto (Fonseca, 2001);  

(6) ao armazenamento: a fala e a escrita também se distinguem pela possibilidade de 

armazenamento, visto que a fala só permanece se for gravada, mas a escrita é produzida e 

armazenada em um suporte. No Chat, a mensagem não é armazenada pelo sistema (Fonseca, 
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 Ver item 2.3 deste capítulo. 



 

2001:75), só permanece na tela enquanto os usuários estão conectados ao canal ou se for salva 

por um dos participantes em seu computador; 

(7) ao envolvimento: Chafe (1982) destaca o envolvimento entre os interlocutores como 

característico da fala e identificável pela presença de marcas de primeira pessoa, uso de 

marcadores conversacionais (verificam a compreensão e controlam o fluxo informacional), 

emprego de termos enfáticos (expressam envolvimento entusiástico) e de expressões de 

incerteza e imprecisão. Na escrita ocorre um distanciamento expresso por uso de voz passiva 

sem agente e nominalizações (Chafe, 1982), mas pode apresentar envolvimento e afetividade 

em diferentes graus de acordo com as intenções do interlocutor (Alves, 2001:134). 

Constatamos que no canal do Chat o envolvimento permeia toda a interação. 

Segundo essa visão, o Chat seria híbrido, um gênero confuso
26

 (Mayans, 2002:41; 

2000) por mesclar características da escrita e da oralidade visto que, por um lado, seus 

enunciados são expressos por meio de grafemas e podem ser armazenados e, por outro, parece 

aproximar-se da oralidade devido à sua interatividade, organização da troca de turnos, co-

construção local do discurso, sujeição às exigências temporais e necessidade de 

contextualização paralingüística.  

A falta de estudos teóricos contribuiu para a disseminação de uma visão reducionista, 

segundo a qual a escrita mantém as funções da comunicação oral sem dar conta de seus 

matizes, porém permitindo a comunicação à distância e uma maior durabilidade da 

mensagem. Autores como Dias (2000), Hilgert (2001), López Quero (2003), Marcuschi 

(2004) e Yus (2001) também sugerem que a sala de „bate-papo‟ mistura características das 

duas modalidades da linguagem, já que simula uma conversa cujo objetivo é uma interação 

rápida realizada numa „folha de papel virtual‟ onde a mensagem é digitada pelo emissor e lida 

pelo receptor, produzindo um “texto falado por escrito” Hilgert (2001: 40). O Chat é visto 

                                                 
26

 Terminologia de Clifford Geertz (1993: 8) referente à área acadêmica conforme aponta Mayans (2002: 40) ao 

propor a aplicação do termo ao Chat. 



 

como “um híbrido entre a escritabilidade e formalidade da letra impressa, por um lado, e a 

qualidade efêmera e informal da fala, por outro” (Yus, 2001:139). Além do termo híbrido 

autores como Araújo e Melo (2003: 55) utilizam a expressão “natureza „hermafrodita‟ da 

linguagem” para referirem-se a linguagem do Chat como um: 

 

registro „escritural‟ resultante da simbiose das características do registro escrito 

(como o uso de um sistema alfabético, do teclado, de abreviaturas e de acrônimos) e 

do registro oral/ coloquial (principalmente, a informalidade e a espontaneidade, 

repetições e exclamações freqüentes).     

 

A essa concepção dicotômica entre língua oral e língua escrita se contrapõe uma 

segunda visão, que procura estabelecer um continnum entre essas duas modalidades da 

linguagem, ressaltando que o discurso escrito e o oral não são excludentes, mas possuem 

finalidades distintas, já que ao contrário do discurso escrito que visa à transmissão de 

conteúdos objetivos, o discurso oral em situações informais tem por finalidade a interação e a 

relação entre os interlocutores sendo a maneira como os enunciados são ditos mais relevante 

que seu conteúdo objetivo (Tannen, 1985). 

Barros (2001) e Hilgert (2001) também ressaltam a articulação existente entre as 

modalidades oral e escrita da língua apresentada pelas salas de „bate-papo‟, já que enquanto 

modos complementares de compreender o mundo possibilitam diferentes formas de produção 

de sentidos e relacionamento entre os interlocutores. Os textos falados e escritos possuem 

papéis distintos na sociedade e constroem sentidos de maneiras diferentes. “A escrita não 

transcreve apenas a fala em outra substância de expressão” (Barros 2001: 74), já que utiliza 

recursos diversos de expressão que influenciam na construção do sentido. 

Para autores como Marcuschi (1994), Koch (1992) e Vilela e Koch (2001), apesar da 

fala e da escrita possuírem características próprias, não devem ser consideradas de modo 

dicotômico, já que essas nem sempre são exclusivas de uma modalidade e foram estabelecidas 

a partir do ideal da escrita. O que se teria de fato seriam posições intermediárias entre escrita e 



 

oralidade. Assim, a conversação espontânea e a escrita formal seriam pólos opostos e entre 

ambos se situariam todos os outros tipos de interação verbal e social de produção textual, num 

continuum tipológico com semelhanças e diferenças de acordo com características, estratégias 

de formulação e traços lingüísticos que determinam o afastamento ou a aproximação dos 

textos em relação à cada modalidade.   

Nesse sentido, Marcuschi (1994; 1997), por exemplo, ao considerar as modalidades da 

linguagem dentro de uma continuidade tipológica, descarta a dicotomia entre língua escrita e 

língua falada, valorizando o objetivo do discurso, o contexto social de produção e a interseção 

entre o oral e o escrito. 

Entretanto, para um terceiro grupo de lingüistas nem a escrita nem a fala podem ser 

consideradas de forma autônoma, dicotômica, como códigos paralelos ou de forma 

homogênea no „singular‟. Ao falar „do oral‟ e „do escrito‟ num continuum, cabe perguntar, 

como Ferreiro (2001: 151), a que oralidade e a que escrita estamos nos referindo. No caso 

específico da escrita, para essa autora “implicitamente, sob essa denominação em singular se 

pensa quase exclusivamente na escrita alfabética, concebida como o ponto culminante de 

uma evolução histórica”. 

A partir do papel fundador dessa escrita para a representação da língua (Blanche-

Benveniste, 1998; Lara, 2002; Ferreiro, 2001), difunde-se uma falsa idéia de estabilidade e 

homogeneidade do próprio principio da escrita vinculada à tradição discursiva da prosa. Esta 

modalidade historicamente instituída nem é a única forma de escrita nem é homogênea, varia 

de acordo com a finalidade pragmática, com a natureza dos símbolos híbridos utilizados e 

com o grau de planejamento.  

Considerando que “não é possível construir uma posição estável entre o escrito e o 

falado”, Blanche-Benveniste (1998: 34) propõe o deslocamento da posição intermediária 

entre as duas modalidades para a oposição estabelecida de acordo com o maior ou menor grau 



 

de planejamento e espontaneidade, sugerindo que o grau de planificação da mensagem é 

inversamente proporcional à sua velocidade de produção.  

Como expõe Madeira Lourenço (2001) o pouco planejamento é uma das características 

compartilhadas pela CMC e pela interação oral. Ambas apresentam interação direta dos 

interlocutores, colaboração entre os falantes, manifestação de envolvimento, expressões de 

incerteza e imprecisão, complexidade gramatical, grande número de formas verbais, 

mensagens curtas e períodos simples. 

Como adverte Blanche-Benveniste (1998) a língua falada, também denominada de 

„oralidade‟, só pode ser comparada a um rascunho da escrita, visto que o processo de 

elaboração se revela no texto. A escrita mais espontânea tende a revelar as marcas de sua 

elaboração como ocorre em rascunhos, anotações nemônicas e no Chat. A sala de „bate-papo‟, 

enquanto forma de escrita utilizada para relação interpessoal, apesar de não ser totalmente 

espontânea, possui um dos menores tempos de planejamento da escrita devido à natureza 

quase síncrona da interação exigida pelo suporte. Essa escrita com um alto grau de 

espontaneidade tenta, com a finalidade de tornar a interação mais coloquial, recuperar alguns 

fenômenos da fala apagados pela ortografia e não representados pela escrita normativa. 

Podemos relacionar ao que ocorre no Chat a seguinte afirmação de Blanche-Benveniste 

(1998: 41) referente à oralidade:  

 

Como participantes de um diálogo, estamos atentos sobretudo ao que o outro quer 

dizer, mais que ao que diz, e à forma exata e literal de seu discurso. Sem dúvida, é 

isto o que explica que finalmente nos molestam pouco as repetições, os titubeios e 

os recomeços próprios da linguagem falada improvisada, que percebemos apenas e 

que parecem insuportáveis quando os encontramos por escrito. 

 

Igualmente, nas salas de „bate-papo‟ o conteúdo dos enunciados é mais importante que 

sua forma gráfica. E, as repetições são recorrentes, possuindo função de chamar a atenção dos 

participantes para a mensagem e/ou presença do usuário que a envia.  



 

Marcuschi (2004: 64) sugere que os Chats “reproduzem estratégias da língua falada”, 

estabelecendo uma “nova relação com os processos de escrita”. A seguir apresentamos os 

recursos, empregados pelos participantes do canal, referentes, em primeiro lugar, a um reforço 

(item 2.2.1) da mensagem expresso através de (a) repetição da pergunta ou do enunciado, (b) 

paráfrase ou (c) feedback. E, em segundo lugar, expomos os recursos de correção (item 2.2.2), 

que os usuários do canal empregaram, subdivididos em: (a) autocorreção auto-iniciada, (b) 

autocorreção iniciada pelo outro e (c) correção pelo outro e iniciada pelo outro. 

 

2.2  Recursos utilizados pelos participantes do Chat e estudantes de E/LE 

 

2.2.1  Reforço: 

 

Madeira Lourenço (2001) considera que a repetição e a efemeridade não são 

características da CMC, visto que as repetições não seriam necessárias porque os enunciados 

não são efêmeros durante a interação, uma vez que as mensagens podem ser lidas e relidas na 

tela utilizando a barra de rolagem. No entanto, identificamos que no Chat as repetições são 

freqüentemente utilizadas.  

As pausas e repetições são recursos utilizados pelos falantes para disporem de mais 

tempo na organização das idéias durante a produção dos enunciados. Tannen (1992) analisa a 

repetição como uma estratégia que contribui para o envolvimento interpessoal dos 

interlocutores, para o falante ganhar tempo para organizar as idéias durante a produção e para 

facilitar a compreensão da mensagem, visto que exige um menor esforço por parte do 

destinatário. Koch (1998) distingue dois tipos de repetição que apresentam funções distintas 

no discurso: (a) a alo-repetição que é uma cópia da fala de outro indivíduo com função 

interacional, já que permite a mudança de turno, expressa reações de surpresa, descrença, 



 

provocação e enfrentamento, além de evitar pausas e ratificar uma fala e (b) a auto-repetição 

que reproduz um enunciado do próprio falante de modo a intensificar, reiterar ou prosseguir a 

interação.  

 

a)  repetição da pergunta ou enunciado: 

 

No canal de Chat analisado, os participantes utilizam o mesmo enunciado mais de uma 

vez a fim de: (1) demonstrar insistência; (2) demonstrar um comportamento ostensivo
27

, (3) 

obter resposta a um enunciado não respondido ou não lido anteriormente; (4) realizar uma 

correção e/ ou (5) provocar algum participante. Verificamos que os universitários utilizam 

esse recurso quando não obtêm resposta a uma de suas mensagens (6). 

 

(1)             [09:56] kampa joe con la aida esta o lo q seaaaaaaaa 

                  [09:56] kampa joe con la aida esta o lo q seaaaaaaaa 
(03/12/2003) 

 

(2)              [09:31] Boy Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
                  [09:31] Boy Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
(12/12/2003) 

 

(3)              [09:32] Boy Alguien para privados 

                   [09:33] Boy Alguien para privados 
(12/12/2003) 

(4)             [09:06] boy pues madrid es la mejor comunidad de toda españa, es lo mas 

bonito, la mas bonita, tienes de todo 
(05/12/2003) 
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 Segundo Sperber e Wilson (1986), a través da ostentação o falante atrai a atenção do ouvinte de acordo com 

suas intenções e as revela. 



 

(5)             [09:56] MARKUS20 AIDA ES UN PROGRAMA 

                  [09:57] MARKUS20 AIDA ES UN PROGRAMA 
(03/12/2003) 

 

(6)        [09:41] Mary QUÉ ES UN BOT? 

             [09:42] Mary qué es un bot? 
(03/12/2003) 

 

 

b) Paráfrase:  

 

Através desse recurso o participante reescreve com outras palavras, mas mantendo o 

mesmo sentido, um enunciado seu ou de outro usuário com a finalidade de: (1) insistir em 

uma mensagem ainda não respondida; (2) insistir em uma mensagem cuja resposta não foi 

percebida ou compreendida; (3) intrometer-se numa „conversa‟; (4) esclarecer um enunciado 

de outro participante.   

 

(1)                [09:26] Rosae20 PEDROOOOOOOOOOOOOOOOOO 

                     [09:26] Rosae20 PERICO 
(12/12/2003) 

 

(1) / (4)         [09:06] Superman alguien necesita un superman 

                     [09:07] Superman alguien quere un heroe en su vida''''????????????? 
(12/12/2003) 

 

(2)                36 [10:13] MAT ok pero dime a q t dedicas ? 

                     39 [10:13] MAT en q trabajas ? 
(pivado IE 03/12/2003) 

 

 

 (3) / (4)       [08:35]pinwives??solesmala 

                     [08:36]Afroditaquienesmala,sol?? 
(05/12/2003) 

 

Os alunos realizaram paráfrase do enunciado de outro participante para concordar com o 

que foi dito anteriormente por outro participante (exemplo 1) ou reformular a pergunta de 

outro participante e intrometer-se na „conversa‟ (exemplo 2). Além disso, parafrasearam seus 

próprios enunciados com a finalidade de insistir na pergunta porque não compreenderam a 



 

resposta (exemplo 3) ou a fim de reelaborar uma pergunta que não obteve resposta (exemplo 

4).   

(1)          [09:32] Vampira aida estas repitiendote mas k la sangre coagulada 

              [09:32] Mary Creo que AIDA habla siempre lo mismo 
(03/12/2003) 

(2)          [08:36]Afroditaquienesmala,sol?? 

              [08:36]kalikaqieneslamalachica 
(05/12/2003) 

(3)          [10:00] MANTIS JES ERES DE DONDE? 

              [10:00] MANTIS DE DONDE ERES? 

              [10:01] MANTIS QUE CIUDAD? 
(19/11/2003) 

 

(4)          [09:33] rubia no me ves boy??? 

              [09:33] rubia eres ciego???? 
(12/12/2003) 

 

c)  feedback:  

 

O feedback ou retroalimentação
28

 é um sinal que o co-enunciador envia para: (a) 

sinalizar que está prestando atenção nos enunciados que lhe são dirigidos; (b) expressar se 

concorda ou não com a mensagem; (c) indicar que leu o enunciado; (d) revelar seu estado de 

ânimo e/ou (e) expressar sua reação ao ler a mensagem. 

Discordamos de autores como Bernardes e Vieira (2001) no que se refere ao fato do 

suporte, no caso do programa de Chat, impedir que os interlocutores disponham de um 

feedback lingüístico, paralingüístico ou extralingüístico que interfira no processo de 

elaboração dos enunciados ou revele o grau de interesse que estão despertando.  

Verificamos que os participantes constroem outro enunciado, após a leitura na tela do 

enunciado de outro usuário, complementando o sentido e prosseguindo a cadeia dialógica. 
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 Paúls (1996) reserva o termo retroalimentação para intervenções de sentido completo que supõem um 

intercâmbio, propondo a nomenclatura „sinais de atenção continuada‟ para os demais casos. 

 



 

Observamos que o feedback nesse tipo de interação síncrona é expresso nas mensagens: (1) de 

forma verbal e/ou (2) por meio de emoticons. 

 

(1)            [09:43] Mary AIDA NO MANDA FOTOS PORQUE ES UNA MAQUINA  

                [09:43] AIDA si? 
(03/12/2003) 

 

(1)             [09:56] MARKUS20 AIDA ES UN PROGRAMA 

                 [09:56] AIDA valevalevale! 
(03/12/2003) 

 

(1)            [10:00] Vampira FIESTA EXE A VAMPIRA SOY UNA BUENA HAKER ME 

HA COSTADO LO MIO 
                 [10:00] JAYDEE OHHH 
(03/12/2003) 

 

(1)            [09:57] MANTIS YO TE ENCUENTRO JES 

                [09:57] Jes okis mantis  
(19/11/2003) 

 

(2)            [08:51] rubia soy de brasil 

                 [08:52] vero        
(12/12/2003) 

 

 

(2)            [09:48] MANTIS KEVIN - GRACIAS, PIENSO QUE TODOS ESTAN SE 

CANCHODEANDO DE MI 

                [09:48] SOL DDDDDDDDDDDDDDDD 
(19/11/2003) 

 

Através desse recurso os estudantes demonstram que estão participando da interação, 

em geral, foi utilizado para indicar (1) concordância com uma afirmação de outro 

participante; (2) conhecimento prévio de algum tema abordado por outro usuário ou (3) 

surpresa com relação à afirmação feita em outra mensagem e risos provocados pelo enunciado 

de um dos participantes do canal.   

 

(1)           [11:19] SERGIO MIRA ASEMOS BUENA PAREJA 

               [11:20] Guapa sí... 
(02/11/2003) 

 

(2)           [09:54] Vampira MARY ESO DEL DESCODIFICADOR HAY K INSTALARLO 

                [09:54] Mary yo sé 
(03/12/2003) 



 

(3)           [10:00] Vampira FIESTA EXE A VAMPIRA SOY UNA BUENA HAKER ME 

HA COSTADO LO MIO 
               [10:00] Mary OHHHHH 

               [10:01] Mary JEJEJE 
(03/12/2003) 

 

O quadro abaixo permite a visualizar as estratégias de reforço empregadas por cada 

aluno de E/LE no canal aberto e no canal privado:  

 

Quadro IV:  Estratégias de reforço 

 

 

 

Segundo o quadro IV, nove alunos utilizaram a estratégia de repetição, destes sete 

estudantes a empregaram no canal aberto e dois em canal privado. Com relação à estratégia de 

paráfrase dos enunciados, observamos que dez alunos a usaram sendo que sete no canal aberto 

e quatro no canal privado. Também constatamos que dez alunos lançaram mão da estratégia 

de feedback, empregada por cinco estudantes tanto no canal aberto quanto no privado, por três 

aprendizes somente no canal aberto e por dois alunos somente no canal privado. Além disso, 

nicks Estratégias de reforço 

 repetição paráfrase feedback 

 canal 

aberto 

canal 

privado 

canal 

aberto 

canal 

privado 

canal 

aberto 

canal 

privado 

Guapa/Priscila + - - - + + 

Andy/ Mary + - + - + + 

Micole - + - + - - 

Leo  -  +  + 

Kalika +  +  +  

Zorro +  +  +  

  Mantis +  +  +  

amira/Caetano + - - + + + 

rubia + - + - + + 

Brasile/Grazi - - + - + + 

Anita - + + + - + 

Demais 

participantes 

+ + + + + + 

Legenda:   + presença       - ausência      nick não participou do canal 



 

verificamos que essas três estratégias relacionadas ao reforço de uma mensagem foram 

empregadas pelos demais participantes do Chat nos canais aberto e privado. 

Procedimentos como a repetição e a correção auxiliam na compreensão dos enunciados 

dando pistas de leitura ao interlocutor (Barros, 1998). 

 

2.2.2  Correção: 

 

Barros (1998) ressalta que a correção é uma reformulação textual que possibilita a 

identificação da intenção do locutor, isto é, garante a inter-compreensão na interação. As 

correções, geralmente, apresentam a compreensão e o envolvimento emocional como 

objetivos interacionais de cooperação e participação durante a interação. Essa autora distingue 

três tipos de correção: (a) as correções pragmáticas de caráter enunciativo cuja finalidade é 

“assegurar a compreensão das opiniões, crenças e sentimentos do locutor e o reconhecimento 

de seu papel social” (Barros, 1997: 151); (b) as correções com função informativa que visam 

à compreensão de informações objetivas e precisas por parte do interlocutor e (c) a correção 

tecnológica provocada por dificuldades do participante no manuseio do computador ou da 

Internet. Esses três tipos de correção são utilizados na sala de „bate-papo‟. 

Os participantes do canal não visualizam a formulação dos enunciados de outro usuário 

nem podem interferir nesse processo. Somente aparecem vestígios da elaboração das 

mensagens quando o usuário percebe, após o envio, que cometeu um erro e o corrige 

enviando para a tela a palavra ou frase reescrita corretamente.  

Na interação face a face as correções são públicas e podem vir do ouvinte, já na 

interação escrita as correções são privadas e não chegam ao leitor (Alves, 2001). Por outro 

lado, na interação realizada no Chat as correções podem ser privadas e/ou públicas. Os itens a 



 

seguir
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 foram considerados neste trabalho como estratégias relacionadas à produção dos 

enunciados no Chat: 

a)  autocorreção auto-iniciada:  

 

Essa correção é realizada pelo participante, em outra mensagem, após perceber que 

cometeu um erro. Constatamos que no exemplo (1) o usuário de nick „Fernandito‟ se corrige 

com a finalidade de fornecer uma informação precisa a seu interlocutor. No entanto, nos 

demais exemplos a finalidade da correção é garantir a compreensão de seus interlocutores. No 

exemplo (2) o usuário de nick „seiya‟ retifica o nome da região a que se refere, no exemplo (3) 

o usuário „Javi27‟ retifica a digitação de um termo e no exemplo (4) o participante „wiss‟ 

corrige o nome do país a que se refere.  

 

(1)             [08:48] Fernandito moperaron el viernes 

                  [08:48] Fernandito perdon 

                  [08:48] Fernandito el martes 
(privado VII A 12/12/2003) 

 

(2)            [09:08] seiya no, no conoceis bien La Rioa 

                 [09:08] seiya Rioja 
(05/12/2003) 

 

(3)            [09:42] Javi27 NO JODER ES UNA EXPESDION 

                [09:42] Javi27 EXPRESION 
(privado IC 19/11/2003) 

 

 

(4)            [09:00] wiss alli en vrasil 

                 [09:01] wiss bueno brasil 
 (privado VIA 12/12/2003) 

 

 

A autocorreção auto-iniciadas foi empregada pelos aprendizes para (1) especificar o 

interlocutor; (2) corrigir uma troca de letras durante a digitação e (3) garantir a compreensão. 
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de Pereira (2001:88-9) 



 

(1)             [09:34] MICOLE micole para de dónde eres? 

                  [09:36] MICOLE micole para Annie de dónde eres? 
(03/12/2003) 

 

 

(2)             [09:14] kalika CHICO ME VOY MICHOS BESOS 

                  [09:15] kalika PERDO MUCHOS BESOS 
(05/12/2003) 
(3)             [08:42] Nacho A MI GRAZI???? 

                  [08:43] grazi Claor 

                  [08:43] grazi sí, a ti. 
(12/12/2003) 
 

 

 

b)  Autocorreção iniciada pelo outro:  

 

Nessa correção o usuário envia uma nova mensagem corrigida após o pedido de outro 

participante.  

 

(1)            [09:46] MANTIS KOLEGA 19 - QUE ES CANCHONDEAS? 

                [09:47] kolega19 perdon era cachondear jeje 
(19/11/2003) 

  

A autocorreção iniciada pelo outro só foi utilizada uma única vez pelos estudantes com 

a finalidade de (1) compreender o sentido de uma palavra mal digitada.  

 

(1)             [10:04] ZORRO ANNAKALI,ERESSABORSA,CALIENTE 

                  [10:04] AnnaKali KE SI SOY KE 

                  [10:04] AnnaKali REPITE 

                  [10:04] ZORRO DIGO SABROSA 
(19/11/2003) 

 

 

c)  correção pelo outro e iniciada pelo outro:  

 

Nessa correção um usuário comete algum „erro‟ e outro participante o corrige em 

seguida durante a interação. No exemplo (1) o equívoco relaciona-se ao sexo que o 

participante de nick „Lokita‟ assume nessa interação e no exemplo (2) à terminação do verbo 



 

„cachondear‟.  Este tipo de correção só foi verificado em mensagens de participantes do canal 

dirigidas aos estudantes de E/LE. 

 

(1)          [09:16] Grazi Hola loco 

              [09:16] LOKITA LOCA 
(12/12/2003) 
 

 

(2)         [09:46] MANTIS KOLEGA 19 - QUE ES CANCHONDEAS? 

              [09:47] kolega19 perdon era cachondear jeje 
(19/11/2003) 

 

 

Observamos a seguir as estratégias relacionadas à correção de um enunciado no Chat 

distribuídas por cada estudante: 

 

Quadro V:  Estratégias de correção 

 

 

 

nicks Estratégias de correção 

 autocorreção auto-

iniciada 

correção iniciada 

pelo outro 

correção iniciada 

pelo outro e feita 

pelo outro 

 canal 

aberto 

canal 

privado 

canal 

aberto 

canal 

privado 

canal 

aberto 

canal 

privado 

Guapa/Priscila - + - - - - 

Andy/ Mary - - - - - - 

Micole + - - + - - 

Leo  -  -  - 

Kalika +  -  -  

Zorro -  +  -  

  Mantis -  -  -  

amira/Caetano - - - - - - 

rubia - - - - - - 

Brasile/Grazi + - - - - - 

Anita - - - + - - 

Demais 

participantes 

+ + + - + + 

Legenda:   + presença      - ausência         nick não participou do canal  



 

A partir da observação do quadro V observamos que no que se refere à autocorreção 

auto-iniciada, sete alunos não a empregaram em nenhum canal, três a utilizaram no canal 

aberto e um somente no privado. Os demais usuários do canal também usaram essa estratégia 

em ambos os canais. A correção iniciada pelo outro foi empregada por dois aprendizes no 

canal privado e por um no canal aberto, um participante também a utilizou para corrigir um 

aprendiz no canal aberto. Os universitários só utilizaram esses dois tipos de correção, ao 

contrário dos demais participantes os alunos não corrigiram diretamente enunciados de outros 

usuários, portanto, não empregaram „a correção do outro e iniciada pelo outro‟.  

O grande número de reformulações na fala se deve ao fato do planejamento ocorrer 

praticamente ao mesmo tempo que a organização do enunciado e a interação, capaz de alterar 

a direção do intercâmbio comunicativo (Chafe, 1982). No entanto, no Chat o número de 

correções é pequeno, já que só ocorrem quando o equívoco compromete a compreensão ou 

marca a falta de domínio do participante em relação à língua ou ao funcionamento do canal. 

Nesses dois últimos casos, a correção, geralmente, é utilizada para provocar ou excluir quem 

cometeu o erro. 

Segundo Gazeta (2000:25), “só é possível investigar as semelhanças e diferenças na 

oralidade e na escrita se ambas estiverem inseridas em seu contexto de uso”, as 

circunstâncias de produção e uso no momento da interação determinam a seleção de uma das 

duas modalidades, bem como semelhanças e diferenças entre elas (Alves, 2001). A relação 

existente entre as modalidades oral e escrita empregada para representação
30

 do objeto língua 

no Chat também é evidenciada pela impressão que os estudantes de E/LE e os demais 

participantes têm de estarem falando quando em realidade estão escrevendo. Percebem a 

interação como um gênero híbrido, evidenciado através da troca de sentidos (visão x audição) 
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 A representação é a maneira como os falantes pensam as práticas – forma como fala-, como se situam em 

relação aos outros locutores e às práticas, como situam suas línguas em relação às outras línguas que 

representam, portanto, refere-se ao epilingüísmo, isto é, idéia do falante sobre a língua (Calvet, 1999).  

 



 

e da permuta de modalidades da linguagem (escrita x fala/ conversa). Supomos que isso se 

deve à sensação que os usuários parecem ter de estarem participando de uma „conversa‟ oral 

por escrito, sendo comum o uso de expressões referentes à „oralidade‟ como „conversar‟, 

„falar‟, „dizer‟, „ouvir‟, „calar-se‟ como mostram os exemplos abaixo: 

 

(1)           [10:06] MAT ALGUNA CHICA Q QUIERA  HABLAR? 
(03/12/2003) 

 

(2)           [10:38] MAT fue un placer hablar contigo 
(privado IIE  03/12/2003) 

 

(3)           [09:56] AIDA no soy de aqui, perdona si hablo raro pero llevo poko en esto 
(03/12/2003) 

 

(4)           [09:02] Lancellot dime kalika 
(05/12/2003) 

 

(5)           [11:37] LEIDY16  OYE PRISCILA QUE EDADTIENES   
(26/10/2003) 
 

(6)           [10:06] KEVIN LOQ AY Q OIR 
(19/11/2003) 

 

(7)           [09:23] nova callte rubis 
(12/12/2003) 

 

Os universitários também expressam através do emprego das palavras „falar‟ e „dizer‟ 

essa sensação de estarem em uma conversação, como mostram os seguintes exemplos: 

 

(1)           [10:05] MICOLE hay alguien qué quiere hablar? 
(03/12/2003) 

  

(2)           [10:27] MICOLE mat. lo siento podemos continuar hablando? 
(03/12/2003) 

 

(3)           [09:32] Mary Creo que AIDA habla siempre lo mismo 
(03/12/2003) 

 

(4)           [08:53] kalika chorizo quiero hablar contigo 
(05/12/2003) 

 

(5)           [10:14] MANTIS HABLA COMIGO!!!!!!!! 
(19/11/2003) 

 

 



 

(6)           [09:53] ZORRO KEVIN,BOLUDO.NO DIGAS MALAS PALAVRAS . 
(19/11/2003) 

 

 

No entanto, os usuários do canal têm consciência de que o discurso, devido ao suporte, 

materializa-se na escrita-teclada, por isso, empregam termos como „escrever‟, „ler‟ e „frases‟, 

mesclando escrita e oralidade: 

 

(1)            [10:14] AIDA primero aprende a escribir mantis luego me hablas 
(03/12/2003) 

 

(2)            [09:31] AIDA "\". no entiendo por ke la gente se konecta al chat para decir las 

frases komo las ke dice mary 
(03/12/2003) 

 

Essa interpretação generalizada se explica pelo maior grau de interatividade 

possibilitado pela escrita espontânea. Como a interação que ocorre no canal de Chat analisado 

é escrita, dedicamos o próximo item deste capítulo ao processo de leitura e à análise de 

algumas estratégias relacionadas à leitura das mensagens.  

 

2. 4  O processo de leitura e interpretação das mensagens na interação do Chat: 

2.4.1- O processo de leitura e suas estratégias: 

 

Considerando os textos produzidos na Comunicação Mediada por Computador (CMC) e 

mais especificamente no Chat, podemos afirmar que a concepção de texto se modifica e 

contém, desde o processo de criação, marcas dos usos e interpretações permitidos pelas suas 

diferentes formas. Acredita-se que novas linguagens consolidarão novas formas textuais, 

como aponta Chartier (1999: 128) “a forma do objeto escrito dirige sempre o sentido que os 

leitores podem dar àquilo que lêem”, as novas formas que os textos possuem influenciam 

diretamente nas significações que lhe serão atribuídas por seus leitores.  



 

Os enunciados no Chat apresentam a peculiaridade de permitirem a leitura e a releitura 

das mensagens enquanto ocorre o processo de interação. Dessa maneira, possibilita-se voltar 

ao contexto das mensagens enviadas anteriormente desde o momento de entrada do usuário no 

canal. O processo de leitura exerce um papel fundamental na interação realizada no canal de 

Chat # „Amistad‟, visto que as mensagens escritas aparecem na tela dos participantes, que 

necessitam lê-las para interpretá-las.  Mas o que é a leitura?  

 

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e 

interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o 

assunto, sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de 

extrair informação, decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de 

uma atividade que implica estratégias de seleção, antecipação, inferência e 

verificação, sem as quais não é possível proficiência. É o uso desses procedimentos 

que possibilita controlar o que vai sendo lido, permitindo tomar decisões diante de 

dificuldades de compreensão, avançar na busca de esclarecimentos, validar no texto 

suposições feitas. (PCN, 1998: 69-70) 

 

 

Solé (1998: 22) também define ler como “um processo de interação entre o leitor e o 

texto; neste processo tenta-se satisfazer [obter uma informação pertinente para] os objetivos 

que guiam sua leitura”. Já para Chartier (1999: 77) “a leitura é sempre apropriação, 

invenção, produção de significados”, existindo, por tanto, várias leituras possíveis que variam 

em função dos leitores e de aspectos sócio-históricos. 

Autoras como Kato (1995), Kleiman (2000) e Solé (1998) consideram que as 

dificuldades de leitura não se devem ao desconhecimento da língua estrangeira propriamente 

dita, mas a dificuldades gerais de leitura na língua materna.  

As estratégias de compreensão leitora contribuem para a compreensão dos textos e 

podem ser transferidas, sem maiores dificuldades, para as mais diversas situações de leitura, 

colaborando com o desenvolvimento da competência de leitura e de leitores críticos e 

autônomos. Essas estratégias são aplicáveis tanto na língua materna quanto na língua 

estrangeira, contribuem para a formação da competência leitora e precisam ser ensinadas e 

trabalhadas nas aulas de língua.   



 

Kato (1995) considera que o termo estratégia refere-se a procedimentos inconscientes 

que o leitor realiza a fim de extrair significado do texto lido: (a) encontrar parcelas 

significativas do texto; (b) estabelecer relações de sentido e de referência entre essas parcelas; 

(c) encontrar a coerência entre as proposições, avaliar a consistência das informações 

extraídas do texto e (d) inferir significado e o efeito pretendido pelo autor. 

Essa autora afirma que o leitor pode variar o uso de estratégias de acordo com a situação 

e sua intenção ou objetivos de leitura. Existem dois tipos de estratégias relacionadas à leitura: 

 a) Estratégias cognitivas: referem-se aos comportamentos inconscientes e automáticos do 

leitor, através dos quais as marcas formais do texto são interpretadas. As inferências e a 

construção da coerência local do texto são exemplos deste tipo de estratégia.  

 b) Estratégias metacognitivas: abarcam todos os processos utilizados pelo leitor como 

monitoração de sua atividade de leitura, são controladas conscientemente e englobam, por 

exemplo, a reflexão e o planejamento do processo de aprendizagem, o estabelecimento de 

objetivos de leitura, a formulação de hipóteses, o monitoramento e a auto-avaliação da 

compreensão e do domínio do conhecimento, o cálculo do tempo de realização de uma tarefa, 

a busca da idéia principal, a revisão do texto e a leitura para memorização. 

Segundo Solé (1998), durante o ato de leitura propriamente dito são realizadas as 

seguintes estratégias: controle da compreensão, verificação das hipóteses elaboradas antes da 

leitura, relacionamento das informações do texto com conhecimentos prévios, 

estabelecimento de relações intratextuais e intertextuais, identificação de vozes presentes no 

texto (polifonia) e do posicionamento e intenções do autor, busca das informações que 

satisfazem o objetivo de leitura, realização de inferências, identificação dos conectores 

lógicos e suas funções e dedução do significado do léxico desconhecido com o auxílio do 

contexto. 



 

Cabe ressaltar que toda situação de leitura segue um objetivo em função do qual se 

construirá um significado para o texto considerando as informações pertinentes para alcançá-

lo, como ocorre na leitura realizada no dia-a-dia. Kleiman (2000: 35) ratifica o 

estabelecimento de objetivos de leitura como fundamental nesse processo: 

 

Cabe notar que a leitura que não surge de uma necessidade para chegar a um 

propósito não é propriamente leitura; quando lemos porque outra pessoa nos 

manda ler, como acontece freqüentemente na escola, estamos apenas exercendo 

atividades mecânicas que pouco têm a ver com significado e sentido.  

 

 

Os estudantes de E/LE que participaram da interação no Chat assim como os demais 

usuários do canal possuem como objetivo de leitura conseguir interagir com um ou mais dos 

cerca de sessenta participantes que acessaram esse canal no intervalo de tempo em que foram 

coletadas as mensagens. Esse objetivo pode direcionar a leitura para os enunciados enviados 

por determinado(s) usuário(s) contribuindo para construção de coesão e coerência.  

 

a) Coesão e coerência: 

 

A coesão textual refere-se aos enlaces significativos entre elementos lingüísticos 

estabelecidos por meio de elementos formais presentes nas duas modalidades da língua 

(Koch, 1989). Enquanto no discurso oral a coesão é realizada com auxílio de recursos 

paralingüísticos como entonação e referência à situação conversacional e à expressão facial, 

no discurso escrito, como não há elementos paralingüísticos, a coesão é expressa graficamente 

através do uso de conectivos, referências textuais e sinais de pontuação. 

Por outro lado, a coerência é uma unidade de sentido, reconstruída pelo leitor através da 

ativação de seus conhecimentos prévios. Como enfatiza Soares (2001: 150): “a coerência do 

texto deriva de sua lógica interna, resultante dos significados que sua rede de conceitos e 

relações põe em jogo, mas também das relações entre essa rede conceitual – o mundo textual 



 

– e o conhecimento de mundo de quem processa (e de quem recebe) o discurso”. Soares 

(2001) adverte que para reconstruir a coerência do texto conversacional, por ser um discurso 

construído em co-autoria, necessita-se do contexto comunicativo, da situação comunicativa e 

do conhecimento partilhado pelos participantes. 

Michel Charolles (1988, apud Soares, 2001: 150) aponta como exigências para que um 

texto seja coerente e coeso apresentar repetição (retomadas), progressão (nova contribuição 

informativa), não contradição (compatibilidade semântica) e relação (fatos relacionados). 

Na conversação há um contínuo processo de interpretação, que se relaciona a 

enunciados anteriores, antecipa as interpretações dos interlocutores e reconstrói as intenções 

comunicativas. No Chat, é mais difícil identificar os pares adjacentes para reconstruir a 

coesão e coerência textual, já que são muitos os participantes da interação. No entanto, a 

aparência caótica na ordem dos enunciados não impede que seus usuários consigam 

reconstruir esses elementos durante a interação, para Cherny (1999: 160) isso se deve ao uso 

de vocativo e à permanência das mensagens na tela, que possibilitam conversas paralelas 

(apud Fonseca 2001: 79). É necessária a referência ao destinatário no texto e como afirma 

Chaves (2001: 66) “o participante de uma sala de Chat precisa ser hábil na identificação do 

que liga um turno a outro em uma teia que se expande em muitas direções”. A inter-relação 

entre os turnos no Chat contribui para que a compreensão dos enunciados não seja 

comprometida por erros de digitação nem por excesso ou ausência de sinais de pontuação e de 

acentuação.  

No canal da sala de „bate-papo‟ ocorrem múltiplas interações simultaneamente, 

“embora o quadro geral pareça confuso, pode-se perceber que, se observados 

separadamente, cada fio de conversa apresenta coerência interna” (Gazeta, 2000:117). Além 

disso, esses „fios conversacionais‟ freqüentemente se cruzam, formando uma rede interacional 

dentro de cada canal de uma sala de bate-papo. A seguir separamos os enunciados de dois 



 

participantes que estão combinando um encontro presencial para exemplificar que mesmo 

com uma leitura não linear, constroem-se seqüências interacionais cuja coesão pode ser dada 

pelo nick de cada usuário que está interagindo e a coerência formada pelo conjunto de 

enunciados dirigidos a um mesmo participante sobre determinado tópico: 

 

(1)         [09:01] CarpeDiem pues...tomamos algo el miércoles 

              [09:02] matiruli ok, vale 

              [09:02] CarpeDiem hasta las nueve y media o asi, puedes, no? 

              [09:02] matiruli por la tarde?? 

              [09:02] matiruli despues de salir yo de mi curro 

              [09:02] CarpeDiem claro, quieres? 

              [09:02] CarpeDiem si, voy alli a recogerte, si quieres 

              [09:02] matiruli ok, ya quedamos 

              [09:02] matiruli ok 

              [09:02] CarpeDiem sales a las cinco y media, no? 

              [09:02] matiruli mas o menosa si 

              [09:02] matiruli me llamas??? 

              [09:02] CarpeDiem pues voy a buscarte 

              [09:03] matiruli nos vemos 

              [09:03] CarpeDiem si, pero...oye, dame el teléfono, en priv, si queires, que no lo 

tengo 

              [09:03] matiruli lo mismo te digo 

              [09:03] matiruli no lo tienes?????? 

              [09:03] matiruli lo has perdido????? 

              [09:03] CarpeDiem es que me robaron el movil, y perdi toda la agenda 

              [09:03] matiruli te doy un toquecillo 

              [09:04] CarpeDiem ponme el tfn en un priv 

              [09:04] matiruli ok 
(12/12/2003) 

 

No privado “o fato de que a interação discorra entre tão somente dois interlocutores 

favorece uma maior coerência textual e temática ou o aumento da extensão das 

interlocuções” (Araújo e Melo, 2003: 55).  

 

 

 

 

 

 

 



 

(2)        7 [09:40] Javi27 DE DONDE ERES? 

             8 [09:41] Andy Y porqué Javi 27? 

             9 [09:41] Andy Rio de Janeiro 

             10 [09:41] Andy Y tú? 

             11 [09:41] Javi27 DE MADRID 

             12 [09:41] Javi27 Y DONDE VIVES AHORA? 

             13 [09:42] Andy Rio de Janeiro 

             14 [09:42] Javi27 PORQUE PRONTO LOS CUMPLIRE... PARA HACERME A LA 

IDEA 

             15 [09:42] Javi27 PUES HABLAS MUY BIEN CASTELLANO, No? 

             16 [09:42] Andy Un poco, estoy estudiando español en la Universidad 

             17 [09:43] Andy No he comprendido lo que dices arriba... 

             18 [09:44] Javi27 ME PREGUNTASTES PORQUE JAVI27 
(privado ID – 19/11/2003) 
 

 

No exemplo (2) a distância entre a mensagem número oito e a quatorze acarreta a 

incompreensão da mensagem de resposta, conforme explicita o enunciado dezessete. Com a 

retomada da pergunta na mensagem seguinte, o participante „Javi27‟ recupera a coesão e a 

coerência existentes entre as mensagens de pergunta e resposta.      

 

(3)        36 [09:51] Anita tienes novia? 

            37 [09:51] boliche no quieres ser tu  

            38 [09:52] boliche dame tu movil y quedamos 

            39 [09:52] Anita que lástima... ya lo tengo... 

            40 [09:55] boliche que  

            41 [09:56] Anita perdón... yo ya tengo un novio... 
(privado IF -03/12/2003) 

 

No exemplo (3) a estudante de nick „Anita‟ utiliza na mensagem número 39 um 

pronome para substituir o termo „novio‟, que não apareceu anteriormente, apenas foi inferido 

pela aluna. Por isso, seu interlocutor não consegue restabelecer a coesão, comprometendo o 

sentido da mensagem, como evidencia seu enunciado. Para reconstruir a coesão „Anita‟ 

reenvia novamente a mensagem explicitando que já possui um namorado.       

 

 

 



 

2.4.1.1- O processamento da informação: 

 

Para o modelo interacional de leitura, defendido por Solé (1998), Kato (1995) e 

Kleiman (2000), o leitor reconstitui o significado textual, com base em seus conhecimentos 

prévios e nos elementos lingüísticos presentes no texto, elabora e verifica previsões e 

hipóteses durante o processo de leitura de acordo com seus objetivos, os quais determinam as 

estratégias de leitura que serão utilizadas. No entanto, nem sempre o papel do leitor foi 

considerado ativo ou em interação com o texto e o autor, pois as concepções de leitura, por 

um lado, já consideraram o texto como portador do invariável sentido dado pelo autor e o 

leitor como mero decodificador de informações e, por outro lado, já tiveram o leitor como 

foco, tratando o texto quase como um pretexto para confirmar as idéias pré-concebidas do 

leitor. Os modos de processar a informação refletem, em certa medida, essas concepções, mas 

não devem ser descartados, uma vez que são adequados em diferentes propósitos de leitura:  

(a) processamento bottom-up ou ascendente: uso linear e indutivo das informações 

visuais e lingüísticas. A informação fluí do texto para o leitor, que constrói o significado 

através da análise e síntese do significado das partes. Segundo Kato (1995), a escola parece 

priorizar esse processamento, já que transforma as aulas de leitura em pretextos para o estudo 

gramatical e considera, muitas vezes, o texto como portador de um sentido único e de 

interpretação invariável; 

(b) processamento top-down ou descendente: abordagem não-linear, em que o leitor 

formula hipóteses e deduções de informações extralingüísticas, cuja direção é da macro para a 

microestrutura, nesse processamento o leitor transporta seus conhecimentos e experiências 

anteriores para o material lido, ativando seus esquemas mentais;  

(c) processamento interacional: os processos ascendente e descendente acontecem 

simultaneamente. O leitor interage com o texto na tentativa de confirmar previsões baseadas, 



 

por um lado, na identificação e interpretação de „pistas lingüísticas‟ deixadas no texto por 

quem o escreveu, e, por outro, em seu conhecimento prévio, buscando reconstruir os sentidos 

„autorizados‟ pelo autor.  

Para Kato (1995), o leitor competente utiliza os processos ascendente e descendente 

complementarmente, faz previsões e busca no texto suas confirmações. Neste caso, a leitura é 

vista como uma interação entre leitor e texto. Um leitor competente aprende a: (a) reter as 

diversas informações do texto; (b) perceber a organização textual, as possíveis relações entre 

textos e/ou e imagem; (c) saber utilizar o contexto; (d) identificar as marcas de coesão e 

coerência textual; (e) observar a fonte, o assunto e o tipo de texto; (f) aprender a ativar seu 

conhecimento prévio; (g), ler nas entrelinhas e (h) sendo um leitor-navegador entender um 

pouco como se navega na Internet. 

Com relação ao processamento da informação realizado no ato da leitura das mensagens 

do Chat, verificamos que se sobressaem duas estratégias: scanning e interativa, 

exemplificadas a seguir. 

 

a) Scanning: 

 

A estratégia de Scanning relaciona-se ao processamento ascendente de leitura, consiste 

em obter uma informação específica, localizar algum dado. O participante identifica a palavra 

principal de um enunciado de outro usuário e a utiliza para (a) responder a uma pergunta 

formulada (exemplos 1 e 2); (b) dirigir-se a esse participante (exemplo 3); (c) identificar-se 

com esse usuário (exemplo 4) ou (d) intrometer-se na „conversa‟ de outras pessoas (exemplos 

5 e 6):  

 

( 1 )         [10:14] Mary AIDA, ERES HOMBRE O MUJER? 

                [10:14] AIDA que va, mary, en absoluto, no soy hombre o mujer. 
(03/12/2003) 



 

(  2 )         [10:02] nana alguien m lee????????????????? 

                [10:02] MANTIS NANA YO TE LEO!!!! 
(19/11/2003) 

 

(  3 )         [10:11] Jes IGNOREMOSSSSSSSS AIDA 

                [10:12] MANTIS NO ME IGNORES TB JES 
(19/11/2003) 

 

( 4  )         [10:03] nana M ABURRO 

                [10:04] Caetano tambiém me aburro nana 
(19/11/2003) 

 

( 5 )         [11:19] SERGIO  MIRA ASEMOS BUENA PAREJA 

                [11:20] BUSTAMANTE  uy ya hay parejita en el chat jejjeje 
(12/12/2003)  

 

( 6 )          [09:04] kalika LANCELLOT, DE DONDE ERES? 

                [09:04] Lancellot Madrid 

                [09:04] helidae q pasa cn madrid 

                [09:05] kalika COMO ES MADRID? 

                [09:05] boy kalika quieres saber como es madrid 
(05/12/2003)   
 

 

               

 b) Interativa: 

 

A comunicação depende de um conhecimento mútuo entre os interlocutores. Nas salas 

de „bate-papo‟, a interação ocorre „tela a tela‟, conseqüentemente, requer que os interlocutores 

compartilhem conhecimentos técnicos de manuseio do computador e da Internet, 

conhecimentos lingüísticos, paralingüísticos e sócio-culturais que devem ser partilhados por 

seus usuários (Marcuschi, 1997). Essa estratégia consiste na associação que os usuários fazem 

entre uma informação aportada pela mensagem e seu conhecimento prévio, utilizando seu 

conhecimento de mundo. 

 

( 1 )         [10:01] Jes huelva mantis 

                [10:01] Jes españa 
(19/11/2003) 

 

 

 

 



 

( 2 )         [10:00] AnnaKali DE GERONA 

                [10:01] AnnaKali EN CATALUÑA 

                [10:01] AnnaKali CATALUNA EN ESPAÑA 

                [10:01] AnnaKali ESPAÑA EN LA PENISULA IBERICA 

                [10:01] AnnaKali LA PENINSULA IBERICA EN EUROPA 

                [10:01] AnnaKali Y EUROPA EN EL MUNDO 

                [10:02] AnnaKali CANARIAS EN ESPAÑAAAA 
(19/11/2003) 

 

( 3 )         [09:00] kalika lANCELLOTE, cABALLERO? 
(05/12/2003) 

 

 

2.4.2- A construção de sentidos no Chat: implicaturas e inferências 

 

A enunciação pode representar uma multiplicidade de significações fundamentada nas 

intenções comunicativas do falante. O sentido, na produção de um enunciado, não é anterior à 

sua construção e nem se origina exclusivamente no sujeito, mas se constrói no espaço em que 

a interação verbal se efetiva.  

Como afirma Marcuschi (1997), as atividades comunicacionais estão vinculadas à 

situação, ou seja, a língua não pode ser separada do contexto em que se efetiva.  Bakhtin 

(1999) já considerava a palavra produzida no contexto sócio-cultural e por meio desse. De 

acordo com esse autor, a língua se constitui na interação verbal que ocorre durante a 

comunicação e o enunciado enquanto um elo da cadeia dialógica somente pode ser 

compreendido no interior dessa: 

 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de 

formas lingüísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicológico de sua produção, mas pelo fenômeno da interação verbal, realizada 

através da enunciação ou das enunciações, a interação verbal constitui assim a 

realidade fundamental da língua (Bakhtin 1999: 123).  

 

 

Essa afirmação pode ser exemplificada no Chat, visto que o sentido dos enunciados é 

produzido durante a interação e perde seu significado se isolado de seu contexto, portanto, se 

as mensagens enviadas para o canal são lidas isoladamente ou separadas de seu contexto de 

produção, perdem sua função e seu sentido fica comprometido, como verificamos a seguir 



 

com um trecho de interação no Chat que por estar apresentado descontextualizado 

impossibilita a recuperação de seu sentido: 

      

       [20:40] SONIA  SI MEJOR K NO LO SEPAS BUSTA MEJO K NO 

       [20:40] Kio_Solo   

       [20:40] BIZKIT  JAJAJAJA 

       [20:40] JOHN  HOLA 

       [20:40] Kio_Solo  yo quiero saber yo quiero sabeeeeeeeeerrrr 

       [20:40] BUSTAMANTE  DIMELO SONIA PORFA 

       [20:40] panoramix  echo porvox!!!!!!!! 

       [20:40] panoramix  mmmmmmmmmmmmmmmm 

       [20:40] Kio_Solo  jejeje 

       [20:40] panoramix  joer 

       [20:40] panoramix  xuxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

       [20:40] SONIA  UYY KIO SI TE CONTARA Y ESO K DICE K SOY SU MAMI 

       [20:41] panoramix  q ta la trigrexa del chaty amistaddddddddddd 
(25/05/03) 

 

Bakhtin (1993) afirma que o enunciado é composto por duas partes: a verbal e a 

extraverbal, que é subentendida pelos interlocutores. A parte extraverbal da enunciação 

participa da constituição do sentido dos enunciados por meio dos aspectos espacial e 

temporal, do objeto ou assunto sobre o qual ocorre a enunciação e da atitude dos falantes 

diante do que ocorre (valoração). Brait (2003) ressalta que a desvinculação da situação 

extraverbal e da situação social que a gerou, pode acarretar a perda de sua significação. A 

palavra na comunicação se relaciona ao contexto social, de modo que é expressão e resultado 

de uma determinada interação.  

As implicaturas evidenciam que o reconhecimento das intenções é fundamental em uma 

interpretação. O caráter intencional da significação, que pode ser evidenciado no processo de 

inferências, exige do leitor um conhecimento do sentido literal das palavras associando-o aos 

conhecimentos de mundo para que se possa chegar a um sentido real. 

Como se sabe, a noção de implicatura conversacional é capaz de fornecer uma 

explicação para o fato de que o falante transmite algo para o ouvinte além do que contém o 

sentido convencional das palavras de seu enunciado. Quando a interpretação usual da frase é 



 

inapropriada para a situação, sugere uma reinterpretação através das implicaturas. O trecho a 

seguir deixa implícito que a participante de nick Lucy_vcia quer deixar o Chat, já que este 

estaria monótono. Mas como continua enviando mensagens no canal percebemos que sua 

primeira afirmação era ostensiva e objetivava atrair a atenção de outros participantes para si e 

começar um „diálogo‟. Num primeiro momento não sabemos se a resposta afirmativa que 

envia confirma à participante Íris que vai deixar o canal ou se se dirige ao participante de nick 

Bustamante dizendo que vai entrar no MSN para „conversar‟ com ele. Logo depois envia um 

emoticon indicador de tristeza porque constata que a destinatária da mensagem de Bustamante 

era Sonia e/ou porque não consegue estabelecer um novo „diálogo‟. Como os outros 

participantes não reiniciam a interação com ela, Lucy_vcia envia duas mensagens como se 

estivesse cantando que está ficando deprimida, mas sua estratégia ostensiva não funciona e ela 

acaba abandonando realmente o canal do Chat. 

           

(1)      [18:46] Lucy_vcia  YO M VOY A VER A MI ALMOHADA (A FALTA D OTRO 

COSA Q VER) 

          [18:46] DINIO  por la mañana hasiendo el amoooooooooor 

          [18:46] IRIS  TE VAS YA  LUCYYYYYY 

          [18:46] BUSTAMANTE  ENTRA AL MSN 

          [18:46] Lucy_vcia  SI 

          [18:46] sonia  sip ya hablaremos busta vale 

          [18:46] Lucy_vcia   

          [18:46] porvoss  (ausente) 

          [18:46] BUSTAMANTE  Y CUENTAME KE TE DIJE AYER 

          [18:46] aburrio23  Simancassssssssssssssss 

          [18:46] sonia  luego te veo vale busta en el mesenger 

          [18:46] NEO18  AVILAAAAAAAAAAAAAA 

          [18:46] drus  ME VOY A MARUJEAR 

          [18:46] BUSTAMANTE  OK CHAO CIELO 

          [18:46] Lucy_vcia  AL BORDE D LA DEPRESIONNNNN  

          [18:47] sonia  cuando se duerma el mario jejejej 

          [18:47] DINIO  y por latarde hasiendo el amooor 

          [18:47] BUSTAMANTE  JAJAJJA MEJOR 

          [18:47] Lucy_vcia  AL BORDE D LA DEPRESIONNNNN  

          [18:47] drus  DINIO PARECE UN DISCO RAYADO 

          [18:47] DINIO  y por la noche hasiendo el amor 
(25/05/03)    

 
 



 

No exemplo acima também constatamos que o participante de nick Dinio através da 

repetição de seus enunciados expressa que está todo o tempo procurando sexo virtual. A 

repetição desagrada ao participante de nick Drus, que ao compará-lo a um disco arranhado 

deixa implícito que o outro é extremamente repetitivo e chato.   

O conceito de implicatura tem origem em Grice (1975), esse autor distingue o dito 

(conteúdo proposicional do enunciado) de implicatura (conteúdo implícito, o que se 

comunica) e considera que o dito pode ser avaliado de acordo com critérios de verdade. As 

implicaturas conversacionais dependem da enunciação e não do significado literal do 

enunciado, por isso uma mesma oração pode comportar várias implicaturas distintas. 

Ao perguntar se o Chat está fechado o participante de nick „aqui‟ deixa implícito que 

quer interagir, mas que nenhum usuário lhe dá atenção (exemplo 1). O mesmo vale para o 

enunciado da participante de nick „Inelva‟(exemplo 2): 

 

(1)          [20:08] aqui  fue el chat cerrado? 
(25/5/03)    
 

 

(2)          [18:49] inelva  creí que este chat era mudo 
(25/5/03)    

 

 

De acordo com Escandell Vidal (1996) a compreensão é um mecanismo cognitivo em 

que o ouvinte reconstrói através de uma hipótese a intenção comunicativa do enunciador, a 

qual pode não ser a pretendida por este, além disso se sua inferência tiver sido elaborada sobre 

supostos inadequados poderá deduzir uma conclusão equivocada. 

De acordo com a teoria da relevância de Sperber e Wilson (1986) o interlocutor busca a 

relevância informativa para interpretar os estímulos, ou seja, os atos comunicativos verbais e 

não verbais. Esses autores consideram que durante a interpretação dos enunciados o modelo 

de código, que considera que o interlocutor decodifica a mensagem codificada pelo falante, e 

o inferencial se associam, visto que não há como garantir que a hipótese que melhor satisfaz 



 

as expectativas de relevância do ouvinte é a pretendida pelo falante. Conforme Wilson (1994: 

47 apud Yus 2001: 29) “o objetivo de uma teoria da comunicação é identificar os princípios 

que subjazem nas escolhas (falíveis) do ouvinte”. 

Ainda de acordo com Sperber e Wilson (1986) o entorno cognitivo abarca os 

conhecimentos do indivíduo e os diferentes graus de suposição, nos quais o conhecido, isto é, 

a experiência é um suposto mais forte que o manifesto, ou seja, a representação mental da 

informação aceita como provavelmente verdadeira, neste sentido o entorno cognitivo é o 

conjunto de todos os fatos manifestos. O entorno físico ou psicológico que os interlocutores 

compartilham é denominado entorno comunicativo mútuo e, as hipóteses formuladas pelos 

falantes são os supostos de manifestação mútua. Se há a informação mutuamente manifesta é 

insuficiente, ou seja, os interlocutores não possuem muitas informações uns sobre os outros, 

como ocorre no Chat, é difícil construir um contexto para guiar a interpretação dos 

enunciados (Yus, 2001).  

Nas salas de „bate-papo‟ é difícil verificar a veracidade das mensagens, já que o 

desconhecimento da identidade dos participantes impossibilita, muitas vezes, averiguar se 

realmente acreditam nas informações que apresentam, e mesmo se são realmente quem e 

como se descrevem. Por isso, é difícil saber que inferência/ leitura fazer, já que todas são 

válidas, é o interlocutor quem direciona o „diálogo‟ e escolhe a interpretação.  

 

 a) Inferência:   

 

Essa estratégia refere-se ao processo de dedução que o participante realiza para desfazer 

ambigüidades e inferir o significado de uma palavra desconhecida com o auxilio do contexto. 

Segundo Yus (2001:31):  

 

 

 



 

a inferência é uma operação mental pela qual os participantes numa conversação 

avaliam as intenções dos demais e nas que baseiam suas respostas. Esta operação 

mental se vê afetada por uma grande quantidade de fatores contextuais, incluída a 

idiossincrasia sócio-cultural da comunidade de fala a que pertencem os 

participantes da conversação”, esse autor cita a definição proposta por Sperber e 

Wilson como “processo pelo qual um suposto é aceito como verdadeiro segundo a 

força da verdade ou da provável verdade de outros supostos.  
 

Nesse processo, representações mentais prévias se combinam com supostos factuais do 

mundo, de modo a inferir um novo suposto, que, por sua vez, gera uma dedução (Yus, 2001) 

ou contextualização (Sperber e Wilson, 1986) ao se unir a outros supostos prévios e se amplia 

e/ou modifica a representação do mundo que o indivíduo possui, acarretando um efeito 

contextual.  

 

( 1 )         [11:06] Guapa  qué haces? 

                [11:06] SERGIO  AQUI EN CASA 
(12/12/2003) 

 

( 2 )         [09:12] kalika DONDE ESTAS BOY 

                [09:12] boy estoy en el trabajo 
(05/15/2003) 

 

( 3 )         [08:49] Priscila ya estás mejor 

                [08:49] Priscila cúantos años tienes 

                [08:49] Fernandito y tu? 

                [08:50] Priscila estoy biene....pero tengo un poco de dolor de cabeza 
(12/12/2003) 

 

 

 

b) Ambigüidade e mal-entendidos: 

 

Mal-entendido é a “divergência de interpretação entre pessoas que crêem se 

compreender” (Nouveau Petit Le Robert, 1993). Segundo Kerbrat-Orecchioni (2001), pode 

ser involuntário (verdadeiro mal-entendido) ou voluntário (gerado intencionalmente por má fé 

ou com intenção lúdica), sendo causado por falta de informação contextual ou por falta de 

competência lingüística e/ou cultural. No Chat, os mal-entendidos geram ambigüidade, sendo 

provocados:  



 

(a) pelo emprego inadequado de pontuação ou pessoa verbal:  

 

( 1 )         [09:55] Mary AIDA , ES HOMBRE O MUJER? 
(03/12/2003) 

 

( 2 )         [09:09] Lancellot BOY ERES CHICA 
(05/12/2003) 

 

( 3 )         [09:12] kalika DONDE ESTAS BOY 
(05/12/2003) 

 

 

(b) mensagens que não especificam seu destinatário através de vocativo:  

 

( 4 )         [08:42] grazi Cómo ers? 

                [08:42] Nacho A MI GRAZI???? 
(12/12/2003) 

 

( 5 )         [08:52] vero        

                [08:52] rubia estas caritas son para mi? 
(12/12/2003) 

 

( 6 )        [09:27] rubia estas halando conmigo Cin?? 
(12/12/2003) 

 

( 7 )        [09:30] rubia boy, como estas??? 

              [09:31] rubia de donde eres??? 

                [09:31] Boy Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

             [09:31] Boy Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa                                         

             [09:31] Boy Holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

               [09:32] rubia Holllllllllllaaaaaaaaaa BOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 

               [09:32] Boy hola guachin 

               [09:32] Boy como te llamas 

               [09:32] rubia yo?? 
(12/12/2003) 

 

    

    (c) sentido polissêmico das palavras:  
 

 

 ( 8 )       [08:49] Priscila ya estás mejor 

               [08:49] Fernandito buenooo 

               [08:49] Priscila cúantos años tienes 

               [08:49] Fernandito mas o menos 
(12/12/2003) 



 

( 9 )       [10:08] KEVIN CAETANO AIDA ES UN PROGRAMA SI NO PREGUNTA AL 

CHAT NO LE MANDEIS PRIVADOS HACERME CASO 

               [10:10] AIDA perdoname prenda_el he tenido un mal dia ok? 

               [10:10] Caetano Primero aprende a ser una buena chica AIDA 

               [10:11] Caetano Kevin tiene la razon AIDA es una chica de programa 
(19/11/2003) 

           

 

     (d ) mais de uma mensagem dirigida ao mesmo participante que responde a uma delas de 

modo vago: 

 

( 10 )        [09:33] Boy Alguien para privados 

                 [09:33] rubia eres ciego???? 

                 [09:33] Rosae20 RUBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
                 [09:34] rubia desculpe 
(12/12/2003) 

 

( 11 )         [09:18] rubia y por que desapareces????? 

                  [09:18] Diablo porque estoy hablando con mas gente  

                  [09:18] Superman RUBIA CNT AL PRIVI 

                  [09:19] rubia si... 
(12/12/2003) 

 

 (12)       50 [09:52] Javi27 ANIMATE CON EL CIBERSEXO... SE TE VE UNA CHICA 

MUY EXCITANTE 

              51 [09:53] Andy Que feo! estas charlando y trabajando al mismo tiempo... 

              52 [09:53] Javi27 TENGO UN RATO LIBRE.... 

              53 [09:53] Andy Si... 

              59 [09:55] Javi27 EL SI.... ERA POR LO DEL CIBERSEXO? 

              60 [09:55] Andy Piensa en eso todo el tiempo? 
(privado I D – 19/11/2003) 

 

(13)       19 [10:08] Leo hago facultad de letras (filologia) .. estudio español y portugués  

              20 [10:09] kolega19 Y TENGO 19 AÑOS 

              21 [10:09] Leo tengo 20 años 

              22 [10:09] kolega19 INTERESANTE 

              23 [10:09] kolega19 LO DE FILOLOGIA JEJE 
(privado II C – 19/11/2003) 

 

 

Neste último exemplo o participante de nick kolega19 envia uma mensagem ambígua 

(número 22) que pode se referir tanto ao que seu interlocutor estuda como à sua idade, essa 

mensagem pode acarretar como mal entendido o interesse do usuário por um participante de 

nick masculino. Na mensagem seguinte o participante desfaz essa ambigüidade esclarecendo a 



 

que se referia anteriormente e como expressa um riso parece ter percebido os possíveis efeitos 

de seu enunciado anterior.  

Gazeta (2000) considera como raros os casos de incompreensão nos diálogos da rede, 

devido à possibilidade de utilização de recursos de repetição, paráfrase e correção. 

Verificaremos que são freqüentes as ambigüidades e os mal-entendidos, no entanto esses 

recursos contribuem para desfazê-los.   

Cabe ainda ressaltar que a repetição de perguntas que já foram respondidas revela 

ou que o usuário não compreendeu a resposta ou que está distraído por estar participando de 

„conversas‟ paralelas no canal aberto ou em privados.  

 

( 1 )         [09:32] Boy Alguien para privados 
(12/12/2003) 
 

( 2 )         [10:01] Jes mantis y tu 
(19/11/2003) 

 

( 3 )         [10:00] MANTIS DE DONDE ERES? 
(19/11/2003) 

 

( 4)         [08:46] kalikaQuetipodebeso,Elektra? 
(05/12/2003)  

 

Neste capítulo abordamos tanto a escrita espontânea utilizada na elaboração das 

mensagens no Chat quanto às estratégias de leitura empregadas durante a interação no canal. 

No próximo capítulo verificaremos que os enunciados do canal analisado, devido ao tempo 

quase síncrono de sua produção e envio, têm funcionamento conversacional evidenciado nas 

estratégias interacionais utilizadas por participantes e estudantes de E/LE durante a interação 

no Chat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  Interação escrita com funcionamento conversacional: 

 

 

 

Imagine que entra num salão. Chega tarde. Quando entra, os demais já levam 

bastante tempo aí e estão envolvidos numa calorosa discussão, uma discussão muito 

calorosa como para que façam uma pausa e lhe expliquem exatamente de que se 

trata. De fato, a discussão começou muito antes de que todos chegassem, de modo 

que ninguém dos presentes se encontra em posição de colocá-lo a par de tudo o que 

se falou antes. O senhor escuta um momento até que decide que já captou o curso 

da discussão; então mete sua colher. Alguém lhe responde; o senhor responde; 

outro vem em sua defesa; outro mais se alinha com o senhor já seja por vergonha 

ou gratificação de sue oponente, dependendo da qualidade da ajuda de seu aliado. 

No entanto, a discussão é interminável. Fica tarde e o senhor deve partir. Vai 

embora e a conversação segue ainda seu curso. (Kenneth Burke, 1957: 95-96 apud 

Mayans, 2002: 34) 

 

 

Neste capítulo discutimos em primeiro lugar o Chat enquanto interação com 

funcionamento de conversação coloquial. Em seguida, analisamos as estratégias e os recursos 

relacionados à conversação empregados durante a interação no Chat pelos hispano-falantes e 

pelos estudantes universitários de E/LE.   

 

3.1  Interação e conversação: 

 

Na sala de „bate-papo‟ os participantes do canal (exemplos de 1 a 3) e os aprendizes 

(exemplos de 4 a 6) não somente têm a impressão de que estão „falando‟, ou seja, utilizando 

um canal oral como também têm a sensação de que estão „conversando‟ através desse tipo de 

interação: 

 

(1)       [09:30] Boy Nadie me habla estoy muy aburrido, xfavor necesito alguna 

conversación 
(12/12/2003)  

 

(2)       [11:08] UltraSur  mira antes de q me tokeis bien los cojones,dejemos la 

conversación 
(02/11/2003)  

 



 

(3)       [10:54] u43311858  alguien de malaga con ganas de charlar u¨n rato 
(02/11/2003) 

 

(4)       [08:32]kalikachicosvamosacharlar 
(05/12/2003) 
 

(5)       [08:38] kalika perdoname, solo quiero chalar y no me dan pelota 
(05/12/2003) 
 

(6)       [11:07] Guapa  también.....estoy oyendo música y charlando contigo 
(12/12/2003) 
 

 

A interação é um esforço cooperativo em que cada participante reconhece em si e nos 

demais um propósito comum ou, pelo menos, uma direção mutuamente aceita nos enunciados 

de dois ou mais interlocutores organizados socialmente. De acordo com Goffman (1973: 23):  

 

Por interação (quer dizer interação face-a-face) se entende mais ou menos a 

influência recíproca que os participantes exercem sobre suas respectivas ações 

quando estão em presença psíquica imediata uns com os outros; por uma interação, 

entende-se o conjunto da interação que se produz em uma ocasião qualquer quando 

os membros de um conjunto dado existem em presença contínua uns com os outros; 

o termo „um reencontro‟ poderá assim convir. (apud Kerbrat-Orecchioni, 2000: 66) 

 

Essa definição aborda a interação como processo, como objeto gerado por esse processo 

e como “toda forma de discurso produzido coletivamente, pela ação ordenada e coordenada 

de vários „interactantes‟” (Kerbrat-Orecchioni, 2000: 67).  Como sugere Soares (2001: 147) a 

interação é uma “influência recíproca entre os participantes que regulam e ajustam seus 

comportamentos, suas intervenções, em uma verdadeira sincronização interacional”. 

A análise das interações verbais descreve o funcionamento da construção coletiva do 

discurso e de todas as formas de intercâmbios comunicativos que se realizam através de 

recursos da linguagem (Kerbrat-Orecchioni, 2000). A escrita na sala de „bate-papo‟ também é 

coletiva. No canal do Chat se produz uma interminável produção coletiva, polifônica
31

, 
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 Bakhtin (1999) foi o primeiro autor a abordar a polifonia, estudando-a na obra literária de Dostoievski. 

Posteriormente Ducrot (1987) a analisa em enunciados não literários e menores. A polifonia é um jogo dramático 

de vozes, representa o „diálogo‟ e a reconstrução possível de sentidos no texto de determinado autor. De acordo 

com Bakhtin, o discurso não pertence só ao enunciador, já que em todo discurso são percebidas vozes: “pela 

enunciação é que se vê como o sujeito falante se apropria da língua e a transforma em discurso”. 



 

através do constante fluxo de participantes ao longo de todos os dias desde o momento de sua 

criação. As considerações de Bakhtin, na década de vinte, sobre a polifonia e o „diálogo‟ são 

anteriores à cibercultura, mas poderiam ser perfeitamente aplicadas, na atualidade, aos 

recursos interativos proporcionados pela Internet. Esse autor considera o processo de 

interação social e a linguagem como essenciais para a constituição do sujeito. Ramal (2002: 

101) enfatiza a participação do „eu‟ na construção da polifonia: 

 

 ...passamos a ser, desta vez, nós mesmos os elos dessa grande cadeia polifônica 

que é composta da união de mentes e sujeitos interconectados, capazes de dialogar 

entre si, construindo um pensamento que flui e se dispersa, insustentável e 

irrefreável, por entre os fios da trama em que é tecido um texto do tamanho do 

próprio mundo.   

 

Assim como as produções orais podem ser coletivas, um falante pode continuar o 

enunciado de outro falante, de modo que se constitui um „falante coletivo‟ (Blanche-

Benveniste, 1998). A escrita-teclada no Chat é uma construção coletiva, na qual cada nova 

mensagem contribui para (re)direcionar o próximo enunciado a ser enviado para a tela. Dessa 

maneira, o Chat se caracteriza como um discurso conversacional, ou seja, “uma construção 

conjunta dos participantes, onde ocorre uma interdependência de suas falas” (Souza, 

2001:17). Como sugerem Ali Gago & Luna Lombardi (1998: 39):  

 

até relativamente pouco tempo chatear significava sair para tomar uns chatos
32

 com 

os amigos. Mas já não significa somente isso: ainda segue compartindo a vertente 

de relação social, chatear é a castelhanização do termo inglês Chat cujo significado 

é conversar. Entendemos por chatear a realização de uma tertúlia através da 

Internet.  

 

Essa afirmação classifica o Chat como uma conversação. Interação e conversação são 

conceitos considerados, geralmente, como sinônimos. Para Gazeta (2000) a estrutura da 

interação pode ser resumida da seguinte maneira: 

a) um participante se dirige a um ou a vários participantes;  
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 tipo de vinho 



 

b) esse(s) participante(s), por sua vez respondem ou não as mensagens que lhe são 

direcionadas e enviam outras mensagens a um ou vários usuários; 

c) forma-se uma rede conversacional com várias conversas paralelas e intromissões.  

No entanto, alguns autores como Marcuschi (1998) e Briz (1998) distinguem estes dois 

termos, mas não há um consenso com relação a essas terminologias:  

 

a interação diz respeito à natureza das atividades realizadas na conversação, sendo 

a conversação uma atividade de fala na forma dialogada. A arquitetura da 

conversação consiste de elementos tais como: abertura, desenvolvimento, fecho, 

turnos, trocas, seqüências, etc. A atividade interacional se dá como negociação, 

cooperação, compreensão, interpretação, etc. (Marcuschi, 1998:3 apud Chaves, 

2001:58) 

 

 

Segundo Paúls (1996: 23), o conceito de conversação apresenta dois níveis: 

(a)  pragmático: refere-se aos aspectos do funcionamento interno da conversação, que 

apresenta “sistema de tomada de turno não marcado”; 

(b) sociolingüístico: estabelece tipos de conversação (cotidiana, didática, comercial, etc) 

considerando o contexto e as relações entre os participantes.  

Consideramos estes em nossa análise. As características básicas da conversação para 

Marcuschi (1997: 15) são: é uma forma social de interação entre dois ou mais falantes com 

troca de turno, numa seqüência de ações coordenadas, sendo localmente planejada, ao mesmo 

tempo se situa em um contexto e gera parte dele, os interlocutores falam e desenvolvem um 

tópico através do envolvimento. A conversação é um tipo de interação verbal de natureza 

puramente linguageira, sua finalidade consiste em sua existência, ou seja, na própria 

conversação (Kerbrat-Orecchioni, 2000). Além disso, possui uma função social, possibilita a 

construção da face social dos indivíduos e sua inserção na sociedade (Alves, 2001).   

No entanto, para Briz (1998: 44) a interação é uma sucessão de intercâmbios
33

 com 

unidades temáticas denominadas seqüências e delimitada por seqüências de abertura e 
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 Duas intervenções sucessivas de início e reação provenientes de diferentes falantes constituem um intercâmbio 



 

fechamento, para esse autor nem toda interação é uma conversação, já que “conversar é 

comunicar cooperativamente e negociar estrategicamente um propósito com o outro. Daí que 

a conversação seja uma espécie de discurso retórico que persuade e busca a aceitação do 

outro de forma contínua”. A conversação se caracteriza pela interlocução em presença, 

imediata, com tomada de turno não pré-estabelecida e pela cooperação em relação ao tema 

abordado e à intervenção do outro.  

Segundo Grice (1975) a conversação é tida como um conjunto de enunciados com 

coerência entre si devido a um esforço cooperativo entre os interlocutores que seguem de 

modo consciente ou não esquemas e regras pré-estabelecidos e partilhados a fim de atingir um 

objetivo. Entendemos como conversação “qualquer tipo de interação entre pessoas que se 

reúnem e cooperam, em torno de um único foco de interesse, incluindo elementos lingüísticos 

e não lingüísticos” (Soares, 2001: 148). As características universais da conversação 

propostas por Sacks, Schegloff e Jefferson (1974), conforme Souza (2001), podem ser 

resumidas em: 

a) intercalação de turnos; 

b) um falante por vez utiliza a palavra, embora seja comum a ocorrência de mais de um 

participante falando ao mesmo tempo durante um período curto de tempo; 

c) durante a transição de turnos ocorre pouca ou nenhuma lacuna e sobreposição; 

d) a ordem e o tamanho dos turnos assim como o número de participantes é variável; 

e) não se especificam, em geral, a duração da conversação, o que é dito nem a seqüência 

dos turnos; 

f) a fala pode ser contínua ou descontínua;  

g) dependendo da técnica de alocação de turnos utilizada os participantes se auto-

selecionam ou indicam o próximo falante; 



 

h) há maneiras de corrigir equívocos e violação na tomada de turnos através, por 

exemplo, da auto-interrupção de um falante em uma sobreposição. 

Uma interação somente pode ser considerada uma conversação se apresenta todos os 

quatorze traços referentes ao funcionamento interno da conversação proposstos por Sacks, 

Schegloff e Jefferson (1974). Consideramos o Chat um tipo de interação com funcionamento 

conversacional, mesmo sendo uma modalidade discursiva escrita apresenta as características 

fundamentais tanto da interação quanto da conversação, mas não é uma conversação porque 

possuir aspectos como: ausência do canal oral, ausência dos interlocutores face a face e tempo 

quase síncrono de produção e recepção dos enunciados. Cabe ressaltar ainda que a Análise da 

Conversação
34

 realiza a transcrição convencionalizada da conversação para estudá-la, no 

entanto a interação no canal de Chat é escrita pelos participantes sem preocupação formal.    

Segundo Briz (1998) na conversação é freqüente a utilização do espanhol coloquial
35

, 

modalidade de uso utilizada por todos os falantes da língua e variável de acordo com aspectos 

dialetais e socioletais, podendo aparecer tanto na oralidade quanto na escrita. O coloquial se 

relaciona a aspectos como cotidiano, espontâneo e informal, pode ser definido como: 

 

um nível de fala, um uso socialmente aceito em situações cotidianas de 

comunicação, não vinculado exclusivamente a um nível de língua determinado e no 

qual vulgarismos e dialectologismos aparecem em função das características dos 

usuários (Briz, 1998: 37). 

 

Para os integrantes do grupo Val.Es.Co. (Valencia Español Coloquial), como o registro 

coloquial não é exclusivo da conversação nem da língua falada (Paúls, 1996), os traços 

pragmáticos conversacionais e os traços coloquiais podem ser distinguidos. Os primeiros 

caracterizam-se por apresentar: 

(a)  tomada de turno não pré-determinada; 
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 A Análise da Conversação estuda como os participantes produzem e interpretam enunciados, descreve a 

organização e funcionamento da conversação e estuda seus elementos paralingüísticos e socioculturais. O estudo 

da Análise da Conversação pode ser associado à interação nas salas de bate-papo virtuais (Chaves, 2001). 
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 Briz (1998:37) distingue o coloquial do vulgar, considerando como vulgar “o uso incorreto, anômalo ou a 

margem da norma estándar e das normas regionais, produto do descuido ou ignorância”. 



 

(b)  relação de simultaneidade entre os papéis de emissor e receptor; 

(c)  retroalimentação: mais de duas intervenções recíprocas sobre o mesmo tema, excluídas as 

saudações de abertura e fechamento. 

A conversação no Chat pode ser considerada, na terminologia de Briz (1998), coloquial 

prototípica visto que os participantes compartilham seus aspectos coloquializadores e 

primários. Os traços coloquializadores ou situacionais são: a relação de igualdade social ou 

funcional entre os papéis que os interlocutores desempenham na situação, a relação vivencial 

de proximidade pelos conhecimentos e experiências compartilhados, o marco discursivo 

familiar determinado pelo espaço físico e a relação dos interlocutores com este lugar e, por 

último, a temática não especializada com temas cotidianos. Por sua vez, os aspectos primários 

do registro coloquial são constituídos pela planificação durante o processo de produção dos 

enunciados, a finalidade interpessoal
36

 e socializadora da comunicação e o tom informal.  

Outros autores sugerem que no meio eletrônico ocorre “uma simulação de conversa, às 

vezes em tempo real, às vezes com intervalos de poucas horas” (Dias, 2000: 239) e que o 

Chat se constitui de simulações escritas de conversações orais. Essa concepção também é 

corroborada por Hilgert (2001) e por Marcuschi (2004: 29), que considera que “um Chat 

seguiria as estratégias de produção dialógica de uma conversação com simulação das 

atividades ali desenvolvidas”. No entanto, consideramos que no canal do Chat não se 

processa nem uma conversação nem uma simulação de conversação, mas uma interação 

escrita com funcionamento conversacional.  

Além das características atribuídas à fala, à escrita e à escrita-teclada no Chat expostas 

no capítulo anterior, há outras que as afastam ou aproximam de um funcionamento 

conversacional e coloquial:  
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 Gallardo Paúls (1996) distingue a interação transacional da interação pessoal, enquanto na primeira os papéis 

dos participantes não são simétricos, há uma relação hierárquica entre eles, na segunda as diferenças sociais são 

minimizadas colocando os participantes em posições equivalentes na interação, neste caso predomina um 

propósito socializador. 



 

a) tanto a interação escrita quanto a escrita-teclada do Chat são limitadas pelo suporte;  

b) na fala, a estrutura temporal da comunicação é sincrônica e o contexto não necessita 

ser explicitado, já que a produção e a recepção coincidem no tempo e no espaço. No entanto, 

na escrita a estrutura temporal da comunicação é assíncrona e como o tempo de produção é 

diferente do de recepção, faz-se necessária a explicitação do contexto (Alves, 2001). Por outro 

lado, na interação do Chat a estrutura temporal da comunicação é sincrônica com uma via
37

 

(Fonseca 2001:75) e o tempo de produção e recepção das mensagens é quase simultâneo, mas 

o espaço em que os interlocutores se encontram é distinto e necessita, muitas vezes, ser 

explicitado ou recriado na tela onde ocorre o encontro virtual; 

c) na interação face a face o objetivo depende da situação comunicativa, dos 

interlocutores e da intenção do falante, sendo que na conversação cotidiana a finalidade, 

geralmente, é a própria conversação. Já a finalidade da interação escrita varia de acordo com o 

gênero textual e intenção do autor ao escrever e do co-enunciador durante a leitura. Por outro 

lado, nos Chats livres o objetivo é estabelecer relação e intimidade entre as pessoas (Fonseca, 

2001: 80), portanto, sua finalidade é a própria interação; 

d) enquanto a interação face a face utiliza recursos paralingüísticos e não-verbais na 

construção do sentido, na interpretação, na contextualização e no estabelecimento de turnos 

(Souza, 2001: 28), a escrita apresenta maior dependência do sistema verbal, já que não dispõe 

desses recursos (Chafe, 1982). O Chat, por sua vez, utiliza emoticons, símbolos gráficos, 

cores e vocalizações para compensar a falta de recursos paralingüísticos e não-verbais 

(Lundstrom, 1995 apud Souza, 2001: 29);  

e) na interação face a face os interlocutores compartilham conhecimento sobre o 

contexto e o ambiente da interação (Chafe, 1982). Tanto na escrita quanto no Chat os 

interlocutores compartilham, pelo menos, um mínimo de conhecimento lingüístico e 
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 Ter uma via significa mostrar uma mensagem por vez. 



 

enciclopédico para que haja compreensão, sendo que naquela o contexto tem que ser 

explicitado ou está implícito no gênero textual e neste o contexto é a própria interação virtual; 

 f) ao contrário do que ocorre na interação face a face, onde os interlocutores, 

geralmente, conhecem-se, no Chat o mais freqüente é a interação entre desconhecidos ou 

entre pessoas que só interagem através na sala de „bate-papo‟. Em outros tipos de escrita os 

interlocutores se conhecem ou não dependendo do gênero textual empregado;  

g) a interação face a face tende ao diálogo, apresenta presença dos parceiros (Alves, 

2001), proximidade espacial e natureza conversacional, sendo o grau de formalidade variável 

de acordo com a situação e os interlocutores. Já a interação escrita tende ao monólogo, 

caracteriza-se por uma produção individual, solitária, na ausência dos leitores (Alves, 2001), 

sendo, portanto, não presencial à distância, com distância espacial e cronológica entre o 

produtor e o receptor do discurso (Chafe, 1982). A interação no Chat tende ao diálogo, é 

presencial à distância, sendo a distância espacial encurtada pela tela, costuma ser muito 

informal e apresenta natureza conversacional evidenciada pela utilização de atos de fala 

típicos da interação face a face como cumprimentos e despedidas (Jonsson, 1997);  

h) enquanto na interação face a face há alternância freqüente de turnos, com tomada de 

turno, geralmente, esperada, na escrita dependendo do gênero textual, ocorre ausência, pouca 

ou muita alternância de turno, a qual, geralmente, é utilizada em propagandas, narrações e 

citações. No Chat, os turnos são mais curtos e alternados com mais freqüência que na 

interação face a face (pergunta-resposta, troca de cumprimentos) pelos usuários que 

participam da interação. Além disso, tem a opção de somente acompanhar a interação sem 

enviar mensagens, nesse caso não ocorre tomada de turno;  

i) na interação face a face há indicação do locutor para a tomada de turno ou o 

interlocutor interrompe o falante e sobrepõe sua fala a dele, cada interlocutor interage em 

turnos diferentes, os quais em certas situações podem sobrepor-se. Na escrita a mudança de 



 

turno é marcada graficamente pelo uso de travessões e aspas, sendo obrigatória a 

representação dos turnos sem sobreposição de fala devido à estrutura do sistema. Devido à 

estruturação do Chat não há marcas prévias de tomada de turno nem sobreposição de 

mensagens, já que mesmo que sejam enviadas no mesmo instante aparecem de modo 

seqüencial na tela. Portanto, na sala de „bate-papo‟ cada interlocutor utiliza o turno sem 

sobreposição de fala devido à imposição tecnológica (Fonseca, 2001); 

j) na interação face a face, a presença física dos interlocutores dispensa a indicação 

nominal do destinatário, mas devido à distância espacial na escrita geralmente é necessária a 

identificação do interlocutor. No Chat, alocam-se turnos, ou seja, seleciona-se o interlocutor 

através de vocativos
38

, dessa maneira o emissor pode indicar nominalmente seu destinatário 

quando começa a interagir com ele. 

 

3.2  Estratégias dos participantes do Chat e dos estudantes de E/LE: 

 

3.2.1 Interação e conversação: 

 

a) saudações (de abertura e fechamento):  

 

A saudação é um ritual prático, possui valor ilocutório, sendo utilizado no cotidiano sob 

a forma de frases feitas, “manifesta que se retém em conceito a presença do outro dentro de 

seu campo perceptivo e que está disposto a engajar com ele um intercâmbio comunicativo 

mesmo mínimo” (Kerbrat-Orecchioni, 2001:111). Essa autora refere-se às seqüências de 

abertura e fechamento que limitam a interação como (atos) rituais, ou seja, “os enunciados 

que possuem a dupla característica de ser fortemente estereotipados dentro de sua 
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 Segundo Alonso-Cortés (2000: 4037) “pode-se definir o vocativo como o uso do nome para apelar ao ouvinte 

ou segunda pessoa gramatical, uso que corresponde à função apelativa da linguagem”. Funcionam como 

vocativos nomes próprios, pronomes de 2ª pessoa, e nomes comuns que indicam características como idade, 

profissão ou classe social. 



 

formulação e suas condições de emprego, e de ter uma função, sobretudo relacional” 

(Kerbrat-Orecchioni, 2001:111). Esses dois tipos de saudação são marcas de sociabilidade e 

cortesia que contribuem para estabelecer contato entre os interlocutores. As expressões de 

abertura e fechamento, ou seja, fórmulas de saudação e despedida, são consideradas por 

Mayans (2002) como indicadoras de presença dos participantes e de disponibilidade para a 

interação. 

        Podemos considerar como sendo relevantes as mensagens iniciais de saudação, já que 

introduzem o participante na „conversa‟, marcam a entrada no Chat, a pré-disposição dos 

outros em interagir com o recém chegado ou com alguém que já estava na sala. Algumas 

saudações de abertura identificadas como freqüentes no canal # „Amistad‟ foram: 

 

(1)           [09:35] flor hola a todo@s 
(12/12/2003) 

 

(2)           [09:16] estupenda holaaaaaaaaaaa 
(12/12/2003) 

 

(3)          [09:24] Boy Hola!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
(12/12/2003) 

 

(4)          [09:26] u22755483 HOLA, HOLA, HOLA 
(12/12/2003) 

 

(5)          [09:28] CAWEN10 REOLASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
(12/12/2003) 

 

 

A seguir exemplificamos algumas mensagens de abertura empregadas pelos aprendizes: 

 

(1)         [09:28] MICOLE micole para josu? 
(03/12/2003) 

 

(2)         [10:05] Anita hola, hola, hola... 
(03/12/2003) 

 

(3)         [10:14] Anita hola SALEN! 
(03/12/2003) 

 

(4)         [08:55] kalika DAvid???? 

(05/12/2003) 



 

(5)         [08:56] brasile hola a todos 

(12/12/2003) 

 

 

Os cumprimentos para iniciar ou terminar a interação no Chat, geralmente, ocorrem da 

seguinte maneira: o participante que entra no canal envia uma mensagem de saudação 

genérica dirigindo-se a todos os usuários presentes no canal, estes, por sua vez, se estão 

interessados em interagir com o recém chegado retribuem a sua saudação utilizando seu nick 

como vocativo, a partir de então este usuário se insere em uma „conversação‟ que está se 

desenvolvendo ou inicia outra com um ou mais destes participantes, como no exemplo a 

seguir: 

 

(1)         [09:51] Curioso  Hola a todos y a todas 

              [09:51] Curioso  Holaaaaaaaaaaaaaaaa 

              [09:51] AngelCaido  hola curioso 

              [09:51] Angie  curioso holaaaa 

              [09:51] u888888888  HOLA CURIOSO 
(26/10/2003) 

 

         A grande quantidade de cumprimentos é característica da interação no Chat, dentre suas 

causas estão as quedas de conexão e outras ocupações durante a conexão provocando outra 

entrada do usuário no canal. Além disso, as saudações marcam o desejo de estabelecer 

interação indicando a presença do usuário e solicitando a atenção dos demais participantes do 

canal, “a motivação principal para entrar em um Chat é, precisamente, relacionar-se 

verbalmente com os demais personagens ali presentes ou de passagem” (Mayans, 2002: 106), 

por isso esse autor afirma que “os chats são lugares de uma marcada vontade participativa e 

interacional” (Mayans, 2002: 106). 

Devido a limitações impostas pelo suporte para a despedida de um participante, em 

geral, são necessárias várias mensagens dirigidas a participantes específicos, com os quais foi 

mantida „conversação‟ e, finalmente, ao grupo como um todo, como verificamos nos 

enunciados a seguir: 



 

(1)        [10:28] pepote  adiosssss atodos menos a uno 

             [10:28] pepote  adios sonia 

             [10:29] pepote  adioscabrito 
(02/11/2003) 

 

A seguir exemplificamos algumas fórmulas de fechamento utilizadas pelos hispano-

falantes no Chat: 

 

(1)        [08:54] ELEKTRA BUENO ME VOY CHICOS Y CHICAS APASSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
            [08:54] ELEKTRA ADIOSSS A TOSS LO QUE ME SALUDANNNN 
(05/12/2003) 

 

(2)        [10:56] u888888888  LO SIENTO 

             [10:57] u888888888  ÝA LLEGÓ MI PADRE, ME VOY 

             [10:57] u888888888  BESOS Y ABRAZOS, CADA CUAL Q SE SIRVA LO Q QUIERA,JEJEEJ, TA LUEGOOO 
(02/11/2003) 
 

(3)          [08:45] RAUL ME VOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
(12/12/2003) 
 

(4)          [10:10] francis  ADIOSSSSSSSSS A TODOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
(26/10/2003) 
 

 

As mensagens de fechamento quase não foram utilizadas pelos estudantes, na interação 

no canal aberto somente dois a utilizam e nos privados. A seguir listamos os enunciados 

empregados como despedida pelos aprendizes: 

 

(1)         [10:05] Mary ADIOS! 
(03/12/2003) 

 

(2)         [10:18] Caetano Adiós 
(19/11/2003) 

 

(3)        [10:38] MICOLE sorry .pero me voy. 
(privado II E  - 03/12/2003) 

 

 

(4)        [09:45] rubia tengo que irme... 

             [09:47] rubia besos, ciau 
(privado IV G - 12/12/2003) 

 

(5)         [09:41] Grazi adiós, tengo clase ahora en la facultad. Hablamos después? 
(privado  I H - 12/12/2003) 



 

(6)         [09:37] Priscila bueno......voy a la clase.........nos hablamos después 

              [09:40] Priscila besos 
(privado V A - 12/12/2003) 

 

(7)        [09:34] Priscila ahora me tengo que ir.....despues me mandas un e-mail? 

             [09:39] Priscila besos.... 
(privado VII A - 12/12/2003) 

 

(8)         [09:36] Priscila bueno...ahora me tengo que ir...... 

              [09:37] Priscila nos hablamos después....... 
(privado  VIII A- 12/12/2003) 

 

(9)         [10:25] Leo OK ... ME VOY .. ADIOS 
(privado  II C- 19/11/2003) 

 

 

As mensagens de despedida têm a finalidade de anunciar a saída de um participante do 

Chat, o fim da „conversação‟ ou chamar a atenção de outros participantes para reiniciar a 

interação como ocorre nas falsas despedidas. 

 

b) falsas despedidas:  

 

O participante envia uma mensagem de saudação final para a tela sem ter o intuito de 

abandonar o canal, visa ao restabelecimento ou inicio de uma interação. 

Verificamos no exemplo a seguir que o participante de nick „SOL‟ anuncia a sua saída 

do canal e decorridos 45 minutos e mil mensagens
39

 ainda segue interagindo, tendo enviado 

onze mensagens após sua „falsa despedida‟ inicial. 

 

(1)        [09:30] SOL ME VOY A IR YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA8 

            [10:06] SOL eNGa aHoRa Si Q Me VoYYY aTa MaÑaNa a ToSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
            [10:08] SOL eNGa aioSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSSSSSSSS 
            [10:14] SOL SPERMAAAAA JUER 
(03/12/2003) 

 

                                                 
39

 Numeramos manualmente os enunciados de um dia de interação, por isso podemos precisar o número de 

mensagens existentes entre os dois enunciados considerados, esse trabalho foi abandonado devido ao tamanho do 

corpus. 



 

Em outra interação o participante de nick „LUIS‟ percebe a estratégia da usuária „SOL‟ 

de falsas despedidas:  

 

(2)        [08:43] LUIS SOL...POR QUE DICES QUE TE VAS...CUANDO EN 

REALIDAD,NO TE VAS? 

 

Outro usuário que utiliza essa estratégia é „jesusboy‟, que permanece interagindo por 

mais quinze minutos:  

 

(3)         [08:40] JESUSBOY chao me voy esto esta muerto nadie quiere hoy contarme 

nada 
             [08:40] JESUSBOY ASI QUE HASTA LUEGO 

             [08:41] JESUSBOY ADEUS 

             [08:42] JESUSBOY ALGUIEN QUE NO LE IMPORTE MANDARME UNA 

FOTO SUYA Y YO LE MANDO UNA MIA A ELLA QUE NE HABRA UN PRIVI Y 

LE DIGO MI CORRE 
             [08:44] JESUSBOY MILENE 

             [08:44] milene JESUSBOY ERES GUAPO 

             [08:45] rubia hola jesusboy 

             [08:45] JESUSBOY WENAS ELEKTRA 

             [08:52] JESUSBOY HASTA LUEGO ME VOY 

             [08:55] JESUSBOY Ç QUE ME VOY  
(12/12/2003) 

 

Ao contrário dos demais participantes do canal, os estudantes não utilizaram „falsas 

despedidas‟ como estratégia para dar prosseguimento à interação.  

A observação do quadro a seguir permite confrontar a realização das estratégias de 

saudação de abertura, fechamento e falsas despedidas entre os onze aprendizes de E/LE e 

entre os estudantes e os usuários do canal.  

 

 

 

 

 



 

Quadro VI: Saudações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  + presente     - ausente      * oscilação no uso    não participação no canal 
 

 

Se por um lado, no canal aberto são extremante recorrentes as saudações de abertura e 

sua freqüência reduz-se consideravelmente nos privados. Por outro, as mensagens de 

fechamento estão mais presentes no canal privado do que no aberto, seu uso oscila bastante, 

sendo freqüente a saída de participantes da interação sem se despedirem. Cabe ainda ressaltar 

que a estratégia denominada de „falsas despedidas‟ revelou-se muito eficaz para reiniciar a 

interação com outros participantes, mesmo obtendo um grande número de respostas esse tipo 

de enunciado foi enviado por poucos usuários e somente no canal aberto. 

 

c)  seleção de  tópico: 

 

O tópico discursivo também denominado de tema ou assunto conversacional é escolhido 

durante o processo da construção textual. Bernardes e Vieira (2001) identificaram em um 

nicks saudações 

 abertura fechamento Falsas despedidas 

 canal 

aberto 

canal 

privado 

canal 

aberto 

canal 

privado 

canal 

aberto 

canal 

privado 

Guapa/Priscila + * - - - - 

Andy/ Mary * - + + - - 

Micole + - - * - - 

Leo  +  +  - 

Kalika +  +  -  

Zorro +  -  -  

  Mantis +  -  -  

amira/Caetano + - + - - - 

rubia + * - * - - 

Brasile/Grazi + + - + - - 

Anita + * - * - - 

Demais 

participantes 

* * * * * - 



 

canal de Chat em língua portuguesa, a recorrência de assuntos relacionados aos seguintes 

temas: (1) sexualidade e erotismo; (2) entretenimento e lazer; (3) relações interpessoais e 

formação da identidade pessoal; (4) questões sociais e políticas e (5) formação intelectual e 

profissional. Ao analisarmos a sala de „bate-papo‟ presente na página principal do jornal 

eletrônico espanhol, percebemos a discussão desses temas, que diferem dos assuntos 

propostos pela versão eletrônica do jornal „El País‟, em cujo site está alocado o Chat 

analisado neste trabalho: 

 

(1)         [09:22] BUSTAMANTE NOVA Y GUACHIN SE DAN POR CULO UNO AL 

OTRO 
(12/12/2003) 

 

(2)         [10:12] reset ALGUIEN SABE CÓMO SE LLAMA LA ARTISTA QUE SACÓ EN 

VERANO UNA CANCIÓN LLAMADA "CRAZY" O ALGO ASÍ?, ES NEGRA, MUY 

GUAPA, .... 
 (19/11/2003) 

 

(3)         [09:03] CarpeDiem si, pero...oye, dame el teléfono, en priv, si queires, que no lo 

tengo 
(12/12/2003) 

 

(4)         [11:02] UltraSur  no te niego,q el madrid es el favorito de todos y si lo del 

gobierno lo dices cn indirectas,q seguro q es asi,y ademas piensas q somos si ojito derecho 

(02/11/2003) 

 

(5)         [11:30] BUSTAMANTE  estudias? 
(02/11/2003) 

 

Podem ocorrer simultaneamente no canal do Chat vários temas distintos devido à 

possibilidade de interações paralelas na tela principal ou nos „privados‟ entre os participantes. 

No entanto, é importante ressaltar que “a inter-relação entre o falante e o tópico nunca é 

realmente uma relação íntima de dois, mas o tempo todo leva em conta o terceiro 

participante – o ouvinte –, que exerce influência crucial, portanto, sobre todos os fatores do 

discurso” (Brait, 2003: 21). 



 

Os estudantes abordam assuntos relacionados aos seguintes temas: (1) entretenimento e 

lazer; (2) relações interpessoais e formação da identidade pessoal; (3) formação intelectual e 

profissional: 

 

(1)   [10:31] MICOLE sí. qué músicas te gustan? 
(privado II E – 03/12/2003) 

 

(2)            [09:45] Leo ERES ESPAÑOL ? 
(privado I C – 19/11/2003) 
 

(3)            [11:12] Priscila  cual es tu profesion? 
(privado III A – 26/10/2003) 

 

 

d)  negociação: 

 

A negociação conversacional é constituída por constantes processos de ajustamento dos 

comportamentos mútuos, que visam resolver um desacordo, restabelecer a harmonia da 

interação e contribuir para construção dos discursos dialogados. “Chama-se de „negociação‟ 

todo processo interacional suscetível de aparecer desde que uma diferença surgiu entre os 

interactantes relativa a algum aspecto do funcionamento da interação, e ajuda para acabar 

de resolver a diferença” (Kerbrat-Orecchioni, 2000: 71). A negociação segue um esquema 

geral (Kerbrat-Orecchioni, 2000: 73) no qual „A‟ faz uma proposição a „B‟, que por sua fez 

faz uma contra-proposição a „A‟, a qual pode ser aceita imediatamente por „A‟ ocorrendo um 

ajustamento ou „A‟ pode rejeitá-la e reassegurando sua proposição inicial e estabelecendo 

uma negociação. A negociação pode ocorrer: (a) na forma e organização da interação (língua, 

registro, organização do intercâmbio, alternância de turnos, abertura e fechamento, etc); (b) 

no conteúdo (temas, interpretações, opiniões, etc) ou (c) nas identidades mútuas (depende da 

situação comunicativa) e na relação interpessoal (vertical ou horizontal). 

 



 

(1)         2 [09:39] Leo PUEDES DECIRME LO QUE QUIERE DECIR JODER ? 

             3 [09:40] Javi27 DE DONDE ERES? 

             4 [09:40] Leo SOY DE BRASIL 

             5 [09:41] Javi27 JODER ES UN TACO... EN ARGENTINA DICEN COGER..... 

             6 [09:41] Leo PERO SE DICE QUE ALGUIEN ES UN JODER ? 

             7 [09:42] Leo QUÉ ES TACO ? 

             8 [09:42] Javi27 NO JODER ES UNA EXPESDION 

             9 [09:42] Javi27 EXPRESION 

             10 [09:42] Leo SÉ LO QUE QUIERE DECIR COGER ... 

             11 [09:42] Leo Y CUAL ES EL SENTIDO DE ESTA EXPRESIÓN ? 

             12 [09:43] Javi27 PUES JODER ES EN CASTELLANO 

             13 [09:43] Javi27 EXPESA DISGUSTO... CONTRARIEDAD 

             14 [09:45] Leo AHH SÍ.. AHORA LO COMPRENDO ... EN PORTUGUES DE 

BRASIL DECIMOS ´CARAMBA` 

             19 [09:45] Javi27 CARAMBA TB SE DICE PERO ES MAS FINO... 

             20 [09:46] Leo O ENTONCES DECIMOS ´PORRA´ PERO ES MÁS RUDE 
(privado IC- 19/11/2003)  

 

 

(2)         [09:37] Vampira AIDA PUEDO VER TU DIRECCION NO ERES UN 

PROGRAMA PUEDO DESCODIFICARTE 
             [09:38] Mary VAMPIRA, ENTONCES, DE DONDE ES AIDA? 

             [09:39] Vampira SOLO PUEDO VER SU DIRECCION 
(03/12/2003) 

 

 

(3)        3 [10:24] MICOLE podemos ir la tela principal? 

            4 [10:24] MAT donde es eso ? 

            5 [10:24] MAT no t entiendo 

            6 [10:25] MAT ???? 

            7 [10:25] MICOLE perdón. en la apartada principal. 

            8 [10:25] MAT donde queda eso ? 

            9 [10:26] MAT I don't understand  

          10 [10:27] MAT ????? 

          11 [10:27] MAT micole 

          12 [10:27] MICOLE en la window mayor dónde están las otras personas. 

          13 [10:28] MAT donde dice operacion triunfo ? 

          14 [10:28] MAT musica 

          15 [10:28] MICOLE olvida. no importa. 

          16 [10:29] MAT ?? 

          17 [10:29] MAT sorry ... no t entiendo 

          18 [10:29] MAT porq no hablamos aqui ? 

          19 [10:29] MICOLE es por causa del trabajo, pero no comprrendes. no hay problema. 

          20 [10:30] MAT disculpame 

          21 [10:30] MAT dimelo en ingles vale ? 

          22 [10:30] MICOLE no hay problema . es qué tampoco sé en inglés. 

          23 [10:31] MAT bueno pero podemos seguir hablando aqui ? 

          24 [10:31] MICOLE sí. qué músicas te gustan? 
(privado IIE- 03/12/2003) 

 

 



 

3.2.2 A quem se dirige o participante: 

 

Com relação ao comportamento dos usuários de IRC, Mayans (2002: 131-3) distingue 

os participantes que freqüentemente interagem no canal aberto e os que somente observam as 

interações nesse canal e interagem em canais privados. O primeiro tipo é composto por 

usuários que conhecem muito bem esse tipo de interação e só utilizam privados para manter 

conversas paralelas de esclarecimentos/ conselhos ou interagir com interlocutores conhecidos. 

Por outro lado, o segundo tipo de participante não tem muita experiência com os Chats e 

considera difícil participar da conversação no canal aberto ou a considera pouco interessante, 

por isso lêem as mensagens do canal aberto e enviam cumprimentos e/ou intervenções 

isoladas, mas interagem em privados com interlocutores que escolhem pelo nick ou por suas 

intervenções nesse canal, somente passam a participar ativamente dos canais abertos quando 

dominam a escrita utilizada nessa interação. 

O suporte impossibilita, por exemplo, a sobreposição de turnos „conversacionais‟, visto 

que as mensagens enviadas no mesmo instante para a tela aparecem em seqüência, uma 

embaixo da outra, com o respectivo horário de envio.  

No quadro a seguir verificamos o número de mensagens enviadas pelos estudantes e as 

dirigidas direta ou indiretamente aos alunos durante cada interação no canal e privado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quadro VII: mensagens enviadas e recebidas 

 

 

nicks dos 

alunos 

nº de men 

sagens 

enviadas 

pelos 

alunos 

no canal 

aberto 

nº de men 

sagens 

enviadas 

pelos 

alunos nos 

privados 

nº de mensa 

gens direcio 

nadas direta 

mente aos 

alunos no 

canal aberto 

nº de mensa 

gens direcio 

nadas indire 

tamente aos 

alunos no 

canal aberto 

nº de 

mensa 

gens do 

interlocu 

tor nos 

privados 

nº de 

privados 

em que 

cada 

aluno 

interagiu 

guapa/ 

GUAP/ 

Guapa/ 

Priscila  

17+48+9=

74 

24+8+33+

12+4+10+

12+9=112 

18+41+4= 

63 

1+8+2=11 39+13+

68+ 

22+4+1

1+13+6

=176 

8 

nº ICQ/ 

Andy/ 

Mary 

27+ 5=32 39 23+2=25 18+1=19 45 1 

Micole 11 20+ 

14=34 

0 1 35+33=

68 

2 

Leo - 24+ 20= 

44 

- - 24+ 33= 

57 

2 

Kalika 68 - 49 10 - 0 

Zorro 35 - 38 8 - 0 

Mantis 50 - 62 4 - 0 

amira/ 

Caetano 

29 9 21 4 19 1 

rubia 71 9+ 6 + 5+ 

22= 42 

51 22 10+ 

5+12+ 

22=  49 

4 

grazi/ 

Brasile/ 

Grazi 

51 33 29 5 38 1 

Anita 8 21+ 4= 25 4 1 31+ 8= 

39 

2 

TOTAL 429 338 342 85 491 21 

 

 

Quatro estudantes interagiram apenas no canal aberto ou no privado, outros quatro 

participaram mais no canal aberto do que nos privados e três enviaram mais mensagens em 

privados. Os alunos obtiveram um número bastante expressivo de enunciados dirigidos a seus 

nicks, somente a aluna de nick Micole não conseguiu receber nenhuma mensagem no canal 

aberto, apesar de ter dirigido onze mensagens aos usuários do canal # „Amistad‟. Os supostos 



 

hispano-falantes enviaram mais mensagens que os estudantes tanto no canal aberto como nos 

privados. 

Considerando que “ter um destinatário, dirigir-se a alguém, é uma particularidade 

constitutiva do enunciado, sem a qual não há, e não poderia haver, enunciado” (Bakhtin, 

1997: 325), percebemos que os participantes da interação no Chat e os aprendizes de E/LE 

podem se dirigir a: 

 

a) somente a um usuário no canal aberto:  

 

Os exemplo de (1) a (3) correspondem a enunciados de usuários do canal e de (4) a (6) 

dos estudantes: 

 

(1)        [09:59] Vampira NO MARY 
(03/12/2003) 

 

(2)        [09:47] AIDA hola!! me alegro de verte, u55113658... 
(03/12/2003) 

 

(3)        [09:20] alonso17 hola estupenda 
(12/12/2003) 

 

(4)          [09:17] Grazi Hola SUPER 
(12/12/2003) 

 

(5)          [09:18] Grazi JARDINERO????? 
(12/12/2003) 

 

(6)          [10:22] Anita HOLA DANIEL... 
(03/12/2003) 

 

 

 

b) a um ou mais participantes que não estão no canal aberto:  

 

 

O exemplo (1) foi enviado por um participante do Chat e os exemplos (2) e (3) 

pertencem a uma aprendiz de E/LE: 



 

(1)         [09:26] u22755483 HOLA MIC, SOÍS DOS?   
(12/12/2003) 

 

(2)         [09:36] MICOLE micole para Annie de dónde eres? 
(03/12/2003) 

 

(3)         [10:01] MICOLE hola gatito qué tal? 
(03/12/2003) 

 

 

 

c) a vários usuários simultaneamente no canal aberto: 

 

Os exemplo de (1) a (3) são enunciados de usuários do canal e os exemplos de (4) a (6) 

são dos estudantes: 

 

(1)       [10:06] MAT ALGUNA CHICA Q QUIERA   HABLAR? 
(19/11/2003) 

 

(2)       [09:49] LAIKA HOLA A TODOS Y TODAS 
(19/11/2003) 

 

(3)       [09:06] Superman alguien quiere un privi 
(12/12/2003) 

 

(4)         [08:32]kalikachicosvamosacharlar 
(05/12/2003) 

 

(5)         [08:35]kalikaquelesgustahacer 
(05/12/2003) 

 

(6)         [10:08] Mary Hola! 
(19/11/2003) 

 

 

d) intromissão (na „conversa‟ de outros participantes): 

 

Consideramos nesse item a mensagem que um usuário envia para o canal aberto 

relacionada ao tópico que outros participantes estão desenvolvendo. Os exemplos de (1) a (4) 

revelam a utilização desta estratégia parte de participantes do canal e os exemplos (5) e (6) o 

uso desta pelos aprendizes: 

 



 

(1)        [09:36] Mary cuántos años tienes AIDA? 

            [09:36] Aaalex TIENE 57 AÑOS 
(03/12/2003) 

 

(2)        [08:37] ELEKTRA LUIS PORQUE NO VAS A PEDIRLE PERDON A TU 

MADRE POR NACER 
             [08:38] pinwi JAJJAJAJA ES UN BIXO 
(05/12/2003) 

 

(3)        [09:06] rubia y por que me abandonaste?; 

             [09:07] Diablo no te abandone 

             [09:07] vero YO OS DIRIA 

             [09:07] vero Q NO AGAIS NOVIOS AQUI 
(12/12/2003) 

 

(4)         [08:45]SOLBeSaa{{,1eLeKTRa}}}eNLaSMeJiLLaSCoMouNBueNaMiGo. 

              [08:45]jbyotambienquerobesitos 
(05/12/2003) 

 

(5)        [08:37] ELEKTRA LUIS PORQUE NO VAS A PEDIRLE PERDON A TU 

MADRE POR NACER 
             [08:37] kalika que mala eres Electra 
(05/12/2003) 

 

(6)        [09:22] guachin mayka que nombre de gay 

             [09:23] rubia mayca es hombre?? 
(12/12/2003) 

 

 

 

e)  uso do nick como vocativo:  

 

O uso do nick como vocativo objetiva esclarecer a quem se dirige uma mensagem 

(exemplos 1 e 2). A seleção de um interlocutor específico ocorre inicialmente com o uso do 

nick do participante escolhido como vocativo. No entanto, se a „conversação‟ com o 

participante indicado nominalmente continua, já não é mais necessário especificar o nick do 

interlocutor. Além disso, o vocativo também é empregado para chamar a atenção de um 

usuário com o qual se deseja restabelecer ou iniciar uma interação (exemplos 3 e 4). 

 

(1)       [11:37] LEIDY16  OYE PRISCILA QUE EDADTIENES 
(12/12/2003) 

(2)       [11:16] CHISTE  ZAIRA DONDE ESTA 
(02/11/2003) 



 

(3)       [09:25] Rosae20 PEDROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
(12/12/2003) 

 

(4)         [09:26] rubia hola cinmerio... 
(12/12/2003) 

 

 

(5)         [11:23] Guapa  te casas Zelite? 
(02/11/2003) 

 

 

(6)         [11:06] Priscila  hola Marta.....cuántos años tienes? 
(26/10/2003) 

 

 

f) enunciados do sistema:  

 

Os enunciados do sistema são mensagens enviadas automaticamente pelo sistema do 

Chat para a tela principal todas as vezes que um participante conecta-se ao canal (exemplos 1 

e 2), desconecta-se (exemplos 3 e 4), troca de nick ao longo da interação
40

 ou é expulso pelo 

operador do canal
41

 (exemplos 5 e 6). 

 

(1)      [09:21] Has entrado en el canal #amistad 

 

 

(2)      [10:49]  GUAP entra en el canal #amistad 

 

 

(3)      [10:17] kolega19 abandona el chat: Broken pipe 

 

 

(4)      [10:19] u87961974 sale del canal #amistad 

 

 

(5)      [10:04] asterix.prisacom ha expulsado a kampa del canal #amistad:Flooding 

(Limit is 4 lines per 3 seconds) 

 

 

(6)       [10:24] obelix.prisacom ha expulsado a mega del canal #amistad:Flooding (Limit 

is 4 lines per 3 seconds) 

                                                 
40

 Ver no capítulo 1 o item 1.4 b 
41

 No Chat assim como nos fóruns de debate há a figura de um moderador, que avalia as mensagens e detém o 

poder de expulsar os participantes cuja conduta não é considerada adequada. 



 

g) muda de interlocutor ao longo da interação: 

 

Todos os participantes e estudantes trocam de interlocutor durante a interação no canal, 

visto que não interagem com um único usuário e, geralmente, realizam „conversas paralelas‟ 

no canal aberto e/ou em privados: 

 

(1)        [09:48] AngelCaido  lolaaaaaaaaaaaaaaaaa 

             [09:48] AngelCaido  angieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 

holaaaaaaaaaaaaaa 

             [09:49] AngelCaido  mariaaaaaaaaa 

             [09:49] AngelCaido  frigooooo que frioooooooo 

             [09:49] AngelCaido  <shanayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa un beso mi dulce princesa 

             [09:51] AngelCaido  hola curioso 
(26/10/2003) 

 

 

(2)         [10:14] Anita hola SALEN! 

             [10:20] Anita de donde eres chorizo? 

             [10:22] Anita HOLA DANIEL... 
(03/12/2003) 

 

 

(3)         [08:37]kalikaholaSarita 

             [08:37] kalika que mala eres Electra 

             [08:53] kalika chorizo quiero hablar contigo 

             [08:54] kalika Hola david 

             [08:56] kalika Tomax??? 

             [09:00] kalika ROMANTICA??? 

             [09:00] kalika lANCELLOTE, cABALLERO? 

             [09:05] kalika qUIEN TE ESTESA, AFRODITE? 

             [09:07] kalika HOLA BOY 
 (05/12/2003) 

 

No quadro abaixo visualizamos a utilização das seis estratégias relacionadas ao 

direcionamento das mensagens no Chat por parte de cada aprendiz, permitindo comparar o 

uso destas pelos estudantes e pelos usuários do canal.  

 

 

 



 

Quadro VIII: A quem se dirige  

 

 

 

Todos os estudantes e demais participantes se dirigiram em algum momento da 

interação a um único interlocutor. Além disso, todos mudaram de destinatário ao longo de sua 

permanência no Chat. Tanto os supostos hispano-falantes quanto seis universitários enviaram 

mensagens genéricas, que não especificavam seus destinatários ou que utilizavam termos 

vagos dirigindo-se a vários interlocutores ao mesmo tempo.  O uso de nick como vocativo é 

utilizado por estudantes e usuários na primeira mensagem direcionada diretamente a um 

participante no canal aberto ou para reiniciar a interação com um usuário, já que indica o 

destinatário. No privado somente um participante o empregou, seu uso já não é necessário 

nicks A quem se dirige 

 Somente 

a um 

usuário 

Usuários 

que não 

estão nesse 

canal 

Vários 

usuários 

simulta-

neamente 

Muda de 

interlocutor 

durante a 

interação 

Intromissão 

na interação 

de outros 

participantes 

Uso de nick 

como vocativo 

 Canal 

aberto 

Canal 

aberto 

Canal 

aberto 

Canal 

aberto 

Canal  

aberto 

Canal 

aberto 

Canal 

privado 

Guapa/ 

Priscila 

+ - + + + + + 

ICQ/Andy/ 

Mary 

+ - + + - + - 

Micole + + - + - + - 

Leo       - 

Kalika + - + + + +  

Zorro + - - + + +  

Mantis + - - + + +     

amira/ 

Caetano 

+ - + + + + - 

rubia +  + + + + - 

Brasile/ 

Grazi 

+ - + + - + - 

Anita + + - + - + - 

Demais 

participantes 

+ + + + + + + 

Legenda:    + presente     - ausente       não participação no canal 



 

para orientar a leitura, já que o neste canal só há um interlocutor possível. O envio somente do 

nick de outro participante ou deste com ponto de interrogação representa uma indagação sobre 

o interlocutor, o porquê de não responder as mensagens. Verificamos ainda que alguns 

estudantes e usuários utilizaram como vocativo o nick de participantes que apesar de 

constarem na relação de usuários presentes no canal # „Amistad‟ naquele momento, não 

participavam da interação no canal aberto seja por estarem: (a) interagindo nos privados; (b) 

apenas observando as mensagens dos demais sem a intenção de participar ou (c) ausentes por 

alguns momentos, sendo que nenhum destes enunciados obteve resposta. Outra estratégia 

utilizada por alguns alunos e usuários do canal foi a intromissão na interação de outros 

participantes, a qual em alguns casos resultou bem sucedida.       

 

3.2.3  Pedido de informação:  

 

Segundo Kerbrat-Orecchioni (2001) um pedido pode ser feito através de um ato de 

pergunta (pedido de um dizer) ou por meio de um ato de requerimento
42

 (pedido de um fazer). 

Uma pergunta é “todo enunciado que se apresenta como ajuda com a finalidade principal de 

obter de seu destinatário um aporte de informação” (Kerbrat-Orecchioni, 2001: 86) 

solicitando uma reação verbal.  

No Chat o ato de pergunta é realizado porque o participante: (a) deseja adquirir uma 

informação que não possui; (b) julga que seu interlocutor pode ter esse conhecimento; (c) 

quer manter um intercâmbio e/ou (d) deseja expressar cortesia. Além disso, as perguntas 

podem provocar a negociação entre os interlocutores e/ ou desencadear mal-entendidos 

(Kerbrat-Orecchioni, 2001).   
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 O requerimento é “o pedido do locutor ao seu interlocutor para que ele cumpra um ato qualquer” (Kerbrat-

Orecchioni, 2001:98). 



 

Yule (1996) aponta para a interdependência dos turnos nos pares adjacentes como 

pergunta-resposta, em que uma primeira parte provoca uma segunda parte, cuja ausência 

também contribui para a construção do significado. 

A seguir distinguimos seis estratégias relacionadas a pedidos de informação ocorridos 

no Chat analisado: 

 

a)   léxico desconhecido:  

 

Essa estratégia consiste em perguntar o significado de palavras não transparentes que 

não se conhece ou não se domina e que não podem ser inferidas com o auxilio do contexto 

das mensagens anteriores. Este tipo de pergunta somente foi utilizado pelos arendizes de E/LE 

como verificamos nos exemplos abaixo: 

 

(1)         [09:11] rubia desculpe, q~e es pozi??? 
(12/12/2003) 

 

(2)         [08:40] kalika que es ime, Eletktra? 
(05/12/2003) 

 

(3)         [08:50] kalika Que es solete? 
(05/12/2003) 

 

(4)         [09:40] MANTIS QUE ES ESTONUDAR KEVIN???  
(19/11/2003) 

 

(5)         [09:46] MANTIS KOLEGA 19 - QUE ES CANCHONDEAS? 
(19/11/2003) 

 

b)  cultura:  

 

São perguntas que podem contribuir para o intercâmbio de informações culturais e/ou 

construir um ethos de interesse/ curiosidade, bom conhecimento de mundo ou ignorância.  A 

falta de conhecimento de mundo provoca perguntas sobre dados culturais como localização 



 

geográfica ou características de uma determinada região, estas indagações são bastante 

freqüentes no Chat. 

 

(1)            [09:43] kolega19 como platicaar 

                 [09:43] KEVIN ERES TU MEXICANO 

                 [09:43] kolega19 platicar en mexico es hablar 

                 [09:45] kolega19 soy de aqui kevin jeje 
(19/11/2003) 

 

 

(2)         [09:05] kalika COMO ES MADRID? 
(05/12/2003) 

 

 

(3)          [10:01] ZORRO DONDE ESTA GERONA 
(19/11/2003) 

 

 

(4)         [10:00] Jes huelva mantis y tu? 

              [10:00] MANTIS DE DONDE ERES? 

              [10:01] Jes huelva 

              [10:01] Jes mantis y tu 

              [10:01] MANTIS SOY BRASILEÑO Y TU JES?? 

              [10:01] Jes huelva mantis 

              [10:01] Jes españa 

              [10:01] MANTIS QUE CIUDAD? 

              [10:02] Jes huelva 
(19/11/2003) 

 

 

 

c)   funcionamento do Chat:   

 

Perguntas relacionadas ao funcionamento e características do Chat pressupõem falta de 

conhecimento prévio sobre sua estrutura e/ou modo de interagir nesse gênero, indicam, 

portanto, falta de familiaridade com esse tipo de interação. Exemplificamos a seguir perguntas 

deste tipo elaboradas por participantes do canal (exemplos de 1 a 4) e por estudantes de E/LE 

(exemplos de 5 a 7): 

 

(1)         [11:39] coyi  q es msn? 
(26/10/2003) 

 



 

(2)         [10:35] AURI  como haceis para q slaga el texto seleccionado en color? como hace 

u8888888888 

             [10:37] AURI  y el del fondo como se hace? 

             [10:39] AURI  tengo problemas con este chat 

             [10:40] AURI  no me salen los cuadros de la gente q me abre privis 

             [10:40] AURI  se bloquean o algo asi 

             [10:41] AURI  es poq tengo la barra de google puesta arriba en las herramientas? 
(02/11/2003) 
 

(3)        [09:20] pablo`sfun pk el es superman 
(12/12/2003) 

 

(4)        [08:59] mj27 GEORGINA=CHINIJO? 

(12/12/2003) 

 

(5)          [09:41] Mary QUÉ ES UN BOT? 
(03/12/2003) 

 

(6)          [09:58] Mary VAMPIRA ES LA MISMA PERSONA QUE AIDA, O NO? 
(03/12/2003) 

 

(7)          [09:45] KEVIN WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

CHISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

              [09:45] MANTIS SOL - QUE ES ESOOOOOOO??? 
(19/11/2003) 

 

 

d)  tópico:  

 

Na Internet, a comunidade virtual, dispersa e desterritorializada (Lévy, 1997; 2003) se 

aproxima mais pela identificação com tipos de assunto do que por lugares sociais afins, já que 

nesse meio os indivíduos não se definem pela posição social que ocupam. Através dos 

enunciados se pode (re)construir a identidade dos participantes.  

Perguntas relacionadas ao assunto que está sendo abordado demonstram atitude 

cooperativa na interação e/ ou interesse pelo tema. Além disso, essas perguntas representam 

uma maneira de se intrometer na „conversação‟ de outros participantes. Tanto os usuários do 

canal (exemplos 1 e 2) quanto os aprendizes (exemplos de 3 a 6) empregaram essa estratégia.  

 

(1)         [08:35]pinwives??solesmala 

              [08:36]Afroditaquienesmala,sol?? 
(05/12/2003) 



 

(2)          [09:49] Andy Trabaje en una compañia de petroleo llamada Unocal, Conoces? 

               [09:49] Javi27 NO Y QUE HACIAS? 
(privado ID – 19/11/2003) 

 

(3)          [08:45] ELEKTRA AAAAAAAAH YO QUERO QUE ME BESEN 

               [08:45] kalika Que tipo de beso, Elektra? 
(05/12/2003) 

 

(4)          [08:49] ELEKTRA KALIKA ELEKTRA DESEA MCUHAS COSAS 

               [08:49] kalika Que cosas 
(05/12/2003) 

 

(5)          [08:44] Fernandito alguien q me ignore un poko menos q mi novia? 

               [08:47] Priscila por qué tu novia te ignora 
(12/12/2003) 

 

(6)          [08:48] Fernandito xq toy enfermito 

              [08:48] Priscila qué tienes 
(12/12/2003) 

 

 

e)  participante:  

 

Perguntas sobre origem, características físicas, gostos pessoais, ocupação, sexo, idade e 

vontade de interagir do interlocutor são comuns tanto no canal aberto quanto nos privados. 

Essas perguntas foram formuladas tanto pelos usuários (exemplos de 1 a 5) como pelos 

estudantes (exemplos de 6 a 10): 

 

(1)       [10:19] SONIA  de donde sois 
(02/11/2003) 

 

(2)       [09:00] georgina CHORI Q EDAD TIENESSS 
(12/12/2003) 

 

(3)        [09:06] Diablo como ers rubia?? 
(12/12/2003) 

 

(4)         [10:06] MAT ALGUNA CHICA Q QUIERA  HABLAR? 
(03/12/2003) 

 

(5)         [08:32]Mimosa18olaalgunchicode19a23años 
(05/12/2003) 

 

(6)          [09:29] MICOLE micole para josu de dónde eres 
(03/12/2003) 

 



 

(7)          [09:36] Mary cuántos años tienes AIDA? 
(03/12/2003) 

 

(8)          [09:55] Mary AIDA , ES HOMBRE O MUJER? 
(03/12/2003) 

 

(9)          [10:16] Anita que haces de la vida...p/ salen 
(03/12/2003) 

 

(10)        [09:07] brasile Cómo eres? 
(12/12/2003) 

 

 

f)  ostensivo:  

 

As perguntas ostensivas têm por finalidade chamar a atenção para começar um 

„diálogo‟. Não se relacionam à nenhuma das mensagens anteriores nem se dirigem 

especificamente a um participante. Essa estratégia foi utilizada tanto pelos usuários do Chat 

(exemplos 1 e 2) quanto pelos estudantes (exemplos 3 e 4) na interação ocorrida no canal 

aberto: 

 

(1)       [11:21] ATHENEA  K TAL EL DIA??? (AVER SI ASI M CONTESTA 

ALGUIEN)JJA 
(26/10/2003) 

 

(2)        [09:30] AIDA alguien vivo por aqui? 
(3/12/2003) 

 

(3)         [08:42] kalika podria ser, no? Elektra 
(05/12/2003) 

 

(4)         [09:48] Caetano Beth te gusta las flores? 
(19/11/2003) 

 

 

A seguir sintetizamos o uso das estratégias relacionadas aos pedidos de informação no 

Chat, apresentando um quadro que revela a utilização de cada uma delas por cada estudante 

de E/LE que participou da interação analisada e pelos demais participantes de maneira geral.   

 

 



 

Quadro IX: Pedidos de informação 

 

 

 

 

Verificamos que seis estudantes perguntam sobre o significado de algumas palavras a 

seus interlocutores no canal, os quais somente pedem informação lexical quando os alunos 

utilizam um vocábulo com sentido diferente do usual. As perguntas sobre dados culturais 

ocorreram nos enunciados de sete aprendizes, no entanto só apareceram nas mensagens dos 

usuários durante alguns privados com os alunos. Três estudantes indagaram sobre o 

funcionamento do Chat durante a interação no canal aberto, esse tipo de pergunta também 

apareceu nas mensagens dos usuários principalmente neste canal. Dois alunos no canal aberto 

e um no privado não fizeram nenhuma pergunta referente ao tópico da interação, revelando 

que não conseguiram se inserir ativamente nos temas abordados no Chat. Todos os alunos e 

nicks Pedidos de informação 

 léxico cultura Chat tópico participante ostensivo 

 c.a c.p c.a c.p c.a c.p c.a c.p c.a c.p c.a c.p 

Guapa/Priscila - + - - - - + + + + - - 

Andy/ Mary - + - + + - + + + + - - 

Micole - - - + - - - + + + - - 

Leo  +  +  -  +  +  - 

Kalika +  +  -  +  +  +  

Zorro -  +  -  +  +  -  

  Mantis +  -  +  -  +  -  

amira/Caetano - - - - - - + - + + + - 

rubia + - - + + - + + + + - - 

Brasile/Grazi - - - - - - + + + + - - 

Anita - - - + - - + + + + - - 

Demais 

participantes 

- + - + + + + + + + + - 

Legenda:      +  presente                            -    ausente                  *  oscilação no uso   

        não participação no canal      c.a  canal aberto            c.p canal privado 



 

usuários do canal perguntaram sobre aspectos físicos, psicológicos ou profissionais de seus 

interlocutores, exercendo um papel fundamental na (re)construção de seus ethos esse tipo de 

indagação. Perguntas cuja finalidade é exclusivamente ostensiva não são muito freqüentes, só 

ocorreram em mensagens de alguns usuários e de dois universitários durante a interação no 

canal aberto.    

Cada ainda ressaltar que os estudantes não obtiveram respostas para todas as perguntas 

que dirigiram aos demais participantes, como exemplificam os enunciados a seguir: 

 

( 1 )         [09:28] MICOLE micole para josu? 
(03/12/2003) 

 

( 2 )         [09:36] MICOLE micole para Annie de dónde eres? 
(03/12/2003) 

 

( 3 )         [10:27] MICOLE mat. lo siento podemos continuar hablando? 
(03/12/2003) 

 

( 4 )         [10:16] Anita que haces de la vida...p/ salen 
(03/12/2003) 

 

( 5 )         [08:48] kalika cuantos años tiene < elektra? 
(05/12/2003) 

 

( 6 )         [08:50] kalika Que es solete? 
(05/12/2003) 

 

( 7 )         [08:59] kalika Quien es Romantica? 
(05/12/2003) 

 

( 8 )         [09:05] kalika qUIEN TE ESTESA, AFRODITE? 
(05/12/2003) 

 

( 9 )         [09:02] brasile Nacho, donde estás? 
(12/12/2003) 

 

 

Acreditamos que isso se deve a: (a) os interlocutores não estarem interagindo no canal 

aberto; (b) os participantes estarem lendo somente os enunciados enviados por determinados 

usuários; (c) os interlocutores estarem distraídos ou (d) pela maneira como a pergunta foi 

estruturada. 



 

Os estudantes também não responderam a todas as perguntas dos usuários do canal, 

como mostra o exemplo a seguir: 

 

(1)         [09:52] kolega19 mantis llevas mucho tiemo aqui en españa? 
(19/11/2003) 

 

 

A demora em responder a uma mensagem que um interlocutor dirigiu a um aprendiz ou 

participante pode ser atribuída: (a) à queda na conexão da Internet; (b) à inabilidade com o 

uso do Chat; (c) à distração; (d) ao excesso de mensagens enviadas para a tela; (e) a 

„conversas‟ paralelas ou (f) à lentidão na digitação. 

Através da análise do questionário (anexo A), constatamos que os aprendizes destacam 

como principais características da interação no Chat: (1) a abreviação de palavras; (2) a 

linguagem coloquial com gírias; (3) a ausência de acentuação; (4) a velocidade e dinâmica da 

interação; (5) a ausência de objetivos interacionais e (6) a pluralidade de temas abordados.   

A interação correspondeu à expectativa de cinco estudantes e foi diferente do que 

esperavam outros cinco alunos. Ao confrontarem a interação realizada em Chats de língua 

portuguesa e de língua espanhola, ressaltaram: (1) o “uso mais livre da língua” em ambas 

(Guapa e Leo); (2) a maior cooperação na sala de „bate-papo‟ em português (Kalika); (3) a 

maior dificuldade em direcionar a mensagem e verificar rapidamente a quem esta se dirige no 

Chat em espanhol (Grazi/Brasile); (4) ao contrário do que ocorre nas salas de „bate-papo‟ em 

português, na espanhola os usuários não têm intenções bem definidas ou (5) a ausência de 

diferenças entre as interações ocorridas em Chats nesses dois idiomas (Zorro). 

Os estudantes consideram como fatores que provocaram dificuldades na interação: (1) a 

estrutura incompleta das frases utilizadas; (2) os “jargões próprios da Web” (Andy/ Mary); 

(3) a abreviação utilizada no Chat; (4) outros estrangeiros; (5) as diferenças culturais; (6) o 

léxico empregado; (7) as variações ortográficas usadas no Chat e (8) “o bate-papo não foi 



 

bom” (amira/ Caetano). Cabe ainda ressaltar que para o aluno de nick „Zorro‟ não houve 

nenhum fator que representasse um obstáculo à interação.     

As dificuldades foram superadas, segundo os aprendizes, por meio de: (1) perguntas 

sobre o significado ou funcionamento do que não entendiam; (2) tempo para se acostumarem 

à agilidade da interação; (3) chamando a atenção de todos; (4) dirigindo-se aos que 

participavam mais ativamente no canal; (5) informando-se sobre “diferenças que ocorrem 

entre culturas e também sobre neologismos” (Mantis) e (6) pedindo que “escrevesse direito” 

(Micole)
43

.  

Com base no que analisamos neste capítulo, podemos concluir que o Chat é uma 

interação que apresenta: (1) escrita espontânea, (2) um ritmo conversacional semelhante ao da 

comunicação cotidiana e (3) uma nova reconfiguração das formatações tradicionais da 

escrita. A escrita espontânea com funcionamento conversacional utilizada na sala de „bate-

papo‟ é uma inovação provocada pelo suporte e que incide sobre o sistema escrito, tornando 

freqüentes formas consideradas marginais na escrita alfabética.  
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 Ver no próximo capítulo no item 4.1 a discussão sobre a questão da norma.  



 

4  Suporte escrito: particularidades do gênero e do sistema 

 

As formas do signo são condicionadas tanto pela organização social de tais 

indivíduos como pelas condições em que a interação acontece (Bakhtin, 1999: 44) 

 
Não seria demais imaginar que um dia se pudessem admitir várias formas de escrita 

(várias grafias) a depender do contexto de uso dessas escritas (Marcuschi, 2004: 

63). 

 

 

Este capítulo do trabalho discute a especificidade do Chat enquanto novo gênero 

discursivo constituído à margem da escrita normativa. São aqui analisados recursos e 

estratégias empregados, por participantes do canal # „Amistad‟ e por alunos de E/LE, no uso 

não convencional da escrita no que se refere a três aspectos: ortografia e unidades de 

segmentação da escrita, recursos lexicais e recursos tipográficos. 

 

4.1  Gênero e norma lingüística: 

 

Os gêneros discursivos, de acordo com Bakhtin (1993; 1997; 1999), são produtos da 

sociedade relacionados a uma função ou tipo de atividade discursiva específica de um grupo. 

Cada gênero é “um dado tipo de enunciado, relativamente estável do ponto temático
44

, 

composicional
45

 e estilístico
46

” (Bakhtin, 1997: 284), numa determinada interação verbal, 

apresenta relações de sentido dialógicas e relaciona-se a uma esfera da atividade humana. A 

definição de gênero proposta por Erickson (2000: 3) considera o ambiente virtual: 
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 De acordo com Bakhtin (1997) o conteúdo do enunciado refere-se à significação de um enunciado acabado 

dentro de um sentido concreto, à temática do enunciado e não às possíveis acepções que um vocábulo pode 

assumir na língua. 
45

 As unidades composicionais referem-se ao “tipo de estruturação e de conclusão de um todo, tipo de relação 

entre o locutor e os outros parceiros da comunicação verbal” (Bakhtin 1997: 284) 
46

 O “estilo verbal, ou seja, seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais” (Bakhtin 1997: 279). O estilo é característico do gênero, quando transportado a outro gênero, o 

estilo o modifica. 



 

Um gênero é um padrão de comunicação criado pela combinação de forças 

individuais, sociais e técnicas implícitas numa situação comunicativa recorrente. 

Um gênero estrutura a comunicação ao criar expectativas partilhadas acerca da 

forma e do conteúdo da interação, atenuando assim a pressão da produção e 

interpretação (apud Marcuschi, 2004:24). 

 

De acordo com as mudanças na vida social, os gêneros discursivos são reestruturados 

através de sua incorporação por outros. Enquanto os gêneros primários (simples) constituem-

se numa comunicação verbal espontânea, relacionando-se às linguagens utilizadas no diálogo 

oral, os gêneros secundários (complexos) fazem parte de uma comunicação cultural, 

geralmente, escrita, simulam as formas da comunicação verbal primária englobando gêneros 

primários e transformando-os, de modo que “perdem sua relação com a realidade existente e 

com a realidade dos enunciados alheios” (Bakhtin, 1997: 281). Em cada época surgem 

distintos gêneros discursivos, refletindo as transformações pelas quais a sociedade passa: 

 

 As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de 

trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É portanto claro que a 

palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as transformações sociais 

(Bakhtin 1999: 41). 

 

Para Marcuschi (2004: 30) o gênero se caracteriza principalmente pelo aspecto sócio-

comunicativo e pelas atividades desenvolvidas, um “aspecto reiteradamente salientado na 

caracterização dos gêneros emergentes é o intenso uso da escrita, dando-se praticamente o 

contrário em suas contrapartes nas relações interpessoais não virtuais”.   

O gênero também é determinado por sua concepção padrão do destinatário. Todo 

enunciado dirige-se a alguém e é influenciado durante sua elaboração pelo estabelecimento de 

um destinatário e pela tendência a supor a resposta deste, sendo permeado por aspectos sócio-

hierárquicos presentes na relação entre os interlocutores: “as diversas formas típicas de 

dirigir-se a alguém e as diversas concepções típicas do destinatário são as particularidades 

constitutivas que determinam a diversidade dos gêneros do discurso” (Bakhtin, 1997: 325). 



 

O enunciador e seus interlocutores definem a situação da enunciação e os gêneros 

discursivos no ato da comunicação.  Os enunciados produzidos na interação da sala de „bate-

papo‟ constituem um gênero discursivo específico que incorpora como todo gênero, 

características de outros gêneros anteriores (conversação face a face, conversação telefônica, 

histórias em quadrinho, teatro, cartas informais e fórum de discussão) adaptando-as à função 

discursiva específica de um determinado grupo.   

Para compreender a linguagem é necessário considerar todos os seus elementos 

constitutivos que atuam na enunciação como sujeitos, intenção, gênero discursivo e situação 

comunicativa. O Chat é um gênero influenciado por características e limitações do suporte 

como: a comunicação quase síncrona, a escrita-teclada à distância na tela do computador e o 

anonimato. Na sala de „bate-papo‟, os adolescentes são os interlocutores de uma determinada 

esfera da atividade humana, seus enunciados projetam as condições específicas e as 

finalidades dessa esfera, através do conteúdo (assuntos), do estilo verbal (vocabulário, 

estrutura frasal e gramatical) e, principalmente, da construção composicional (escrita-teclada 

na comunicação síncrona), como apontam Pereira e Moura (2001). Qualquer mensagem 

enviada para o canal atua como produtora de sentido, tanto no que se refere à sua forma e 

conteúdo quanto pela possibilidade de se construírem diferentes imagens e/ou identidades 

para os usuários devido ao anonimato e à utilização de nicks.  

 O Chat é “um gênero em si mesmo” (Mayans, 2002: 41) que se caracteriza por: (a) ser 

um registro escrito espontâneo; (b) apresentar produção e recepção quase instantânea das 

mensagens; (c) não ter compromisso com o cumprimento de regras gramaticais e com a 

revisão dos enunciados; (d) possuir enunciados digitados, diretos, sintéticos e que só 

transmitem texto
47

; (e) constituir-se de modo coletivo; (f) ser pouco linear; (g) possuir 
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 Isso se deve a sua largura de banda estreita, que não possibilita a transmissão de sons e imagens. Atualmente 

há Chats multimídia que permitem a transmissão da voz digitalizada dos usuários embora seja muito demorada, 

ou permitem a visualização dos usuários desde que possuam uma web cam. Além disso, Mayans (2002: 45) 



 

scroll
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; (h) não apresentar informação paralingüística e extralingüística. Já para Marcuschi 

(2004), o Chat aberto se caracteriza enquanto gênero por apresentar: (1) relação temporal 

síncrona não simultânea; (2) duração indefinida; (3) extensão do texto indefinida e/ou curta; 

(4) formato textual de turnos encadeados; (5) dois ou múltiplos participantes; (6) relação de 

anonimato entre os participantes; (7) troca alternada de falantes; (8) função interpessoal e 

lúdica; (9) tema livre ou inexistente; (10) estilo informal e fragmentário; (11) paralinguagem e 

somente texto escrito ou texto e imagem; (12) mensagens voláteis que em geral não são 

recuperadas; (13) escrita em forma de diálogo; (14) permite citar as mensagens de outros 

participantes através do recurso copiar-colar e (15) possibilita comandos e ações não 

necessariamente bilaterais.     

Dias (2000:240) sugere que o meio virtual, incluindo a sala de „bate-papo‟, é um novo 

gênero que “interfere na escrita das pessoas que dele se utilizam”. Reafirmamos a posição de 

que os enunciados do Chat apresentam os aspectos constitutivos de um gênero discursivo com 

funcionamento conversacional, no qual a norma
49

 é constantemente adaptada às limitações 

temporais e impostas pelo suporte para a interação. 

Os enunciados e seus gêneros são “as correias de transmissão que levam da história da 

sociedade à história da língua” (Bakhtin 1997: 285). As línguas estão em um constante 

                                                                                                                                                         
ressalta que empresas como a Active Worlds estão desenvolvendo tecnologia para confecção de um rosto virtual 

para os personagens do Chat.  
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 O Scroll é o movimento de rolamento do texto na tela do computador à medida que novas mensagens são 

enviadas de modo que as anteriores são deslocadas para cima até desaparecerem. Estas mensagens podem ser 

visualizadas novamente se o usuário realiza um rolamento da tela para baixo.     
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 Como sugere Neves (2003), o termo norma pode referir-se à (1) freqüência de uso de cada variante da língua, 

sem juízo de valor, ou de uma modalidade idealizada que engloba os usos mais recorrentes nas modalidades; (2) 

variante com maior prestigio, fazendo, portanto, valoração das variantes. Essa segunda acepção de norma 

contribui para a estigmatização das demais variantes e para a idéia de que nem todas as pessoas dominam sua 

própria língua materna. Muitas vezes, o uso considerado como o de prestigio relaciona-se ao critério de 

autoridade, no qual toma-se o uso que autores clássicos ou contemporâneos consagrados fazem da língua como o 

modelo, desconsiderando a variabilidade lingüística. No entanto, a norma de prestigio não representa 

„legitimidade‟ nem „pureza‟, apenas serve como uma orientação sociocultural para o uso da linguagem, já que 

“em qualquer modalidade da língua se constituem normas que emergem naturalmente da média dos usos nas 

diferentes situações” (Neves, 2003: 45). O conceito de norma abarca a relação entre as formas lingüísticas e os 

valores sociais, políticos e culturais que lhe são atribuídos, servindo como identificador de um grupo ou 

comunidade. 



 

processo de evolução
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, ao longo do tempo se transformam e adquirem peculiaridades devido 

ao uso que cada grupo social realiza. Como afirma Marcuschi, a língua implica um fenômeno 

heterogêneo, variável, histórico, social, submetido a suas condições de produção e manifesto 

em situações de uso. 

A representação que a sociedade faz da língua considera que qualquer mudança 

lingüística é uma corrupção da língua. O medo da degradação da linguagem devido às novas 

tecnologias não é algo novo, já ocorreu, com o aparecimento do rádio e da televisão, por 

exemplo (García Terán, 2004; Yus, 2001; Mayans, 2002a). Algumas pessoas receiam que as 

variações ortográficas presentes na escrita no Chat se incorporem em outros gêneros escritos e 

orais. No entanto, o importante é saber adequar a fala e a escrita à situação comunicativa, 

considerando quem são os interlocutores. Como afirma García Terán (2004: 23), “com o Chat 

ocorre o que ocorre com qualquer código: se usa entre iguais e não fora desse âmbito”. Essa 

autora considera que os modelos de língua fornecidos pelas instituições de ensino e pelos pais 

dos adolescentes garantem que a norma estándar seja empregada em outras situações. 

 As impressões generalizadas sobre a língua e seu uso revelam que as pessoas 

geralmente confundem domínio da língua com o domínio da variante de prestigio e 

evidenciam a existência de valores sociais atribuídos à comunidade que a utiliza e que a 

definem como detentora de maior ou menor prestígio.  “A língua é um conjunto de variantes” 

(Neves, 2003: 20), sendo assim a língua-padrão “nada mais é do que uma das variantes da 

língua em uso” (Neves, 2003: 95). O padrão lingüístico que não está calcado na observação 

dos usos, não constitui um padrão real.   

Os estudantes registraram suas impressão sobre o uso da língua na sala de „bate-papo‟, 

para eles: (1) o uso da língua no Chat espanhol não difere da escrita empregada em Chats 

brasileiros que também apresentam “muita abreviação, gírias, construções incompletas” 
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  O conceito de evolução não pressupõe um aspecto positivo ou negativo, refere-se a um processo de mudança 

lento, constante e natural. 



 

(Leo); (2) “é um uso mais livre” com “pouca preocupação com o uso correto da língua”, já 

que há apresenta mudanças ortográficas e ausência de sinais pontuação e de acentuação 

(Guapa/Priscila e Grazi/Brasile); (3) o Chat utiliza “uma linguagem extremamente coloquial 

ou uma oralidade sendo representada graficamente” (Micole); (4) “não é um uso formal” 

(amira/Caetano); (5) revela “a diversidade lingüística, as mudanças de vocábulos de uma 

região para outra, as diferentes construções” (rubia) e (6) mostra que “os próprios falantes 

nativos têm problemas sintáticos e gramaticais” (Mantis). Estas impressões refletem algumas 

inquietações generalizadas sobre o efeito que a Internet exerce na linguagem e na língua 

espanhola.  No entanto, que língua é essa?  

 

o objeto língua não está dado. Esse objeto deve ser construído em um processo de 

objetivação, processo no qual a escrita provê o ponto de apoio para a reflexão. 

Tampouco as unidades de análise estão dadas; elas se redefinem continuamente, até 

corresponder (aproximadamente) às que define o sistema de representação. 
(Ferreiro, 2001:167) 

 

Os sistemas de representação ao mesmo tempo em que representam objetivamente 

produzem novas representações subjetivas, por isso a escrita desencadeia a falsa idéia de que 

falamos como escrevemos. Além disso, “as escritas são fenômenos sociais que com 

freqüência evoluem além do controle dos lingüistas” (Blanche-Benveniste, 2002: 16), sendo 

“inútil tentar avaliar a adequação de um sistema gráfico sem considerar os objetivos 

pragmáticos com respeito aos quais esse sistema funciona” (Béguelin, 2002: 37). 

Atualmente, o uso do sistema escrito está cumprindo com sua função na interação via 

computador, sendo constantemente adaptado e negociado por seus usuários, já que reflete as 

mudanças na própria comunidade virtual. Observamos que os usuários do Chat não parecem 

considerar a língua na perspectiva da gramática normativa, julgando as formas lingüísticas 

com critérios de „certo‟ e „errado‟, somente um estudante explicita essa preocupação em uma 

de suas mensagens: 

 



 

(1)         39 [10:35] MICOLE no sé se escribi cierto. 
(privado IIE- 03/12/2003) 

 

 

Como afirma Baralo Ottonello (2004: 407) “o grau e o nível de correção que nos 

proponhamos virá determinado pelos objetivos e necessidades dos alunos e pelos 

requerimentos do contexto acadêmico em que se leve a cabo a instrução”.  Consideramos o 

uso do sistema escrito no Chat adequado a essa situação, sendo uma variante lingüística que 

possibilita a CMC.  

 

4.2  Análise da interação no Chat 

 

Este item tem por objetivo contribuir para o estudo dos sistemas da escrita, tentando 

responder a questionamentos como: O computador enquanto suporte gera uma nova forma de 

escrita? A escrita no canal de Chat é de um novo uso da linguagem ou uma nova relação com 

usos já existentes?   

O Chat é um sistema de escrita que retoma aspectos que serviram para registrar línguas 

antigas, rompendo com as unidades tradicionais da escrita - grafema, palavra, frase - ao 

utilizar, por exemplo, signos com valor de som, ausência de espaçamento entre as palavras e 

segmentação dos enunciados.  Subdividimos esse item em duas partes: ortografia e unidades 

de segmentação da escrita, por um lado, e escrita e expressividade, por outro. No primeiro 

expomos variações ortográficas na representação gráfica das palavras, dos sons, do 

espaçamento interlexical e da divisão dos enunciados. E, na segunda apresentamos recursos 

lexicais relativos ao espaço físico virtual, ao corpo e ao som, assim como recursos 

tipográficos referentes a emoticons, excesso de sinais de pontuação e diagramação das 

mensagens. 

 

 



 

4.2.1  Ortografia e unidades de segmentação da escrita: 

 

A escrita é um conjunto de convenções socialmente aceitas, que estabelece “o conjunto 

de normas que regem os usos da língua” (Blanche-Benveniste, 2002: 27), sendo considerada 

como um modelo de língua que possibilita refletir sobre ela: 

 

A escrita é, em grande medida, a invenção de dispositivos comunicativos que podem 

considerar-se representações explícitas de aspectos da língua que, na fala se 

expressam de maneira não léxica. Conseqüentemente, são dispositivos que tornam 

conscientes esses aspectos da estrutura lingüística e do significado (Olson, 1998: 

134).  

 

Se, por um lado, não podemos considerar a escrita uma transcrição infiel da oralidade, 

porque isto acarretaria a necessidade de explicar a razão dessas „infidelidades‟, por outro lado, 

também não podemos encará-la como uma entidade gráfica totalmente distinta da oralidade, 

visto que isto equivaleria a considerá-las como línguas distintas. A escrita não é uma mera 

codificação do oral, já que as unidades de análise deste não se encontram naquela. Por 

exemplo, não há para cada fonema um único símbolo correspondente, por tanto, letras e 

fonemas não apresentam uma correspondência unívoca (Blanche-Benveniste, 1998; 2002 e 

Ferrreiro, 2001).  

Considerar a escrita como instrumento de transposição da oralidade é ignorar o peso que 

a história e a cultura sempre exerceram sobre o „código escrito‟. Blanche-Benveniste (2002) 

ressalta que a escrita não pode reduzir-se a um código porque não é um mero instrumento de 

transcrição da oralidade, mas está inserida numa tradição gráfica. Distingue três funções da 

escrita que não se enquadram nas de um código, a primeira é a pertinência que indica o que é 

relevante e o que pode ser descartado na escrita. A autora recorda que a escrita ortográfica 

proporciona uma imagem geograficamente e historicamente homogênea, ignora a 

heterogeneidade da língua, não representando a variação. Essa escrita baseia-se na 

pronunciação da região de maior prestígio sem considerar diferenças regionais e conserva 



 

marcas de pronunciação atual e em desuso. Por isso, “a escrita nunca reflete a pronunciação 

de todos e não corresponde exatamente a pronunciação de ninguém” (Blanche-Benveniste, 

2002: 17). Além disso, elementos orais como a tosse, a intensidade da voz e o riso, em geral, 

não são representados na escrita, por não serem considerados pertinentes. No caso das salas 

de „bate-papo‟, consideramos esses elementos relevantes por assumirem função 

paralingüística. A segunda se refere à relação com o sentido, já que, por exemplo, a escrita 

recupera a estabilidade do significado de uma palavra com diferentes pronunciações. 

Constatamos que a escrita no Chat contém marcas da origem dos falantes, que imprimem na 

grafia das palavras a maneira como as pronunciam. E, a terceira e última função é a escrita 

como meio de pertencimento cultural, que está relacionada às influências que a história e a 

cultura exerceram sobre a escrita. No Chat, a escrita contém marcas geradas pelas limitações 

impostas pelo suporte e pela situação comunicativa. 

A ortografia é um dos procedimentos gráficos e históricos associado a modelos de 

representação da língua (Blanche-Benveniste, 1998). Se por um lado, a ortografia estabiliza a 

escrita e agiliza a leitura, por outro, oculta a variação, a força ilocucionária e os aspectos 

prosódicos, difundindo uma falsa idéia de estabilidade e de homogeneidade da língua 

(Blanche-Benveniste, 2002; Lara, 2002).  

Além disso, a escrita apaga as marcas sexuais, geográficas e sociais que são reveladas 

através da voz (Vandendorpe, 1999). Na sala de „bate-papo‟ tenta-se fazer com que a escrita – 

enquanto dispositivo gráfico de comunicação - cumpra a mesma função que a fala na 

interação. Os participantes do Chat tentam reconstruir o que a escrita e a ortografia escondem 

através do uso de um sistema ortográfico que rompe com o sistema normativo e revitaliza 

recursos fonológicos, silabográficos, acronímicos e ideográficos presentes ao longo da 

história da escrita. Seus usuários tentam marcar, através do uso de determinados recursos, a 

variação como sinal de identidade, rompendo com a „neutralidade‟/ ausência de variação que 



 

a escrita normativa imprime aos enunciados. Assim, tenta-se indicar graficamente o que a 

escrita apaga ao representar somente a variante de maior prestígio.  

Considerando que no Chat o uso da língua escrita está muito marcado por traços que 

remetem à oralidade (Jonsson, 1997), os estudantes de E/LE que interagem no canal de Chat 

estão expostos sistematicamente a esse uso. Da mesma maneira, os aprendizes estão 

submetidos às mesmas condições de produção (alta interatividade, velocidade na troca das 

mensagens e pouco planejamento) que geram tais traços. Estas considerações nos conduzem a 

necessidade de comparars o sistema escrito utilizado neste gênero por supostos hispano-

falantes e pelos estudantes de E/LE, assim como as estratégias que ambos empregaram 

durante a interação.  

Analisando a interação em espanhol dos participantes no canal # „Amistad‟, propomos a 

distinção de cinco recursos associados à ortografia e às unidades de segmentação da escrita - 

(1) variações ortográficas, (2) escrita fonética, (3) abreviações, (4) ausência de espaçamento 

entre as palavras e (5) enunciado dividido em mais de uma mensagem - que alteram a 

padronização da norma escrita tradicional, tomada como representação da língua durante 

séculos, e rompem com as unidades da escrita. Como a escrita é fruto de uma tradição que se 

consolidou ao longo de sua história parece, para muitos, inquestionável. Nossa representação 

da língua relaciona-se aos hábitos da escrita tipográfica em prosa cujos dispositivos estão 

convencionalizados dentro da história da escrita, no entanto constituem esse novo gênero, no 

qual assumem novas funções.  

 

4.2.1.1 Variações ortográficas: 

 
 

 

As variações ortográficas estão presentes ao longo da história da escrita. Mesmo com a 

uniformização da escrita dos escribas durante o Império de Carlos Magno, no século XVII 



 

ainda estas variantes ainda ocorrem. Com a invenção da imprensa em 1460, acabam as falhas 

mecânicas e se padroniza o tamanho das letras, a distribuição do texto na página e o 

espaçamento entre palavras e linhas. O estabelecimento da norma lingüística ocorre 

progressivamente, relaciona-se ao surgimento de uma consciência gráfica coletiva cujo 

objetivo é otimizar a legibilidade dos textos. As variações ortográficas acarretavam uma 

leitura lenta e forçosamente ligada à oralização, já que esta permite recuperar o mesmo 

sentido em palavras com grafias distintas. A norma tipográfica (maiúsculas, abreviações, etc) 

tornou a leitura mais agradável favorecendo a recepção da mensagem e ofereceu um modelo 

exato à ortografia através da criação de Academias e manuais de estilo, que “impuseram uma 

grafia uniforme dentro de uma área geográfica dada” (Vandendorpe, 1999: 32) no mundo 

anglo-saxão.  

As normas de legibilidade ou normas de regularidade visual não possuem função 

ornamental, sua finalidade é facilitar o processo de leitura, permitindo automatizar 

cognitivamente o reconhecimento das unidades da escrita e evitando ambigüidades 

(Vandendorpe, 1999).   

No Chat, as variações da norma ortográfica estándar podem ser associadas a um 

descuido, à falta de domínio lingüístico e à intenção de chamar a atenção de outro(s) 

participante(s). Além disso, as modificações ortográficas podem ter finalidade expressiva ou 

lúdica, servindo como um desafio de originalidade e inteligência dos participantes da 

interação.  

Mayans (2002b) ressalta que as variações ortográficas presentes nas salas de „bate-

papo‟ são intencionais, não se devem nem a descuidos nem à ignorância do código normativo. 

Para esse autor, o uso transgressor do código escrito possui como causas: (a) funcionar como 

uma fonte de humor, cujo principal modelo é o registro oral coloquial e (b) constituir um dos 

fatores identitários e individualizadores utilizados no Chat para construir discursivamente o 



 

usuário. Por tanto, “a tão freqüente „incorreção normativa‟ que observamos nos chats é, na 

realidade, uma de suas características mais genuínas e não, de nenhum modo, um defeito” 

(Mayans, 2002b: 8). Por outro lado, Noblia (2004: 375) considera que os participantes dos 

Chats não seguem as normas convencionais da escrita devido à rapidez exigida pela interação 

e aos recursos alternativos que se seus usuários utilizam “para garantir o controle 

interacional e discursivo”. 

Consideramos como variações ortográficas a ausência de acentos gráficos, a não 

utilização de maiúsculas no inicio de enunciados ou nomes próprios, a omissão de sinais de 

pontuação e a supressão ou troca de grafemas em um vocábulo. No Chat, a pontuação e as 

maiúsculas perdem sua função convencionalizada ao longo da história da escrita em prosa.   

 

a) ausência de acentos gráficos: 

 

 

Pelo que indica a observação dos enunciados do canal de Chat analisado, a ausência de 

acentuação constitui uma norma nesse sistema escrito. Somente um participante de nick 

„Rosae20‟ utiliza acentos gráficos, empregando-os unicamente durante a interação no canal 

privado. Omitir a acentuação gráfica permite aumentar a velocidade de produção e recepção 

das mensagens, já que diminui o número de toques durante sua digitação sem, contudo, 

comprometer seu sentido, como podemos constatar nos enunciados a seguir de usuários do 

Chat: 

 

(1)   [08:43] ELEKTRA QUE ES LO QUE PODRIA SER KALIKA? 
(05/12/2003) 
 

(2)             [09:10] boy tengo 19 años y tu? 
(05/12/2003) 
 

(3)            [08:59] Lancellot HOLA ROMANTICA DE DONDE ERES 
(05/12/2003) 
 



 

(4)            [09:52] boliche dame tu movil y quedamos 
(privado IF 03/12/2003) 

 

Em geral, os estudantes alternam o uso de acentos gráficos, ora empregando-os ora 

apagando-os como mostram os exemplos (1), (2) e (3) abaixo. Durante a interação no canal 

aberto somente uma aluna de nick „kalika‟ optou por não utilizar acentos em nenhuma de suas 

mensagens e outra de nick „Micole‟ preferiu utilizá-los em todos os seus enunciados. Cabe 

ainda ressaltar que verificamos a ausência de convenções para substituir acentos.  

 

(1)        [08:40] grazi Nacho, donde estás?????? 
(12/12/2003) 

 

(2)        [09:04] rubia como??? 

            [09:04] rubia diablo no sé lo que dices 
(12/12/2003) 

 

(3)        [10:15] Anita de dónde eres 

             [10:20] Anita de donde eres chorizo? 
(03/12/2003) 

 

 

A estudante de nick „rubia‟ foi a única que não utilizou sinais de acentuação nos 

privados em que interagiu (de I a IVG), exceto em um enunciado. Todos os demais alunos os 

empregaram em suas mensagens, revelando a tentativa de utilizar a variante de prestigio que 

aprendem na universidade. Consideramos, portanto, que deixaram de acentuar algumas 

palavras (precisamente cinquenta na interação nos canais privados) por descuido ou por não 

dominarem as regras de acentuação da escrita. Constatamos que a ausência de ausência de 

sinais de interrogação foi mais recorrente nos pronomes interrogativos e exclamativos („que‟, 

„cual‟, „como‟, „donde‟, „cuanto‟), em palavras com acento diferencial („mi‟, „se‟, „si‟, „tu‟, 

„solo‟), em palavras oxítonas (como, por exemplo, „adios‟, „estas‟, „estudie‟, „trabaje‟, 

„tambien‟, „portugues‟, „profesion‟, „filologia‟, „engañaria‟, „despues‟) e proparoxítonas 

(como „linguistico‟, „proxima‟). A seguir expomos alguns enunciados, enviados pelos 

estudantes em privados, em que há vocábulos que não foram acentuados: 



 

(1)           15 [11:12] Priscila  cual es tu profesion? 
 (privado III A – 26/10/2003) 

 

(2)           51 [10:22] Leo ES SOLO UN INTERÉS LINGUISTICO... CUAL ES EL 

SENTIDO ... 
(privado II C – 19/11/2003) 

 

(3)           25 [09:46] Andy Y tu como ers? 
(privado I D – 19/11/2003) 

 

(4)           51 [09:53] Andy Que feo! estas charlando y trabajando al mismo tiempo... 
(privado I D – 19/11/2003) 

 

(5)           2 [09:26] Anita bien, de donde eres? 
(privado I F – 3/12/2003) 

 

(6)           57 [09:36] Grazi no, aún no, a mi tb me gustaba 
(privado I H – 12/12/2003) 

 

Também ocorreram dois casos de hipercorreção, ou seja, em dois enunciados os alunos 

utilizam acentuação gráfica em sílabas que não são tônicas: 

 

(1)           [09:33] Priscila qué haces ahora en la oficina, adémás nde hablar conmigo?  
(privado V A – 12/12/2003) 

 

(2)           [10:30] MICOLE no hay problema . es qué tampoco sé en inglés.  
(privado II E – 3/12/2003) 

 

 

 

b)   ausência de maiúsculas:  

 

 

Essa variante presente na escrita das mensagens do Chat não é algo novo na história da 

escrita. Segundo Blanche-Benveniste (2001), posteriormente ao surgimento das separações 

gráficas, foram introduzidos sinais de pontuação e maiúsculas no início das orações, as quais 

somente se estabilizam no século XVI com a invenção da imprensa. Nas salas de „bate-papo‟ 

as letras maiúsculas, por um lado, nem sempre são utilizadas e, por outro, adquirem novos 
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. Os exemplos a seguir ilustram a ausência/ alternância no uso de letras maiúsculas 

pelos usuários do canal # „Amistad‟:  

 

(1)          [09:32] Vampira aida no es nadie 
(03/12/2003) 

 

(2)           [09:08] boy yo de Madrid 
(05/12/2003) 

 

(3)              [09:54] AIDA no me estreses mary 
(03/12/2003) 

 

(4)            [09:06] Superman hola a todos 
(12/12/2003) 

 

 

Constatamos que os alunos alternam o uso de maiúsculas, ora utilizando-as ora 

empregando minúsculas em seu lugar (exemplos 1 e 2), sendo que na maioria dos casos 

suprimem-se as maiúsculas das mensagens (exemplos 3 e 4). Nos enunciados dos estudantes 

de nicks „ZORRO‟ E MANTIS‟ não foi possível analisar essa freqüência de uso devido ao 

emprego de caixa alta em todas as mensagens. 

 

(1)         [09:33] rubia no, soy de brasil, no soy Pedro...] 
(privado IV G- 12/12/2003) 

 

(2) [11:09] Guapa  yo vivo en Río de Janeiro 
(02/11/2003) 

    

(3)        [09:29] MICOLE micole para josu de dónde eres 
(03/12/2003) 

 

(4)           [10:20] Anita de donde eres chorizo? 
(03/12/2003) 

 

 

Assim como há uma preferência pelo uso de minúsculas em comparação com a 

utilização de maiúsculas, os estudantes também, geralmente, optam por apagar sinais de 

pontuação ou por modificar sua função no enunciado.   
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 Ver neste capítulo o item 4.2.3.4 (a).  



 

c) ausência de sinais de pontuação: 

 

 

A pontuação contribui para a oralização dos enunciados escritos, “as escritas modernas 

representam alguns traços prosódicos da fala mediante signos de pontuação que não são 

„lidos‟, mas que indicam como se deve ler o que está escrito” (Olson, 1998:116). No Chat, a 

pontuação perde essa função, que é assumida por outros recursos gráficos
52

 e, geralmente, 

desaparece como demonstram os enunciados abaixo: 

 

(1)          [08:37] ELEKTRA LUIS PORQUE NO VAS A PEDIRLE PERDON A TU 

MADRE POR NACER 
(05/12/2003) 

 

 

(2)             [09:23] MAYKA NOOOOOOOOO RUBIA ESQ ERES TONTA LO DICEN 

PA METERSE CONMIGO 
(12/12/2003) 

 

 

(3)               [09:24] Rosae20 RUBIA ERES PEDRO EL ALEMAN 
(12/12/2003) 

 

 

(4)            [09:32] Boy como te llamas 
(12/12/2003) 

         

 

(5)             [09:29] guachin esta roto vayense por favor 

(12/12/2003) 

 

Os sinais de pontuação mais empregados pelos estudantes de E/LE na interação foram: 

a reticência com valor de pausa (exemplo 1) ou de alongamento fonético (exemplo 2), o ponto 

de interrogação somente no final de pergunta (exemplo 3) embora também fosse suprimido 

muitas vezes (exemplo 4) e o ponto de exclamação somente marcando fim de um enunciado 

exclamativo (exemplo 5). O ponto final, a vírgula e o ponto e vírgula quase sempre foram 

apagados. Cabe ainda destacar o emprego do hífen pelo aluno de nick „MANTIS‟ com a 
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 Ver neste capítulo o item 4.2.2.2.2 



 

função de separar o nick do interlocutor ao qual se dirige da mensagem que lhe envia 

(exemplo 6).     

 

(1)        [10:07] Leo y entonces ... estudias ... trabajas ?? 
(privado II C -19/11/2003) 

 

(2)         [08:58] rubia diablo... 
 (12/12/2003) 

 

(3)         [11:28] Guapa  cómo estás ? 
 (02/11/2003) 

 

(4)         [10:07] MICOLE Hola Mat de dónde eres 
 (03/12/2003) 

 

(5)         [10:05] Mary ADIOS! 
 (03/12/2003) 

 

(6)         [09:45] MANTIS SOL - QUE ES ESOOOOOOO??? 
(19/11/2003) 

 

Além de deslocar o uso convencional de marcas tipográficas (acento, maiúsculas e 

pontuação) ocorre também a troca sistemática de grafemas nos casos em que não há  

correspondência unívoca fonema-grafema no sistema de escrita alfabética do espanhol
53

. Dois 

grafemas podem representar um único fonema ou um grafema pode não corresponder a 

nenhum fonema. Na comunicação síncrona as reduções ortográficas de palavras estão 

relacionadas à semelhança fonética com padrões informais de fala (Jonsson, 1997). Permutas 

fonéticas são comuns no Chat, contribuem para uniformizar o sistema fonético consonantal e 

favorecem a rapidez na digitação de mensagens. Podemos resumir as alternâncias ortográficas 

constatadas no Chat conforme o quadro abaixo:  
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 O espanhol é uma das línguas que mais co-relaciona fonema e letra. 



 

Quadro X:  Alternâncias ortográficas 

 

Grafia convencional Grafia simplificada no Chat Fonema correspondente: 

„v‟ e „b‟ „b‟ /b/ 

„qu‟ e „c‟ „k‟ /k/ 

„y‟ e „i‟ „i‟ /i/ 

„x‟ e „ch‟ „x‟ /t∫/ 

„h‟ Ø /Ø/ 

 

 

 Assim verificamos a alternância dos grafemas „b‟ e „v‟ no que diz respeito às 

realizações do fonema /b/, como por exemplo na grafia das palavras: „tubiera‟ (tuviera)
54

, 

„bienes‟ (vienes), „pribi‟ (privado) e „dibersión‟ (diversión) que aparecem respectivamente 

nos exemplos a seguir: 

 

d) Alternância de „v‟ y „b‟: 

 

 

(1)          [09:53] Vampira SI ALGUIEN MAS TUBIERA UN DESCODIFICADOR 

PODRIAMOS EXARLA DE AKI   
(03/12/2003) 

    

(2)           [11:18] SERGIO  YA VERAS SI BIENES Q BIEN COMERAS    
(02/11/2003) 

 

(3)          [11:12] SERGIO  AVER SI TE BIENES UNA TEMPORAITA POR QUI 
(02/11/2003) 
 

(4)           39 [10:16] kolega19 UY PERDON ERA PA OTRO PRIBI JEJE 
(privado II C – 19/11/2003) 

 

(5)           [08:49] tomax tu de ke te ries se akabo la dibersion 
(05/12/2003) 
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 Parênteses introduzidos para indicar a grafia normativa correspondente à palavra em que ocorreu variação 

ortográfica. 



 

É importante ressaltar que nesses casos o grafema „b‟ substitui „v‟, mas não de forma 

regular, visto que o mesmo participante oscila entre a realização fixada tradicionalmente com 

„v‟ e a simplificação ortográfica com „b‟. 

No entanto, também ocorre a alternância ou a substituição do grafema „v‟ por „b‟, 

exemplificada a seguir na grafia das palavras „cobertura‟, „estaba‟, „faltaba‟, „banda‟, „hablar‟ 

e „cambiado‟ representadas respectivamente como „covertura‟, „estava‟, „faltava‟, „vanda‟, 

„avlar‟ e „canviado‟: 

 

(1)           [11:13] SiemenS  el movil al que usted llama esta apagado o fuera de covertura 
(02/11/2003) 

 

(2)            [09:54] AnnaKali estava liada con el movil 
(19/11/2003) 

 

(3)            [10:05] AnnaKali LO KE NOS FALTAVA 
(19/11/2003) 

 

(4)            [09:06] vero ME DEJAIS DE VANDA  
(12/12/2003) 

 

(5)           [09:10] morenasa alguien k kiera avlar??? 
(12/12/2003) 

 

(6)           [10:02] propro  habeis canviado el  
(26/10/2003) 

 

 

Também identificamos a alternância dos grafemas „qu‟ e „c‟ com relação às realizações 

do fonema /k/, geralmente grafado como „k‟ como nos exemplos abaixo: „ke‟ (que), „kedao‟ 

(quedado), „aki‟ (aqui), „konecta‟ (conecta), „komo‟ (como), „konozco‟ (conozco), „kuentame‟ 

(cuéntame), „pk‟ (porque), „tokando‟ (tocando) e „kojones‟ (cojones). 

 

e) Troca de „qu‟ ou „c‟ por „k‟:  

 

 

(1)           [10:03] AnnaKali PERO A KE SI TE A KEDAO CLARO 
(19/11/2003) 



 

(2)             9 [10:10] morenazo19 aki al lao 
(privado II F – 3/12/2003) 
 
 

(3)           [09:31] AIDA "\". no entiendo por ke la gente se konecta al chat para decir las 

frases komo las ke dice mary 
(03/12/2003) 

 

(4)            [09:56] Vampira no la konozco pero ahora mismo puedo ver su numero de 

cuenta bancaria 
(03/12/2003) 

 

(5)            [08:47] Fernandito kuentame algo 
(12/12/2003) 

 

(6)          [09:36] OmAyRa_19 boy alomejor es una mierda pk estas tu tokando los kojones 
(12/12/2003) 

 

Essa simplificação ortográfica é muito freqüente, mas não é regular, já que os 

participantes oscilam entre a realização fixada tradicionalmente com „qu‟ ou „c‟ e a grafia 

com „k‟. 

Verificamos também a alternância dos grafemas „i‟ e „y‟ com relação às realizações do 

fonema /i/. Nos cinco primeiros exemplos ocorre a substituição de do grafema „y‟ por „i‟ nas 

palavras: „soy‟, „voy‟, „estoy‟, „muy‟ e „y‟, grafadas respectivamente como„soi‟, „voi‟, „toi‟, 

„mui‟ e „i‟. Nos exemplos 6, 7 e 8 representa-se o grafema „i‟ como „y‟ nos vocábulos „sois‟, 

„aqui‟ e „ahí‟ grafados respectivamente como „soys‟, „aky‟ e „ahy‟:  

 

f) Troca de „y‟ por „i‟ e de „i‟ por „y‟: 

 

 

(1)          [11:13] AMARGAO  SOI UN PRINGAOOOOOOOOO 
(02/11/2003) 

 

(2)          [09:56] KEVIN VOI A PONER NUEVAS 
(19/11/2003)              

 

(3)          [08:40] jb yo toi de p.m. 
(12/12/2003) 

 

(4)          [09:04] vero NO Q ESTO VA MUI RAPIDO 
 (12/12/2003) 

 



 

(5)          [09:42] lokita I TU NOVIO 
(12/12/2003) 

 

(6)          [08:47] milene JA JA JA JA JA Q TONTAS SOYS JA JAQ JA 
(12/12/2003) 

 

(7)          [09:24] rapero ke tal esta la gente por aky 
(12/12/2003) 

 

(8)         22 [09:20] ANTON estas por ahy 
(privado VA 12/12/2003)   

 

Verificamos que essa alternância só ocorreu no enunciado de um estudante, no entanto 

mostrou-se bastante freqüente nas mensagens dos demais participantes do canal. 

O quadro a seguir resume as variações ortográficas analisadas apresentadas até aqui:  

Quadro XI: Variações ortográficas 

 

 

nicks Variações ortográficas 

 Acentua 

ção                

Maiúscu

la 

Pontua 

ção 

„b‟ por 

„v‟ ou 

„v‟ por 

„b‟ 

„k‟ por  

„qu‟ ou 

„c‟ 

„i‟ por „y‟ 

ou 

„y‟ por „i‟ 

 c.a c.p c.a c.p c.a c.p c.a c.p c.a c.p c.a c.p 

Guapa/ 

Priscila 

  +   *   *   *   *  *   -   -   -   -   -    - 

Andy/ Mary   *   *   *   *   *  *   -   -   -   -   -    - 

Micole   +   *   *   *   *  *   -   -   -   -   -    - 

Leo  *      *     *     -     -      * 

Kalika -    *     *     -     -     -     

Zorro *    +     *     -     -     -     

  Mantis *    +  *    -   -  -   

amira/ 

Caetano 

* * * * * *   - - - - -   - 

rubia * * * * * * - - - - -   - 

Brasile/ 

Grazi 

* * * * * * - - - - -   - 

Anita * * * * * * - - - - -  - 

Demais 

participantes 

- * * * * * * * * * * * 

Legenda:  + presente     - ausente      * oscilação no uso      não participação no canal 



 

Esse quadro nos mostra que: 

 (1) Com relação à acentuação os oito estudantes que participaram da interação no canal 

privado oscilaram o uso de sinais gráficos, o mesmo ocorreu nos enunciados dos demais 

participantes do canal. No canal aberto sete alunos oscilaram a representação da acentuação, 

dois acentuaram todas as palavras e um estudante a não acentuou nenhuma. Os usuários do 

canal não utilizaram acentos gráficos no canal aberto; 

(2) Quanto ao uso de maiúsculas, tanto os outros participantes do canal quanto nove 

estudantes ora o empregaram ora não o utilizaram. Apenas dois alunos que participaram 

somente do canal aberto acentuaram todas as palavras; 

(3) Tanto os enunciados dos estudantes quantos as mensagens dos participantes oscilam 

a representação dos sinais de pontuação nos canais aberto e privado; 

(4) Ao contrário dos supostos hispano-falantes que alternaram em alguns vocábulos os 

grafemas „b e „v‟, os aprendizes não os trocaram em nenhum contexto; 

(5) Diferentemente dos demais participantes que substituíram em alguns vocábulos os 

grafemas „qu‟ ou „c‟ pelo grafema „k‟, os estudantes não realizaram essa troca de grafemas; 

(6) Somente um aprendiz alternou o uso dos grafemas „i‟ e „y‟ no canal privado, os 

demais usuários do Chat o fizeram tanto no privado quanto no canal aberto.  

 A oscilação entre a realização fixada tradicionalmente com „ch‟ e a grafia com „x‟ é 

uma simplificação ortográfica muito recorrente nesse tipo de interação, apesar de também não 

ser regular, como podemos observar com os exemplos: „xica‟ (chica), „xarlar‟ (charlar), 

„muxo‟ (mucho), „muxas‟ (muchas). „exar‟ (echar), „xaval‟ (chaval), „bixo‟ (bicho), „dixo‟ 

(dicho) e „coxe‟ (coche). 

 

 

 

 



 

g) Grafema „x‟ para representar som [ts] no lugar de „ch‟: 

 

 

(1)          [11:26] madrile  xo soy xica 
(26/10/2003) 

 

(2)          [09:44] caramalo tias pa xarlar??? 
(03/12/2003) 

 

(3)          [08:39] RAUL PERO MUXO MUXO MUXO 
(12/12/2003) 

 

(4)        87 [09:23] Fernandito muxas gracias 
(privado VII A – 12/12/2003) 

 

(5)         [09:59] Vampira COÑO MARY SI LA AKABO DE EXAR 
(03/12/2003) 

 

(6)          [09:51] shanaya   eres  xaval ?? 
(26/10/2003) 

 

(7)          [08:38] pinwi JAJJAJAJA ES UN BIXO 
(03/12/2003) 

 

(8)          [08:31]OmAyRa_18losasdixoantes 
(05/12/2003) 

 

(9)          [08:53] JESUSBOY SI ELEKTRA QUE COXE TAS COMPRAO 
(12/12/2003) 

 

 

Essa simplificação não foi utilizada por nenhum estudante durante a interação. 

É comum ainda que o grafema „h‟, atualmente sem correspondência fonêmica, não seja 

marcado como, por exemplo, nas palavras: „ola‟ (hola), „oy‟ (hoy), „as‟ (has), „aces‟ (haces), 

„abia‟ (había), „ablado‟ (hablado), „e‟ (eh), „ablais‟ (habláis) e „aora‟ (ahora), as quais estão 

presentes nos enunciados a seguir dos usuários do canal # „Amistad‟: 

 

h) Troca de Ø por „h‟: 

 

 

 

(1)          [10:16] pipi OLA ZORRO     
(19/11/2003) 

 

(2)          [09:31] SOL <@ KAMPA @>· OY AS PASAO DE MI8 
(03/12/2003) 



 

(3)          [09:42] KEVIN TUCUANDO TE PICA LA NARIZ  Q ACES     
(19/11/2003) 

 

(4)          43 [09:01] Fernandito nunka abia ablado kon nadie 
(privado VII A – 12/12/2003) 

 

(5)         [09:14] Diablo te vas con un moreno e?? 
(19/11/2003) 

 

(6)          [08:46] vero DESPUES ME ABLAIS Q YA VERAS 
(12/12/2003) 

 

(7)          49 [09:03] Fernandito y aora donde estas? 
(privado VII A – 12/12/2003) 

 

 

Esse apagamento do grafema „h‟ somente foi verificado na grafia da palavra „hola‟ 

realizada pelo estudante de nick „ZORRO‟, sendo mantido em outros vocábulos pelos 

aprendizes. 

 

(1)           [09:40] ZORRO OLA,YAISA 
(19/11/2003) 
 

(2)           [09:41] ZORRO OLA.BETH 
(19/11/2003) 

 

(3)           [10:17] ZORRO OLA,PIPI 
(19/11/2003) 

 

Além disso, identificamos que embora não seja recorrente também ocorre o inverso, isto 

é, a representação do grafema „h‟ onde não haveria nenhum grafema como nos exemplos 

„habre‟ por „abre‟ e „hos‟ por „os‟: 

 

(1)           [08:44] JESUSBOY POR HABRE ME UN PRIVI 
(12/12/2003) 

 

 

(2)           [09:08] popo k hos pasa no conoceis leon verdad 
(05/12/2003) 

 

Outro apagamento freqüente no Chat é a supressão de vogais. 

 



 

 i) supressão de vogais: 

 

 

O apagamento vocálico também denominado de „fuga das vogais‟ pode ser visualizado 

nos enunciados de usuários do canal (exemplos de 1 a 3) e de estudantes de E/LE (exemplos 

de 4 a 6) como verificamos nas palavras „ers‟ (eres), „com‟ (como), „hla‟ (hola) e „dgo‟ 

(digo):  

 

(1)         [09:06] Diablo como ers rubia?? 
(12/12/2003) 

 

(2)         [09:27] Cimmerio com te va la cosa? 
(12/12/2003) 

 

(3)         [09:13] helidae hla kalika!!! dime 
(05/12/2003) 

 

(4)         [09:54] Mary DE DÓNDES ERS AIDA? 
(03/12/2003) 

 

(5)         8 [09:39] amira No dgo mi edad 
 (privado I B – 19/11/2003) 

 

(6)         12 [09:40] amira Y tu cmo eres? 
(privado I B – 19/11/2003) 

 

Julgamos que esse tipo de alteração ortográfica ocorreu por descuido devido à 

necessidade de rapidez na digitação e envio das mensagens. Essa supressão em monossílabos, 

freqüente tanto nos Chats quanto nas mensagens enviadas pelo celular, acarreta a formação de 

símbolos acronímicos
55

 como „q‟ (que), „m‟ (me) e „t‟ (te) representados nos exemplos 4 e 5.  

 

(4)          [08:47] Fernandito q maburro 
(12/12/2003) 

 

(5)          [09:09] Fernandito y not puedes meter en el messenger 
(privado VII A  12/12/2003) 
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  Ver neste capítulo o item 4.2.1.3 (c). 



 

Também é digna de nota a simplificação do ditongo „ie‟ > „e‟ identificado nos verbos 

„querer‟ e „tener‟ empregados pelos usuários do canal. Essa simplificação acarreta a grafia 

„quero‟/ „kero‟ no lugar de „quiero‟ (exemplos 6, 7 e 8), „quere‟ no lugar de „quiere‟ 

(exemplos 9  e 10) e  „tenes‟ ao invés de „tienes‟ (exemplos 11 e 12):  

 

(6)            [08:45] ELEKTRA AAAAAAAAH YO QUERO QUE ME BESEN 
(05/12/2003) 

 

(7)           [08:45] jb yo tambien quero besitos 
 (05/12/2003) 

 

(8)            [08:45] pinwi JAJAJ KERO UN BESITOOOOOO 
(05/12/2003) 

 

(9)            [09:05] SOL <@ LOCA_LIDI @>· LO E PERDIO YA NO ME QUERE NO ME 

HABLAAAAAAAAAAAAAAA 
(12/12/2003) 

 

(10)          [09:07] Superman alguien quere un heroe en su vida''''????????????? 
(12/12/2003) 

 

(11)          [08:44] chinijo TU SABES Q YA ERES MI NOVI ME TENES Q DAR 

EXPLICACIONESSSSSS 
(12/12/2003) 

 

(12)          [08:44] SOL CHiNi Y Tu Mi NoVio Y TaMBieN Me TeNeS Q DaR 

eSPLiCaCioNeS iGuaL Q Yo a Ti Joio 
(12/12/2003) 

 

Além da simplificação do sistema ortográfico verificamos trocas de grafias que estão 

relacionadas exclusivamente à rapidez do envio das mensagens e ao pouco cuidado de 

revisão, como nas palavras: „bomita‟ (bonita), „minguno‟ (ninguno), „timidi‟ (tímido), „calro‟ 

(claro) e „sobes‟ (sabes), que aparecem nos três exemplos a seguir: 

 

(1)          44 [10:18] kolega19 PERO TIENE QUE SER BOMITA 
(privado II C – 19/11/2003) 
 

 

(2)         52 [10:23] kolega19 MINGUNO ES QUE SOY TIMIDI 
(privado II C – 19/11/2003) 
 

(3)           67 [09:57] Javi27 CALRO QUE NO LO SOBES O QUE NO QUIERES QUE TE 

ENSEÑE? 
(privado I D – 19/11/2003) 

 



 

Além das trocas de grafia, também identificamos no Chat o uso de „leísmo‟ próprio do 

registro coloquial na área do espanhol peninsular: 

 

j) Leísmo: 

 

 

O „leísmo‟ consiste no “uso da forma le em lugar de lo (ou excepcionalmente, la) como 

pronome para referir-se ao complemento direto” (Fernández-Ordóñez, 2000: 1319). Neste 

fenômeno o pronome „le‟ substitui a um objeto direto referente a uma pessoa ou coisa 

masculino ou feminino, singular ou plural, sendo o caso de masculino singular o mais 

freqüente. Segundo essa autora as principais regiões em que ocorre esse fenômeno são: 

Palencia, Valladolid, Ávila, Segóvia, parte ocidental de Burgos, de Toledo e de Madrid. No 

exemplo abaixo verificamos um caso do uso deste pronome para se referir ao masculino 

plural, retomando os pais do participante. 

 

(1)          [09:22] ANTON q les tengo abandonados 
(privado VA 12/12/2003) 

 

 

 

Também verificamos que o uso de palavras estrangeiras oriundas, principalmente, do 

inglês é bastante freqüente.  

 

k) Estrangeirismos: 

 
 

 

O „Observatorio de Neologismos de la Real Academia Española‟ através de um sistema 

eletrônico realizou em 2004 a leitura de quinze principais jornais hispanos e de livros no 

idioma para detectar e quantificar os anglicismos de uso freqüente no espanhol. Verificou-se 

que, frente aos 90 mil vocábulos do espanhol, somente 130 palavras do inglês são de uso 

corrente. No entanto, na Internet a utilização do inglês chega a 75%, sendo muito difundido 



 

entre os adolescentes e jovens
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. No Chat identificamos o uso de estrangeirismos como: 

„adeus‟, „brasileira‟, „brazileña‟, „ousite‟, „messenger‟, „walkman‟, „smoking‟, „book‟, 

„windows‟ e „love‟. 

(1)        [08:41] JESUSBOY ADEUS                          
(12/12/2003) 

 

(2)         [09:14] ANTON no me imagino todas las chicas brasileiras lo sois morenitas y muy 

guapas 
(privado VA 12/12/2003) 

 

(3)         [08:30]MaxoMaxobrazileñacomoelguaraná 
(05/12/2003) 

 

(4)         [10:15] kolega19 PORQUE TTE OUSITE ESE NIK 
(privado II C 19/11/2003) 

 

(5)         [08:59] Fernandito te konectas al messenger 
(privado VII A 12/12/2003) 

 

(6)         [09:32] Sperman aida necesitas q te fo lle un walkman 
(03/12/2003) 

 

(7)          [08:29] RISUE SMOKING ....EJJEJEJ 
(12/12/2003) 

 

(8)           [08:50] CarpeDiem te hago tu "book", mujer!, se dic e asi...? 
(12/12/2003) 

 

(9)          [09:27] LOCA_LIDI E PEGAO UN BATACAZO ENORME ASTA EL 

WINDOWS 
(12/12/2003) 

 

(10)           [09:05] LOCA_LIDI Y TU ILOVE?? 
(12/12/2003) 

 

O quadro a seguir revela a presença ou ausência das cinco últimas variações 

ortográficas mencionadas nos enunciados de cada aprendiz de E/LE e, de maneira geral, nos 

demais participantes do canal.   
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 Conforme matéria publicada na seção Sociedade do jornal Clarín de 23/07/2004.  

 



 

Quadro XII: Variações ortográficas II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados do quadro acima verificamos que: 

(1) Os estudantes não alternam os grafemas „x‟ e „ch‟ como os demais participantes 

do canal; 

(2) Somente um aprendiz oscila o grafema „h‟ e seu apagamento no canal aberto, os 

outros participantes freqüentemente elidem esse grafema. 

(3) A „fuga das vogais‟ ocorreu em algumas palavras utilizadas por dois alunos 

exclusivamente no canal aberto, um aprendiz somente no canal privado e dois estudantes 

em ambos os canais. Esse recurso também aparece nas mensagens dos usuários dos canais 

aberto e privado.   

(4) O leísmo somente é grafado nos enunciados dos participantes do canal, não sendo 

empregado por nenhum aprendiz. 

nicks Variações ortográficas II 

 „x‟ por 

„ch‟ 
 por 

„h‟ 

fuga das 

vogais 

leísmo estrangeirismo 

 c.a c.p c.a c.p c.a c.p c.a c.p c.a c.p 

Guapa/ 

Priscila 

- - - - * - - - -     - 

Andy/Mary - - - - * * - - +     - 

Micole - - - - - * - - -     - 

Leo  -  -  -  -      - 

Kalika -  -  -  -  -     

Zorro -  *  *  -  -     

Mantis -  -  -  -  -    

amira/Caetano - - - - - - - - -    - 

rubia - - - - - - - - -    - 

Brasile/Grazi - - - - * * - - -    - 

Anita - - - - - - - - -    + 

Demais 

participantes 

* * * * * * - * +    + 

Legenda:    + presente     - ausente      * oscilação no uso      não participação no canal 



 

(5) Os participantes utilizam palavras estrangeiras, sobretudo, provenientes do inglês. 

Os estrangeirismos também foram identificados nas mensagens de dois alunos, um no canal 

aberto e outro no privado, sendo empregados apenas na escolha dos nicks „Mary‟ e „Andy‟ 

e na interação com um anglófono.   

Dos onze universitários, cinco não empregaram nenhuma das estratégias observadas 

no quadro XII. 

Cabe ainda ressaltar que as variações ortográficas podem ser decorrentes de falta de 

domínio das regras e léxico da língua meta e/ou influência da língua materna, como 

verificamos a seguir. 

 

l) falta de domínio da língua meta : 

 

 

Os enunciados dos alunos produzidos durante a interação no Chat evidenciam 

alterações ortográficas que revelam influências da língua materna no uso da língua meta, falta 

de domínio gramatical e/ ou lexical.  

Como sugere Baralo Ottonello (2004) os „erros‟ dos aprendizes não se explicam 

somente através de uma Análise Contrastiva, já que nem todos podem ser atribuídos à língua 

materna. A interferência da língua materna na língua meta ocorre, sobretudo, quando há 

oposição em alguma área da gramática dessas línguas. 

Segundo Corder (1967) o „erro‟ consiste em: 

 um procedimento utilizado por quem aprende para aprender, uma forma de 

verificar suas hipóteses sobre o funcionamento da língua que aprende. Cometer 

erros é uma estratégia que empregam as crianças na aquisição de sua L1 e do 

mesmo modo os aprendizes de uma língua estrangeira (apud Fernández López, 

2004: 421).   

 

 

Os „erros‟ dos aprendizes de uma língua estrangeira (LE) revelam processos 

inconscientes. São inevitáveis e necessários, visto que contribuem para revelar o processo de 



 

aprendizagem e os processos psicológicos envolvidos, indicam as maiores dificuldades na LE, 

apontam o nível da competência comunicativa dos estudantes e os aspectos que se necessita 

trabalhar nas aulas (Baralo Ottonello, 2004).  

É importante ressaltar que o denominado „desvio‟ ou „erro‟ é, em realidade, uma 

variação (Neves, 2003). “A linguagem não existe a não ser na interação lingüística, isto é, no 

uso (..) No tratamento escolar, a variação não pode ser vista como „defeito‟, „desvio‟, e a 

mudança não pode ser tida como „degeneração‟, „decadência‟” (Neves, 2003: 20). O bom 

uso refere-se tanto à composição dos enunciados quanto à sua adequação social à situação.  

A seguir apresentamos alguns enunciados que exemplificam variações que os estudantes 

empregaram no uso do sistema escrito na língua meta: 

 

-uso de „ss‟: 

 

(1)       [08:41] kalika que passa? 
(05/12/2003)  

 

(2)       24 [09:45] Andy No me assusta     
(privado I D – 19/11/2003) 

 

 

- troca de 1ª pessoa por 2ª pessoa: 

 

(1)       25 [11:21] Priscila  estabas chateando contigo y ahí vino otra persona chatear 

conmigo... 
 (privado III A – 26/10/2003)     

 

 

- mescla de tratamento formal e informal: 

 

(1)       25 [09:39] rubia si, claro... tu edad esta en tu nombre, desculpe...   
(privado IV G – 12/12/2003) 

 

(2)       73 [09:59] Andy Creo que no vas a comprenderme... 

            75 [10:01] Andy es casado?      
(privado I D – 19/11/2003) 
 

 

(3)       51 [09:34] Grazi y la tuya, tb es bonita? 

           54 [09:35] Grazi está en el trabajo?                         
(privado I H – 12/12/2003) 
 

 



 

(4)       [08:44] Priscila cómo está Fernandito 

[08:47] Priscila por qué tu novia te ignora 
(12/12/2003) 
 
 

- concordância nominal: 
 

(1)       9 [10:06] Leo sí .... hay muchas brasileños en este chat no ?      
(privado II C – 19/11/2003) 
 

 

- concordância verbal: 
 

(1)       62 [09:39] Grazi No se, los hombres nunca se quejaron, y les gustan mucho de mi 

aparencia   
(privado I H – 12/12/2003) 

 

(2)       6 [08:54] rubia mira, te importas en hablar en la pantalla principal?...    
(privado I G – 12/12/2003) 
 

 

- léxico: 
 

(1)       3 [10:24] MICOLE podemos ir la tela principal?      
(privado II E – 3/12/2003) 
 
 

(2)       7 [10:25] MICOLE perdón. en la apartada principal.     
(privado II E – 3/12/2003) 
 

 

(3)       19 [10:29] MICOLE es por causa del trabajo, pero no comprrendes. no hay problema.     
(privado II E – 3/12/2003) 

 

(4)       12 [10:12] Anita cuanto perjuicio...   
(privado II F – 3/12/2003) 

 

 

- regência verbal: 
 

 

(1)       79 [10:03] Andy Yo sé pero cosas como estas digo para mi marido...       
(privado I D – 19/11/2003) 
 

(2)       18 [09:37] rubia a mi me gustaria conocer a españa...  
(privado IV G – 12/12/2003) 
 

(3)       3 [10:24] MICOLE podemos ir la tela principal?      
(privado II E – 3/12/2003) 
 

 

- ausência do objeto direto: 

 

(1)       22 [10:30] MICOLE no hay problema . es qué tampoco sé en inglés.  
(privado II E – 3/12/2003) 

 

(2)       27 [09:46] Andy Dime primero  
(privado I D – 19/11/2003) 

 



 

- uso de infinitivo: 

 

(1)       37 [10:13] MICOLE sí. para entrenarmos la lengua española. 
(privado I E – 3/12/2003) 

 

 

- uso da conjunção „si‟: 
 

(1)       39 [10:35] MICOLE no sé se escribi cierto.     
(privado II E – 3/12/2003) 
 

 

- conjugação do verbo: 

 

(1)       [11:05] Guapa  sou de Brasil 
(02/11/2003) 

 

- pronome obliquo: 

 

(1)       [09:49] Caetano Y a tu Kevin? 
(19/11/2003) 

 

 

Santos Gargallo (2004) aponta como principais causas dos „erros‟ cometidos pelos 

aprendizes de uma língua estrangeira: (a) distração; (b) interferência de outra língua como a 

materna; (c) tradução de frases feitas da língua materna; (d) hipergeneralização e aplicação 

incompleta das regras da língua meta e (e) mecanismos empregados como estratégias de 

comunicação.  

Além das variações ortográficas explicadas pela simplificação do sistema, pela rapidez 

do envio e pelo registro coloquial desta prática escrita contemporânea, registramos ainda a 

troca de letras ou alterações na escrita convencional das palavras que remetem diretamente a 

fenômenos de variação e organização discursiva da fala coloquial.  

 

 

 

 

 



 

4.2.1.2 „Grafia fonética‟: 

 

 

Denominamos de „grafia fonética‟
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 o uso ou a ausência de letras, na sala de „bate-

papo‟, para representar sons e variações da língua que são percebidas na fala, mas que são 

„neutralizadas‟ pela escrita ortográfica. Os grafemas, muitas vezes, são utilizados com valor 

fonológico nessa interação. Essas modificações ortográficas podem ser associadas a uma 

oposição às regras estabelecidas da língua escrita (Mayans, 2002) ou a uma “vertente lúdica 

da escrita que, na maioria dos casos, parece compensar o possível aumento no esforço de 

processamento requerido para rastrear os significados ocultos por trás das grafias fonéticas” 

(Yus 2001:145).   

Um dos fenômenos de variação fonética mais registrados no Chat é o enfraquecimento 

das oclusivas sonoras /b d g/. Este fenômeno é uma tendência geral do espanhol oral, mas é 

apagado na escrita ortográfica. No Chat, esse fenômeno reaparece por meio do apagamento 

dos grafemas „b‟, „d‟ e „g‟ ou através de sua substituição por „w‟. 

 

a)    grafema Ø ou „w‟ para representar a realização enfraquecida das oclusivas 

sonoras  /b  d  g/: 
 

 

 

 [b]: 

Nos exemplos (1) e (2) ocorre a substituição do grafema „b‟ por „w‟ na palavra „bueno‟, 

que é representada, respectivamente, como „wen‟ e „weno‟ e  no exemplo (3) a palavra 

„buenas‟ é grafada como „wenas‟: 

 

(1)         [11:21] PORRERA  DE WEN ROLLOOOOO              
(02/11/2003) 
 

 

(2)         [08:50] SOL <@ PINWI @>· PoPo eSTa MuY WeNo Te Lo DiGo Yo Q Lo e 

ViSTooooooo MMMMMMMM 
(05/12/2003) 
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 Termo cunhado em Yus (2001). 



 

(3)         [09:58] sira2 WENAS POPO 
(19/11/2003) 

 

 

[v]: 

Os três exemplos abaixo revelam a tendência ao apagamento do grafema „v‟ ao menos 

nas palavras „venga‟ e „vengo‟: 

 

(1)          [10:33] kampa enga wapa 
(19/11/2003) 
 

 

(2)          [08:48] pinwi ENGA OUTRO SOL 
(05/12/2003) 

 

(3)          [09:11] SOL <@ loca_lidi @>· DeJaLo eNGa Me VoYYYYYYY 
(12/12/2003) 

 

(4)           [08:51] jb engo ahoraaaaaaaaaaaaa 
(12/12/2003) 

 

 

[d]: 

 

Nos exemplos de (1) a (4) ocorre o apagamento do grafema „d‟ em posição 

intervocálica, como mostra a grafia das palavras: „casaooooo‟ (casado), „joer‟ (joder), „aios‟ 

(adiós) e „temporaita‟ (temporadita). Embora esse seja o contexto em que seja mais recorrente 

sua supressão, não é o único. Esse grafema também pode desaparecer no final de uma palavra 

(exemplo (5)) ou em seu inicio (exemplo (6)), como exemplificam os vocábulos „amista‟ 

(amistad) e „ime‟ (dime). 

 

(1)           [11:25] SERGIO  Q NO ESTOY CASAOOOOO  
(02/11/2003)         

 

(2)           [10:03] nana joer q lejosssssss     
(19/11/2003)         

            

(3)           [09:14] irene aios kalika!!!      
(05/12/2003)         

  

(4)           [11:12] SERGIO  AVER SI TE BIENES UNA TEMPORAITA POR QUI      
(02/11/2003)         
 

 

 



 

(5)           [11:21] SERGIO  AY UNA AMISTA         
(02/11/2003)       

   
                  

(6)           [08:40] ELEKTRA IME KALIKA?            
(05/12/2003) 

 

             

 [ g]: 

 

Nos exemplos (1), (2) e (3) há a substituição do grafema „g‟ por „w‟, de modo que se 

escreve, „wapa‟ por „guapa‟ e „way‟ por „guay‟. Já nos exemplos (4), (5) e (6) ocorre o 

apagamento do grafema „g‟ no inicio de palavra conforme indicam o uso da grafia „apisima‟ 

por „guapísima‟, „apassssss‟ por „guapas‟ e „acias‟ por „gracias‟. E, o exemplo (7) revela seu 

apagamento também em posição intervocálica: 

 

(1)           [11:26] SERGIO  WAPA        
(02/11/2003) 

 

(2)           1 [11:12] kurt  hola wapa              
(privado IV A – 26/10/2003) 

 

(3)            [08:38] jb joe que way 
(12/12/2003) 

 

(4)           1 [10:07] morenazo19 apisima         
(privado II F – 3/12/2003) 

 

(5)            [08:54] ELEKTRA BUENO ME VOY CHICOS Y CHICAS 

APASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS     
(05/12/2003) 

 

(6)            [09:36] mulero acias solllllllll 
(03/12/2003) 

 

(7)       [09:41] Rosae20 PROBABLEMENTE NADA, PORQUE COMO ES EL 24 Y ES 

NOCHEBUENA, NORMALMENTE ESA NOCHE SE CENA EN FAMILIA POR TANTO 

NO PUEDO HACER NADA CON LOS AMIOS 
(privado IV G – 12/12/2003) 

     

 

Outra substituição freqüente é a que diz respeito aos grafemas „z‟, „c‟ e „s‟ para 

representar os fenômenos de seseo ou ceceo, também apagados pela escrita normativa do 

castelhano. 



 

A representação do fenômeno de seseo é intencional e recorrente: 

 

b) Grafema „s‟ para representar o som [s] no lugar de „c‟ ou „z‟ (seseo): 

 

 

O seseo é um fenômeno generalizado no espanhol da América, no espanhol castelhano 

ocorre um seseo urbano em Andaluzia (exceto em Jaén, Granada e Almería) e um seseo geral 

em Canárias (Andión Herrero, 2003). Neste fenômeno não se distingue a pronunciação dos 

grafemas „z‟ e „c‟ seguido das vogais „e‟ ou „i‟ da pronunciação do grafema „s‟, com a 

neutralização há a ausência de /Ө/ e a presença de /s/ em seu lugar.    

Nos quatro primeiros exemplos a seguir o grafema „s‟ é utilizado no lugar do grafema 

„c‟ para representar o som [s], desta maneira escreve-se „conoserte‟ por „conocerte‟, „asemos‟ 

por „hacemos‟, „grasias‟ por „gracias‟ e „presiosa‟ por „preciosa‟. Nos exemplos (5) e (6) o 

grafema „s‟ substitui o grafema „z‟, a palavra „conozco‟ é representada como „conosco‟ e 

„morenaza‟ aparece como „morenasa‟: 

 

(1)            [11:10] SERGIO  YA ME GUSTARIA CONOSERTE 
(02/11/2003)       
 
 

(2)            [11:19] SERGIO  MIRA ASEMOS BUENA PAREJA 
(02/11/2003)       
 

 

(3)            [08:45]ELEKTRAJEJEJEJEEGRASIASSOL 
(05/12/2003)       

(4)            [09:16] CIEZANO27 CIAO ANIKA PRESIOSA  
(12/12/2003) 

  

(5)            [08:39] vero NACHO TE CONOSCO 
(12/12/2003) 

 

(6)            [09:11] sinosioque COÑO SI HAY POR AKI UNA MORENASA 
(12/12/2003) 

 



 

Este fenômeno é particularmente empregado para marcar origem andaluza ou, como no 

caso do participante „Dinio‟, sua origem caribenha num contexto de interação „castelhana‟, ou 

seja, opositor de /s/ e  /θ/. 

 

(1)         [18:46] DINIO  por la mañana hasiendo el amor 

              [18:47] DINIO  y por latarde hasiendo el amooor 

              [18:47] DINIO  y por la noche hasiendo el amor 
(25/5/03) 

 

A representação do ceceo também é intencional e aparece reduzida ao caso do marcador 

conversacional „pues sí‟, conforme exemplificado nos enunciados a seguir:  

  

c) Grafema „z‟ para representar o som [θ] no lugar de „s‟ (ceceo): 

 

 

O ceceo é um fenômeno do espanhol castelhano caracterizado por grafar „z‟ no lugar de 

„s‟ para representar o som [θ].   

 

(1)           [ 11:17] SERGIO  POZ SI 
(02/11/2003)       
 

 

(2)           [10:51] u888888888  POS ZIP 
(02/11/2003) 
 

 

(3)           [09:11] Diablo pozi 
(12/12/2003) 

 

(4)           [08:46] JESUSBOY POS SI ELEKTRA 
(12/12/2003) 

 

Outro fenômeno representado exclusivamente pelos participantes no canal de Chat 

analisado foi o yeísmo.  

 

 



 

d) Yeísmo: 

 

 

O yeísmo consiste na neutralização da pronunciação dos grafemas „ll‟ e „y‟. Esse 

fenômeno é o que predomina tanto no espanhol da América quanto no espanhol castelhano. 

Em geral a distinção do som destes grafemas ocorre somente na fala de pessoas idosas e em 

zonas rurais.      

Identificamos a troca do grafema „y‟ por „ll‟ nos vocábulos „vaya‟, „pillar‟ e „polla‟ 

representados respectivamente como „valla‟ (exemplos 1 e 2), „piyar‟ (exemplo 3) e „poya(s)‟ 

(exemplos 4 e 5): 

 

(1)          [10:27] pepote  valla con tabu 
(02/11/2003) 

 

(2)          [11:07] SERGIO  VALLA ROLLO Q LLEVAN ESTOS DOS 
(02/11/2003) 

 

(3)           [09:22] Vampira JAJAAJ AIDA YA ESTA INTENTANDO PIYAR ALGO 
(03/12/2003) 

 

(4)           [09:40] OmAyRa_19 LA CHUPA POYAS ES TU MADRE 
(12/12/2003) 

 

(5)           [09:36] MORENAZO SI TE ENSEÑARA MI POYA TE LA COMERIAS 

ENTERA 
(12/12/2003) 

 

 

A alternância entre esses grafemas pode ocorrer em falantes yeístas devido à 

neutralização da pronunciação, já que como utilizam o mesmo som para as duas letras não 

dominam a grafia destas palavras ou representam aleatoriamente ambas para subverter o 

sistema de escrita tradicional simplificando-o. 

O quadro XIII apresenta a ocorrência ou ausência da representação destes fenômenos na 

escrita de cada aprendiz de E/LE e dos usuários do canal durante a interação no Chat.  

 



 

Quadro XIII: „Grafia fonética‟ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao contrário dos demais participantes, os alunos não empregaram: o grafema Ø ou „w‟ 

para representar a realização enfraquecida das oclusivas sonoras /b  d  g/; o grafema „s‟ para 

representar o som [s] no lugar de „c‟ ou „z‟ (seseo) e o grafema „z‟ para representar o som [θ] 

no lugar de „s‟ (ceceo). Com relação à representação ortográfica do fenômeno de yeísmo, 

somente um aprendiz a utilizou no canal privado e alguns usuários no canal aberto oscilam a 

utilização de „y‟ por „ll‟. 

Mesmo sem ser muito freqüente, ainda é digna de nota a elisão do grafema „r‟ em 

posição silábica final, indicando a realização oscilante da vibrante neste contexto e marcando 

a fala coloquial, como se verifica no exemplo abaixo: 

 

 

  ou „w‟ 

por  „b‟, „d‟, 

„g‟ 

„s‟ por „c‟, „z‟ 

(seseo) 

„z‟ por „s‟ 

(ceceo) 

„y‟ por „ll‟ 

(yeísmo) 

 c.a c.p c.a c.p c.a c.p c.a c.p 

Guapa/ Priscila - - - - - - - - 

Andy/ Mary - - - - - - - - 

Micole - - - - - - - - 

Leo     -  -  -  + 

Kalika   -   -  -  -  

Zorro   -   -  -  -  

  Mantis   -   -   -  -  

amira/ Caetano   -   -  -  -  -  - - - 

rubia   -   -  -  -  -  -  -   - 

Brasile/ Grazi   -   -  -  -  -  -  -   - 

Anita   -   -  -  - -  -  -   - 

Demais 

participantes 

  *   +  *  - *  -  *   - 

nicks „Grafia fonética‟  

Legenda:    + presente     - ausente      * oscilação no uso      não participação no canal 



 

e) Ø em vez de „r‟ para representar a queda da vibrante em posição silábica final: 

 

 

(1)           [10:02] AnnaKali JOEEE     
(19/11/2003) 

 

Já a troca do grafema „l‟ pelo grafema „r‟ marca a origem andaluza ou a referência à 

esta variante. 

 

f) Grafema „r‟ no lugar de „l‟: 

 

 

Essa troca pode ser considerada intencional, visto que marca a variação regional e 

identitária de um participante que se revela discursivamente como andaluz. No exemplo (1) 

aparece a grafia das palavras „merchor‟ por „Melchor‟ e „bartasar‟ por Baltasar‟. Essa 

variação também é representada nos enunciados de dois outros participantes conforme 

mostram os exemplos (2) e (3), nos quais aparece a grafia „xarrar‟ por „charlar‟ e „er‟ por „el‟.  

 

(1)        [11:31] CHISTE  hola soy un peleel como otro cualquiera y soy un amaragaoao o 

tal vex no quien sabe solo se q estan los simpson y qui esta noche voy a estar a qui a la 1055 

para acerme unas pajillas con merchor gaspar y bartasar y soy de jaeny            
(02/11/2003) 

 

(2)       [08:47] Fernandito xarrar x aki? 
(privado VII A – 12/12/2003) 

 

(3)        [08:36]Afroditacomotoermundotata 
(05/12/2003) 

 

 

Embora seja menos recorrente, também identificamos que alguns participantes realizam 

a troca do grafema „r‟ por „l‟ na palavra „amor‟ representada como „amol‟ nos três exemplos 

abaixo: 

(1)          [10:23] SONIA  mikiiiiiii amolllllllllllllll 
(02/11/2003) 

 

(2)          [09:58] MAMAITA gracias mi amolllllll 
(19/11/2003) 



 

(3)          [08:53] CIEZANO27 MATIIIIIIIIIIIII AMOLLLLLLLLLLLLL 
(12/12/2003) 

 

 

A neutralização de /l/ e /r/ em posição implosiva está presente em algumas regiões como 

Murcia, Extremadura e Canárias, podendo ocasionar variações ortográficas como as 

apresentadas. 

Outro tipo de alteração ortográfica remete diretamente a questões rítmicas ou prosódicas 

da fala. É o caso da repetição de grafemas para marcar alongamentos e de sua elisão para 

indicar reduções. 

 

g) Repetições das letras „s‟, „n‟, „r‟, „l‟, „f‟, „y‟, „h‟, „k‟, „d‟, „z‟ ou vogais pós-tônicas 

finais para marcar alongamentos: 
 

 

As repetições mais comuns de grafemas são as das consoantes „s‟, „n‟, „r‟, „l‟, „f‟, „y‟, 

„k‟, „d‟ e „z‟ em final de sílaba para assinalar alongamentos freqüentes na fala, bem como as 

vogais átonas, em geral, em final de palavra. Este procedimento rítmico é uma forma de 

recuperar a função ostensiva e expressiva que a prosódia exerce na fala. 

A seguir exemplificamos essas repetições que marcam alongamentos: 

 

(1)         [10:05] AnnaKali NOS VEMOSSSSSSSSS 
(19/11/2004) 

 

(2)         [10:22] AIDA ke alguiennn me detennnngaaaa! (la maskara)  
(19/11/2004) 

 

(3)         [08:56] CIEZANO27 SUPERRRRRRRRRR RUBIAAAAAAAAAAA 
(12/12/2004) 

 

(4)         [09:53] popo UFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

SOLLLLLLLLLLLLLLLL 
 (19/11/2003) 

  

(5)         [08:48] RAUL me voyyyyyyyyyyyyyyyyy 
(12/12/2003) 

 

(6)         [08:48] RAUL graziiiiiiiiiiiiiiiiii 
(12/12/2003) 

 



 

(7)         [09:46] HOLANDA AHHHHHHHHHHHHHHHHH OKKKKKKKKKKKKKK

KKKK 
 (19/11/2003) 

 

(8)         [10:05] u66779379 es de la universidaddddddd 
(03/12/2003) 

 

(9)          [09:29] Cabri se aprendizzzzzzzzzzzzz 
(12/12/2003) 

 
 

Enquanto os participantes utilizaram as repetições das letras „s‟, „n‟, „r‟, „l‟, „y‟, „f‟, „k‟ 

ou vogais pós-tônicas finais para marcar alongamentos, os alunos empregaram as repetições 

das letras „a‟, „i‟, „o‟, „l‟, „x‟ ou „y‟ tanto em posição de final de palavra quanto em seu 

interior para marcar alongamentos: 

 

(1)        [10:21] ZORRO AIDAAAAAAAAAAAA 
(19/11/2003) 

 

(2)        8 [09:12] Priscila soy alta, pelo negro, delgada, ojos azules, y guapíiiiiiiiiiiiisima 
(privado V A – 12/12/2003) 

 

(3)        29 [09:46] Andy No creooooo 
(privado I D – 19/11/2003) 

 

(4)         [08:47] grazi Raulll.... 
(12/12/2003) 

 

(5)         [09:01] brasile Alexxx 
(12/12/2003) 

 

(6)         [09:32] rubia Holllllllllllaaaaaaaaaa BOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
(12/12/2003) 

 

A repetição das letras „o‟ e „a‟ em posição final de palavra além de compensar a falta de 

voz, pode estar intensificando adjetivos e advérbios, equivalendo a „muito‟ como 

“verdadeiros morfemas de grau superlativo” (López Quero, 2003: 22). Conforme sugere esse 

autor, a repetição da vogal final em „sí‟ e „no‟ também expressa intensificação, assumindo o 

sentido, respectivamente, de „claro que sim‟ e „de nenhuma maneira‟. A intensificação 

também pode estar marcada no morfema de número. 



 

Há, contudo, um tipo de repetição ostensiva sem correspondente na fala, desenvolvida 

exclusivamente para o suporte visual, a repetição consoante inicial da palavra: 

 

h) Repetições das letras „p‟, „q‟ e „h‟ no inicio da primeira sílaba da palavra: 

 

 

 

(1)          42 [10:17] kolega19 ERA PA OTRO `PPPPRIBI PERO BUENO JEJE 
(privado II C – 19/11/2003) 
 

 

(2)          46 [10:20] kolega19 QQUE TAL POR BRASIL? 
(privado II C – 19/11/2003) 

 

(3)          [09:16] boy qqqq pasa 
(05/12/2003) 

 

(4)          [09:43] MORENAZO hhhhhhhhhhhhhhola 
(05/12/2003) 

 

Além dos alongamentos outro fenômeno rítmico da fala marcado no Chat é o da 

redução vocálica, tanto de timbre quanto de duração (apagamento) em posição pré-tônica.  

 

i) Redução de timbre vocálico ou queda de vogais em posição pré-tônica: 

 

 

Esse recurso pode ser observado nos exemplos (1) e (2), nos quais a palavra „estoy‟ é 

representada, respectivamente por „toy‟ e „stoy‟, no exemplo (3) no qual o vocábulo „estar‟ 

aparece como „tar‟, no exemplo (4) „está‟ é grafado como „ta‟ e no exemplo (5) „estamos‟ é 

representado como „tamos‟. 

 

(1)          [09:30] SOL <@ POPO @>· AMOR YO TAMBIEN TOY ABURRIAAAAAAA 
 (3/12/2003) 

 

(2)          [09:43] beth AQUI DONDE STOY AHOIRA HACE UN FRIO DEL CAGARSE 
(19/11/2003) 

(3)          [08:47] Fernandito me toka tar en kasa 
(12/12/2003) 

 



 

(4)          [08:47] Fernandito pero ta en klase 
(12/12/2003) 

 

(5)          [08:45] ELEKTRA YA TAMOS TOS 
(12/12/2003) 

 

  

O quadro a seguir indica a realização das cinco últimas „grafias fonéticas‟ apresentadas, 

revelando o uso ou não destas por parte de cada um dos onze estudantes e dos demais 

participantes do canal.  

Quadro XIV:  „Grafia Fonética‟ II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao contrário de alguns participantes do canal # „Amistad‟, os alunos não empregaram: 

Ø em vez de „r‟ para representar a queda da vibrante em posição silábica final, o grafema „r‟ 

no lugar de „l‟ nem a repetição das letras „p‟, „q‟ e „h‟ em inicio de palavra.  

nicks „Grafia fonética‟ II  

  por „r‟ „r‟ por „l‟ repetição 

de letra 

repetição 

consoante  

inicial 

queda de 

vogal pré-

tônica 

 c.a c.p c.a c.p c.a c.p c.a c.p c.a c.p 

Guapa/ Priscila - - - - - + - - - - 

Andy/ Mary - - - - - + - - - - 

Micole - - - - - - - - - - 

Leo  -  -  +  -  - 

Kalika -  -  -  -  -  

Zorro -  -  +  -  *  

  Mantis -   -  +  -  -  

amira/ Caetano  - -  -  - - - - - -  - 

rubia - -  -  - + + - - - - 

Brasile/ Grazi - -  -  - + + - - - - 

Anita - - -  - - - - - - - 

Demais 

participantes 

* - * * + + + + * * 

Legenda:    + presente     - ausente      * oscilação no uso      não participação no canal 



 

Além disso, os usuários do Chat empregaram, tanto no canal aberto como no privado, a 

repetição de grafemas em posição implosiva e o apagamento de vogais em posição pré-tônica. 

No entanto, somente um aprendiz utilizou esse tipo de repetição e cinco estudantes 

representaram graficamente a queda de vogais pré-tônicas.  

É interessante ressaltar que quatro alunos não utilizaram nenhuma das nove estratégias 

reunidas sob a denominação de „grafia fonética‟. 

A grafia fonética possui uma função „coloquializadora‟, reintroduzindo na interação 

escrita por um lado, a variação apagada pela ortografia e por outro, a força ilocutória 

associada na fala às marcas prosódicas como os alongamentos. Conforme assinalado 

anteriormente, os recursos empregados no Chat expostos não representam uma „re-

oralização‟, ou seja, não são uma tentativa de imprimir um caráter „falado‟ ao que precisa ser 

escrito. Consideramos que os dispositivos utilizados nesse tipo de interação são uma tentativa, 

dos participantes, de introduzir com recursos visuais marcas de heterogeneidade e de 

subjetividade na escrita, contribuindo para orientar a leitura das mensagens. 

Além de modificar o uso de grafemas, a escrita no Chat também altera a noção de 

palavra enquanto unidade de segmentação da escrita.  

 

4.2.1.3  Abreviações: 

 

 

As abreviações ou encurtamentos “são o resultado de um processo mediante o qual uma 

unidade léxica, simples ou complexa, vê reduzido seu significante retendo o mesmo 

significado e categoria gramatical (classe de palavra)” (Casado Velarde, 2000: 5077). 

Na CMC são utilizadas abreviações típicas do meio, as quais mesmo não sendo 

exclusivas do Chat
58

, são recorrentes nesse gênero. Geralmente, no canal de Chat analisado 
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 Algumas abreviações encontradas foram convencionalizadas ao longo da história da escrita, outras também 

estão presentes em histórias em quadrinho, mensagens enviadas pelo celular e/ou propagandas. 



 

abrevia-se, em alguns casos, a primeira consoante de cada sílaba, mas a representação de um 

mesmo vocábulo pode variar de acordo com o contexto. As abreviações utilizadas na sala de 

„bate-papo‟ afetam a imagem estável que as palavras adquiriram ao longo da tradição escrita. 

A palavra é uma construção da escrita. No Chat, as abreviações não se restringem às 

convencionalmente fixadas pela variante de prestigio da língua em sua modalidade escrita, 

sendo muitas somente empregadas neste contexto interacional.  

A utilização desse recurso está relacionada à tentativa de dinamizar a interação, 

diminuindo o tempo gasto na digitação das mensagens, além de demonstrar familiaridade com 

esse gênero e domínio das convenções criadas para essa interação. A substituição de palavras 

por letras, números ou de expressões por novas siglas ou abreviações, cuja interpretação 

necessariamente depende da homofonia que sua leitura acarreta, contribui para aproximar a 

escrita e a leitura das mensagens da velocidade da fala (Jonsson, 1997).  

Distinguimos quatro recursos relacionados ao processo de abreviação no Chat: 

 

a) utilização de fonogramas com valor silábico: 

 

 

Esse tipo de abreviação ou é uma subespecificação, tendo seu valor recuperado 

contextualmente (Béguelin, 2002: 34) ou está convencionalizado no sistema de escrita 

estándar. O silabismo é um sistema de escrita que representa cada sílaba por meio de um 

símbolo determinado, sua leitura restabelece o omitido na representação gráfica. 

Consideramos também nessa abreviação o caso de palavras em que uma letra representa uma 

ou mais sílabas assim como a representação de uma sílaba por mais de uma letra. O uso deste 

tipo de abreviação pelos usuários do canal pode ser visualizado nos exemplos abaixo.  No 

exemplo (1) verificamos o uso de „tb‟ por „también‟, no exemplo (2) o emprego de „CNT‟ por 

„contéstame‟ e de „privi‟ por „privado‟, no exemplo (3) o uso de „CNTSTADM‟ por 



 

„contestadme‟, no exemplo (4) aparecem as abreviações „tfn‟ por teléfono‟ e „priv‟ por 

„privado‟ e no exemplo (5) „bcn‟ representa „Barcelona‟:  

 

(1)        [09:19] Diablo tu tb me abandonas a ratos         
(12/12/2003) 

 

(2)         [09:18] Superman RUBIA CNT AL PRIVI         
(12/12/2003) 

 

(3)         [10:22] Konzept XFAVOR CNTSTADM 
(19/11/2003) 

 

(4)         [09:04] CarpeDiem ponme el tfn en un priv 
(12/12/2003) 

 

(5)          [08:55] georgina CHORI Q TALLLL ERES D BCN VERDAD 
(12/12/2003) 

 

 

Os aprendizes empregaram „pq‟ no lugar de „por que‟, como mostram as mensagens a 

seguir: 

 

(1)        [08:54] grazi pq eres jovencito? 
(12/12/2003) 

 

(2)        2 [10:48] Priscila  pq quieres charlar aquí? 
(privado II A – 26/10/2003) 

 

 

 

b) utilização de ideograma com valor fonético: 

 

 

O ideograma é um “símbolo não fonético que representa um objeto ou uma idéia” 

(Houaiss, 2001: 1565). Identificamos o uso de „x‟ para representar „por‟ (exemplos de 1 a 4) e 

o emprego do número dois na grafia da palavra „todos‟ reforçando que a segunda sílaba deste 

vocábulo equivale a este numeral (exemplo 5):  

 

(1)         [08:56] mj27 Q TAL X AKI 
(12/12/2003) 

 

(2)         [08:48] Fernandito xq toy enfermito   
(12/12/2003) 
 



 

(3)              [09:28] sandra_ hola anika normal xk taba callaita y currando 
(12/12/2003) 

 

(4)         [09:07] boy xfavor la capital de españa, es la mejor 
(05/12/2003) 

 

(5)         [09:57] sira2 wenas a tod2s 
(19/11/2003) 

 

Diferentemente dos usuários do canal, os aprendizes não utilizaram este tipo de 

abreviação. 

 

c) utilização de símbolos acronímicos: 

 

 

 Consideramos como abreviação que utiliza símbolos acronímicos aquela que representa 

a palavra por sua letra inicial. O caso mais recorrente é o emprego de „q‟(que), mas também 

são freqüentes: „m‟ (me), „h‟ (hola), „d‟ (de) e „t‟ (te), exemplificados, respectivamente nos 

exemplos de (1) a (5) abaixo. Além disso, aparecem abreviações convencionalizadas de 

termos em inglês como „USA‟ (exemplo 6) e „am‟ (exemplo 7) e a expressão „puta madre‟ 

(exemplo 8).  

 

(1)         [10:04] KEVIN PERO Q OSTIAS PASA                        
(19/11/2003) 
 

(2)         [08:40] Nacho M HAS ABANDONADO GRAZI         
(12/12/2003) 

 

(3)         [10:18] fumeta h Caetano        
(19/11/2003) 

 

(4)         [10:13] MAT ok pero dime a q t dedicas ? 
(privado II E – 3/12/2003) 

 

(5)         54 [10:19] MAT a mi d todo un poquito 
(privado I E – 3/12/2003) 

 

(6)         1 [10:04] MAT HOLA MICOLE SOY DE USA Y TU 
(privado I E – 3/12/2003) 
 
 

(7)         52 [10:18] MAT son las 7.20 am 
(privado I E – 3/12/2003) 



 

(8)          [08:38] jb toy de p.m. 
(12/12/2003) 

 

Os estudantes de E/LE também empregam algumas abreviações deste tipo como: „tpm‟, 

„USA‟, „pq‟ e „q‟: 

 

(1)         [10:07] Caetano Aida estas en le TPM 
(19/11/2003) 

 

(2)         [10:05] MICOLE De qué ciudad de USA eres 
(privado I E – 3/12/2003) 
 

 

(3)        [08:54] grazi pq eres jovencito?   
(12/12/2003) 

 

(4)         [09:48] ZORRO BETH,Q SUELES HACER POR LA NOCHE PARA 

DIVERTIRTE  
(19/11/2003) 

 

Esse tipo de abreviação funciona como uma sigla, visto que utiliza somente a letra 

inicial de uma ou mais palavras. Identificamos como abreviação híbrida muito recorrente na 

escrita do Chat a combinação do princípio acronímico com a oscilação gráfica, gerando o uso 

de „k‟ para substituir „que‟ conforme os exemplos de (1) a (3): 

 

(1)       [11:21] ATHENEA  K TAL EL DIA??? (AVER SI ASI M CONTESTA 

ALGUIEN)JJA 
(26/10/2003) 

 

(2)        [09:48] popo MANTIS K TE PASA 
(19/11/2003) 

 

(3)        [09:32] Vampira aida estas repitiendote mas k la sangre coagulada 
(03/12/2003) 

 

 

d) abreviação resultante em logogramas usuais: 

 

 

Esse tipo de abreviação omite grafemas ou sílabas, resultando em formas já 

lexicalizadas. Pode ser encontrado tanto em histórias em quadrinhos como neste tipo de 



 

interação, sendo amplamente empregado.  Os exemplos a seguir revelam a grafia de: „pa‟ por 

„para‟ (exemplo 1), uso de „na‟ por „nada‟(exemplo 1), „juer‟ por „joder‟(exemplo 2), „pos‟ 

por „pues‟(exemplo 2), „joer‟ por „joder‟(exemplo 3), „joeee„ por „joder‟ (exemplo 4), „xq‟ por 

„porque‟ (exemplo 5), „toy por „estoy‟ (exemplo 5), „poz si‟ por „pues sí‟ (exemplo 6), „k‟ por 

„que‟ (exemplo 7), „ande‟ por „a dónde‟ (exemplos 8 e 9) e „nas‟ por „buenas‟ (exemplo 10): 

 

(1)        [09:43] JAYDEE PA JODER NA MAS                 
(3/12/2003) 

 

(2)        [09:22] SOL <@ VAMPIRA @>· JueR PoS eSCoNDeTeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee        
(3/12/2003) 

 

(3)       1 [08:46] Fernandito joer 
(privado VII A – 12/12/2003) 

 

(4)       [10:02] Annakali  JOEEE 
(19/11/2003) 

(5)          32 [08:48] Fernandito xq toy enfermito                 
(privado VII A – 12/12/2003) 

 

(6)       [11:17] SERGIO POZ SI 
(12/12/2003) 

 

(7)        [09:51] popo ZORRO SOL ES CHICA Y MUY GUAPA K LO SEPAS 
(19/11/2003) 

(8)        [08:46] JESUSBOY ANDE ANDABAS 
(12/12/2003) 

 

(9)         [08:48] matiruli CIECIIIIIIIIIIIIII, ande ta mi solete?????!!!!! 
(12/12/2003) 

 

(10)       [08:45] SOL <@ ELEKTRA @>· NaS WaPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

***************************************************************** 
(12/12/2003) 

 

Verificamos que os universitários utilizam bem menos abreviações que os demais 

usuários do canal, preferindo as convencionalizadas pela escrita e diferentemente destes não 

empregam o ideograma „x‟ com valor fonético de „por‟ nem abreviações resultantes em 

logogramas usuais. 



 

Outro recurso que também rompe a noção de palavra enquanto unidade de segmentação 

da escrita e, conseqüentemente, interfere no processo de leitura é a ausência de espaços em 

branco para separá-las.  

 

4.1.2.4   Ausência de espaçamento entre palavras: 

 

 

A história da escrita revela que a ausência de espaçamento entre palavras nas 

mensagens do Chat não é um recurso inovador. As antigas civilizações mediterrâneas utilizam 

a escrita continua após introduzirem as vogais em seus sistemas escritos. Desenvolvem-se na 

mesma época a escrita com vogais e sem separações entre as palavras e a transcrição com 

consoantes e com essas separações. 

No ano de 199 o Império Romano, após adotar por seis séculos a escrita com vogais e a 

separação de palavras por meio do uso de pontos – conforme o modelo tomado dos gregos 

antes de adotarem a scriptura continua – também adota a escrita sem separações. Durante 

séculos os textos romanos e gregos não utilizaram separação entre as palavras. Os hábitos de 

leitura eram diferentes de hoje. Não se considerava uma vantagem a agilização da leitura, até 

porque ler em voz alta era tarefa de escravos especializados com alta capacidade intelectual. 

Durante a alta Idade Média foram reintroduzidas as separações entre as palavras pelos 

escribas irlandeses e anglo-saxões, difundindo-se como prática comum durante o 

Renascimento na Itália e na França.  O espaço entre as palavras surge no final do século VII 

com os monges irlandeses, até então a escrita contínua não possuía espaços em branco entre 

palavras. Essa separação gráfica se baseou em critérios gramaticais latinos, contribuiu para a 

realização de uma leitura silenciosa rápida. No entanto, esse espaçamento entre palavras 

somente se institucionalizou a partir do século XVI com o desenvolvimento da imprensa e a 

criação de uma consciência gráfica coletiva.  



 

“É evidente que durante o transcurso dos oito séculos seguintes à queda de Roma, a 

tarefa de separar as palavras em um texto escrito, que durante meio milênio havia sido uma 

função cognitiva do leitor, passou a ser uma tarefa do copista” (Saenger, 1995: 279) e 

difundiu-se gradativamente a todas as línguas indoeuropéias modernas
59

.  

Os espaços em branco demarcando as fronteiras de cada vocábulo permitem que os 

leitores ocidentais passem “do reconhecimento sintético das palavras por seus componentes 

silábicos para o reconhecimento global da palavra como unidade complexa com significado e 

pronunciação distintivos” (Saenger, 1995: 273-4).  

 No Chat, são ou não utilizados espaços em branco como forma de separação entre as 

palavras. Esse recurso adquire nova função nessa interação, ao romper com as fronteiras dessa 

unidade da escrita contribui para atrair a atenção dos participantes do canal e/ou facilitar a 

visualização na tela dos enunciados de quem utiliza essa estratégia. Nos exemplos a seguir 

representa-se a ausência de espaçamento entre as palavras na interação do canal de Chat 

analisado: 

 

(1)        [08:29]pinwiolakalika 
(05/12/2003) 

 

(2)        [08:30]OmAyRa_18osconoceistodosno? 
(05/12/2003) 

 

(3)      [08:29]ELEKTRA 

LUISSINOTIENESNADAINTERESANTEPAQUEESTASAQUI? 
(05/12/2003) 

 

(4)       [08:29]Afroditaelektra,estaaprendiendoaescribir 
(05/12/2003) 

 

(5)            [08:29]CIEZANO27JOELEKTRAENTIENDELOTAPRACTICANDOMIMICA 
(05/12/2003) 
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 O grupo étnico e lingüístico denominado „vai‟ que vive na Libéria utiliza transcrição silábica fonética. Essa 

língua moderna não utiliza separação entre as palavras, pontuação nem maiúsculas iniciais, assemelhando-se, 

portanto, a escritura continua utilizada por gregos e romanos no rolo e no códex. Conseqüentemente, fomenta a 

oralidade do texto para sua compreensão e retarda sua leitura, já que a ausência de espaços em branco diminui o 

campo visual e dobra o número de fixações e regressões oculares necessárias para leitura do texto. 

 



 

(6)            [08:28]OmAyRa_18luismeestasponiendonerviosa 
(05/12/2003) 

 

(7)           [09:14] pablo`sfun no,yosoyrubio 
(12/12/2003) 

  

Esse recurso também foi bastante utilizado pela estudante de nick „kalika‟ na interação 

no canal aberto.  

 

(1)        [08:29]kalikaHola,soybrasileña 
(05/12/2003) 

 

(2)        [08:30]kalikatodosbien 
(05/12/2003) 

 

(3)        [08:31]kalikaconocenmuchosbrasileños 
(05/12/2003) 

 

(4)        [08:32]kalikachicosvamosacharlar 
(05/12/2003) 

 

(5)       [10:04] ZORRO ANNAKALI,ERESSABORSA,CALIENTE 
(19/11/2003) 

 

Observamos na mensagem abaixo como a noção de palavra é rompida na escrita no 

Chat, já que duas palavras podem aparecer grafadas juntas ou uma palavra pode ser dividida 

em partes:  

 

(1)          [08:51] milene MEPARECE ALGO TOTAL MENTE ROMANTICO 
(12/12/2003) 

 

Outro recurso amplamente empregado na sala de „bate-papo‟ é o uso de enunciados 

curtos e, geralmente, fragmentados em mais de uma mensagem. 

 

4.2.1.5  Enunciado dividido em mais de uma mensagem:  

 

 

No Chat freqüentemente um enunciado longo é dividido pelo usuário que, para reter a 

atenção do interlocutor, o envia em várias partes sucessivas. O desmembramento de um 



 

enunciado longo em enunciados curtos (contendo de 5 a 13 palavras) possibilita mensagens 

mais espontâneas e menos revisadas, evita pausas prolongadas entre turnos e assegura sua 

manutenção, contribuindo para a interação e evitando que o enunciado torne-se obsoleto pela 

emissão de outras mensagens pelos demais usuários (Fonseca, 2001). A seguir 

exemplificamos a fragmentação de enunciados em duas ou mais mensagens sucessivas: 

 

(1)         [09:16] boy como solo pones mi nick 

              [09:17] boy creia q pasaba algo 
(05/12/2003) 

 

(2)         [08:48] RAUL graziiiiiiiiiiiiiiiiii 

              [08:48] RAUL me voyyyyyyyyyyyyyyyyy 
(12/12/2003) 

 

(3)         [08:47] Fernandito q tal todo 

              [08:47] Fernandito kuentame algo 

              [08:47] Fernandito q maburro 

              [08:47] Fernandito me toka tar en kasa 

              [08:47] Fernandito q toy malito 
(12/12/2003) 

 

(4)             [09:29] boliche y que  

              [09:29] boliche te  

              [09:29] boliche gusta cuando estas solita en casa 
(privado I F – 3/12/2003) 
 

(5)            [08:58] wiss ingenieria y tu 

             [08:58] wiss q trabajas o estudias 
(privado VI A - 12/12/2003) 
 

Os alunos também lançaram mão deste recurso, fragmentando seus enunciados em duas 

ou mais mensagens enviadas sucessivamente para a tela. 

 

(1)          [08:47] grazi No te vayas  

               [08:47] grazi Raulll.... 
(12/12/2003) 

 

 

(2)          [09:15] rubia diablo 

               [09:16] rubia estás hablando con alguien en privado??? 

               [09:16] rubia por eso no me contestas???? 
(12/12/2003) 

 

 



 

(3)          18 [09:41] amira Morena  

               19 [09:42] amira ojos castaños- verdosos 

               20 [09:42] amira !,63 
(privado I B – 19/11/2003) 

 

(4)          27 [09:44] Anita también... bueno yo creo que leer leyes sea muy aburrido... 

               28 [09:44] Anita ...pero hay muchas lecturas interesantes... 
(privado I F – 3/12/2003) 

 

(5)          10 [09:34] rubia pero, no quieres hablar conmigo?? 

              11 [09:35] rubia aunque no sea tu amigo? 
(privado IV G – 12/12/2003) 

 

Esse recurso já está tão consolidado no Chat, que consta, inclusive, em outros gêneros
60

 

que aludem a este tipo de interação para representar seu funcionamento conversacional.  

Cabe ainda assinalar a fragmentação de palavras em grafemas enviados em mensagens 

distintas como mostra o exemplo abaixo em que o participante de nick „pipi‟ forma o nick de 

outro usuário („vero‟) ao enviar em cada mensagem uma letra: 

 

(1)             [10:12] pipi V 

                  [10:12] pipi E 

                  [10:12] pipi R 

                  [10:12] pipi O 
(19/11/2003) 

 

O quadro XV a seguir permite a visualização do emprego dessas três estratégias por 

cada um dos onze universitários: 
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 Como no roteiro de Julio Medem para o filme espanhol „Lucía y el sexo‟ de 2001. 



 

Quadro XV:  Estratégias relacionadas à noção de palavra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando esse quadro percebemos que: 

(1) Oito estudantes abreviam palavras, sendo que dois o fazem tanto no canal aberto 

quanto no privado, cinco somente utilizam abreviação no canal aberto e um somente no 

privado.  Os demais participantes lançam mão desta estratégia em ambos os canais. 

(2) A ausência de espaçamento entre as palavras somente foi empregada por dois 

universitários no canal aberto, sendo freqüente nos enunciados dos demais usuários nos dois 

canais.  

(3) A divisão de enunciados em duas ou mais mensagens é uma estratégia recorrente nas 

mensagens dos usuários do canal e aparece em enunciados de oito alunos, sendo que três a 

empregam em ambos os canais, três somente no canal aberto e dois exclusivamente no 

privado. 

nicks  

 Abreviações Ausência de 

espaçamento 

entre palavras   

Enunciado 

dividido 

 canal 

aberto 

canal 

privado 

canal 

aberto 

canal 

privado 

canal 

aberto 

canal 

privado 

Guapa/Priscila * * - - * * 

Andy/ Mary * - - - - - 

Micole - * - - - - 

Leo  -  -  - 

Kalika -  *  *  

Zorro *  *  *  

  Mantis *  -  *  

amira/Caetano * - - - - * 

rubia - - - - * * 

Brasile/Grazi * * - - * * 

Anita * - - - - * 

Demais 

participantes 

* * * * * * 

Legenda:    - ausente      * oscilação no uso      não participação no canal 



 

A rapidez de envio da mensagem parece ser considerada mais importante que a correção 

gramatical, já que mantém a continuidade da comunicação quase síncrona no Chat. Cabe 

ressaltar que o uso dos recursos apresentados não compromete a compreensão e que a 

linguagem escrita empregada é adequada à essa interação, que se caracteriza pela 

espontaneidade e informalidade.  

 

4.2.2   Recursos lexicais: 

 

 

Os recursos lexicais englobam expressões que se referem ao espaço físico, ao corpo e ao 

som, tentando (re)construí-los na interação síncrona escrita. Como há um novo 

posicionamento do indivíduo em relação ao outro, se reorganizam os enunciados na 

comunicação verbal de modo a suprir a ausência desses aspectos extraverbais na interação. 

     

4.2.2.1  Expressões referentes ao espaço físico virtual:  

 

 

O ciberespaço
61

 segundo Mayans (2002: 236) caracteriza-se “por sua não materialidade 

física e sua condição de espaço praticado”. Por ser possibilitado por máquinas, não é 

permanente nem exclusivo da Internet
62

. Devido ao uso do ciberespaço para a comunicação, 

“a distância ou a co-presença física deixa de ser condicionante para o estabelecimento de 

vínculos sociais” (Mayans, 2002: 239). 
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 Esse termo utilizado pela 1ª vez por William Gibson em 1984. Mayans (2002: 243) define o ciberespaço como 

“um tipo de espaço social criado de forma artificial, informaticamente, baseado em fluxos de informação 

(cibernéticos) em formato digital, que é experimentada pelos usuários de forma híbrida ou ciborg, é dizer, 

através de uma mescla de seu corpo físico (orgânico) e das diferentes máquinas e tecnologias que o levam ali. O 

ciberespaço, ou, falando com mais propriedade, os ciberespaços aos que estamos nos referindo, são pois, os 

entornos / cenários/ espaços interativos e multipessoais utilizados (habitados) e criados pelos usuários das 

diversas tecnologias que permitem a interconexão entre computadores ou similares”  

  
62

 Por exemplo, o telégrafo e o telefone também geram um ciberespaço. 



 

O canal de Chat funciona como uma comunidade imaginária, não possui existência 

física, mas marca um espaço onde interagem seus usuários. Como sugere Mayans (2002: 52), 

o IRC não é um meio de comunicação, mas um espaço comunicativo onde “os usuários 

aceitam um simulacro consensual de cara a cara”.  

Na interação virtual predomina a dêixis espacial porque esta compensa a falta de 

contexto físico (López Quero, 2003). Como sua referência é interna, varia de acordo com a 

posição espacial na qual se encontra o enunciador. Esse recurso caracteriza-se pela presença 

de dêiticos espaciais relativos ao espaço virtual – canal aberto ou deslocamento espacial para 

o canal privado - em que ocorre a interação, como exemplificam os enunciados a seguir: 

 

a) presença no canal aberto ou no privado (aqui): 

 

 

(1)         [09:00] Lancellot ALGUNA CHICA DE MADRID POR AQUI 
(05/12/2003) 

 

(2)         [09:07] vero Q NO AGAIS NOVIOS AQUI 
(12/12/2003) 

 

(3)         [10:21] AIDA aqui estoy. 
(03/12/2003) 

 

(4)         23 [10:31] MAT bueno pero podemos seguir hablando aqui ? 
(privado II E – 3/12/2003) 

 

Para referirem-se ao espaço físico virtual compartilhado pelos usuários do canal, os 

alunos utilizam os dêiticos „aqui‟, „acá‟ e „aí‟. Além disso, os estudantes perguntam a seus 

interlocutores – sempre que eles não respondem ou demoram a responder uma mensagem – 

onde eles estão ou se continuam participando da interação. Essas indagações visam à 

retomada da „conversação‟. 

 

(1)         [08:55] kalika david estas ai 
(05/12/2003) 

 



 

(2)         [10:20] Leo ESTÁS AHÍ ? 
(privado II C  – 19/11/2003) 
 

 

(3)         [09:40] Andy Ahora que estoy aquí, donde estás? 
(privado I D  – 19/11/2003) 

 

(4)         [08:57] kalika HAy cornos Aqui? 
(05/12/2003) 

 

(5)         [11:27] Priscila  dónde estás? 

(privado IV A – 26/10/2003) 

 

(6)         [09:43] MANTIS ESTOU ACÁ KEVIN... QUE ACHISS ? NO LO SÉ TAMPOCO 
(19/11/2003) 

 

 

 

  b) referência a outro espaço (canal aberto): 

 

 

Essa referência que o aluno faz ao espaço virtual do canal aberto estando numa 

interação num privado é menos freqüente que a alusão ao espaço virtual em que está 

ocorrendo a interação. 

 

(1)          3 [10:24] MICOLE podemos ir la tela principal? 

(privado II E – 3/12/2003) 

 

(2)          12 [10:27] MICOLE en la window mayor dónde están las otras personas. 

(privado II E – 3/12/2003) 

 

 

 

c) referência a outro espaço (lá): 

 

 

 

(1)         [10:12] KREKO STOI EN LOS PRIVADOSSSS 
(19/11/2003) 

 

(2)         [09:08] u76379531 alguna chica desea charlar en privado 
(12/12/2003) 

 

(3)         [08:27]u72594837OSESPEROENLYCOS 
(05/12/2003) 

 

 

 



 

4.2.2.2  Expressões  referentes ao corpo: 

 

 

Conforme sugere Yus (2001: 136), a acotação icônica descreve condutas não verbais 

dos participantes no Chat. Esse recurso remete ao espaço cênico virtual da interação. Os 

usuários expressam ações através de: (a) verbos ou substantivos derivados de verbos entre 

parênteses ou vírgulas; (b) uso de onomatopéias ou (c) um emote(s)
63

 também conhecido 

como TPN
64

. Os corpos descritos pelos participantes do Chat podem ser considerados 

criações fictícias, não implicam acorporeidade nem a necessidade de corresponder ao 

referente real. No entanto, como alerta Virilio (2000: 49), a presença física pode estar sendo 

substituída pela virtual: “os tempos tecnológicos, provocando a telepresença procuram fazer-

nos perder definitivamente o corpo próprio em proveito do amor imoderado pelo corpo 

virtual”. Corroboramos a visão de autores como Yus (2001), Crystal (2002) e Lopéz Quero 

(2003) no que se refere a considerar como presença o fato dos internautas estarem conectados 

à Internet em uma sala de „bate-papo‟. 

Nos enunciados abaixo verificamos a tentativa de descrever detalhadamente uma ação 

de modo semelhante a uma cena teatral que tende ao lúdico e ao exagero. Desta maneira, 

supre-se a falta de contato visual e presencial próprio da interação face a face. O contato físico 

é reconstruído através do verbal, geralmente com humor e/ou eroticidade: 
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 Como sugere Mayans (2002) apesar do termo significar, em inglês, projetar emoções, deve ser interpretado 

como ações ou atos. 
64

 TPN significa terceira pessoa narrativa, “trata-se de ações que o usuário enuncia para expressar o que está 

fazendo, sentindo ou pensando” (Mayans, 2002: 54.) Funciona como um narrador que permite aumentar a 

polifonia e dar uma aparência dramatúrgica ao texto. Para esse autor (2002: 59), a TPN “confere maior riqueza 

expressiva aos chats e se converte numa característica peculiar de seu gênero”, permitindo encenar de modo 

teatral situações que envolvem mais de um personagem, “estabelecendo vínculos físicos virtuais, dramatizando o 

texto escrito, convertendo-o em uma atuação”, sendo muito utilizado no cibersexo.  



 

a) descrição de beijos: 

 

 

 

(1)       [08:45] SOL Le Da a ((( PiNWi ))) uN RiCo, DeLiCioSo, eXPLoSiVo, CaLieNTe, 

HuMeDo, aCaRaMeLaDo, RoMPe CoRaZoNeS, FaNTaSTiCo e iNoLViDaBLe... BeSo eN 

La MeJiLLa. 
(05/12/2003) 

 

(2)         [08:45] SOL Se LLeVa a F4                   [F4                   [F4                   [ CHoRiZo 

]]] a Lo MáS oSCuRo DeL iRC.. Y Le PLaNTa uN aPaSioNaDoBeSo 
(05/12/2003) 

 

(3)         [08:45]SOLBeSaa{{,1eLeKTRa}}}eNLaSMeJiLLaSCoMouNBueNaMiGo. 
(05/12/2003) 

 

(4)         [10:12] SOL Le Da a SPeRMaN uN BeSo TaN TieRNo, CaLMaDo Y TiBio Que 

DuRa 3 DiaS!!!! 
(03/12/2003) 

 

b)  descrição de abraço e beijo: 

 

  

(1)          [10:09] Sperman y SPERMAN toma en sus brazos a SOL y despues d mirar a sus 

lindos ojos no puede resistirlo y le planta un besazo en sus wapos labios k se kedan fundidos y 

no hay dioss k los pueda separar 
(03/12/2003) 

 

(2)          [10:10] SOL ToMa a {{{ SPeRMaN }}} eN SuS BRaZoS... MiRa DiReCTa Y 

PRoFuNDaMeNTe SuS oJoS Y Le Da uN LeNTo, PRoFuNDo, CaLieNTe, MoJaDo, 

aPaSioNaDo,1 ~CoSKiLLeaNTe~ DeSeSTaBiLiZaNTe BeSo Ke La VueLVe LoCa, 

CHiSPaS VueLaN Y VaPoR SuBe! <<<SoLo aKeLLoS CoN MuCHa eXPeRieNCia 

PueDeN eViTaR DeSMaYaRSe!>>> 
(03/12/2003) 

 

c) outra descrição erotizada: 

 

 

(1)         [10:12] SOL DeRRaMa CReMa BaTiDa SoBRe {{{ SPeRMaN }}} Y PReGuNTa 

TiMiDaMeNTe..., QuieReS Que Te La QuiTe CoN La LeNGua? ((WoW)) 
(03/12/2003) 

 

 

 



 

d) risos: 

 

 

As expressões referentes ao corpo não foram utilizadas pelos aprendizes no canal 

aberto. Somente uma estudante o empregou nos privados para descrever que estava rindo 

conforme ilustram os exemplos (1) e (2): 

 

(1)           25 [09:21] Priscila qué has hecho de tan malo?....risas 
(privado V A – 12/12/2003) 

 

(2)           58 [09:08] Priscila sí??.....muy joven.......risas 
(privado VII A – 12/12/2003) 

 

4.2.2.3 Expressões referentes ao som: 

 

 

Consideramos, como expressão que se referem a um som, as onomatopéias, isto é, a 

criação de palavras com recursos da língua para reproduzir um som a ela associado, 

geralmente, constituída por monossílabos que empregam reduplicação com presença ou 

ausência de alternância vocálica e que podem seguir ou não as regras do sistema fonológico 

da língua, sendo utilizada, principalmente, em histórias em quadrinho e em arte pop (Houaiss, 

2001). As onomatopéias são “nomes de ruídos” (Alonso-Cortés, 2000: 4034), possuem função 

paralinguística, “acompanham a idéia contida em um nome ou verbo para imitá-la ou 

reproduzi-la, mas em nenhum caso indicam força ilocutória alguma” (Alonso-Cortés, 2000: 

4035). 

No Chat, as onomatopéias, geralmente, indicam a atitude ou ação de um participante 

como reação à mensagem de outro usuário. Através deste recurso, que sugere ou pretende 

sugerir a imitação fonética do que denomina (Nouveau Petit Le Robert, 1993), se expressa no 

Chat: (a) surpresa; (b) risos; (c) interesse; (d) distância física; (e) espirro e até (f) miado de 

gato e (g) toque de telefone. 



 

Esse recurso foi mais empregado pelos demais participantes do canal # „Amistad‟, visto 

que os alunos restringiram seu uso à expressão de surpresa e risos.  

 

a) surpresa: 

 

 

A expressão de surpresa foi empregada tanto por usuários do canal (exemplo 1) quanto 

por um aprendiz (exemplo 2): 

(1)       [10:00] JAYDEE OHHH 
(03/12/2003) 

 

(1)           [10:00] Mary OHHHHH 
(03/12/2003) 

 

b) risos: 

 

 

A representação do som do riso é feita por meio dos grafemas „jajaja‟ (exemplo 1) e 

„jejeje‟ (exemplo 2): 

 

(1)         [08:36]pinwijajajajjjajaja 
(05/12/2003) 

 

(2)         [09:40] Rosae20 JEJEJE, NO TE PREOCUPES TAMPOCO ME ACORDABA DE 

QUE LO HABÍA PUESTO 
(privado IV G - 12/12/2003) 

 

Os alunos também indicam o riso através de „jejeje‟ (exemplo 1). O uso da onomatopéia 

„hahahhah‟ no segundo enunciado indica que o estudante desconhece que essa representação 

gráfica de risos não é utilizada pelos supostos hispano-falantes no Chat. 

 

(1)         [10:01] Mary JEJEJE 
(03/12/2003) 

 

(2)         28 [08:58] Priscila ahhhhh sí....... hahahhah 
(privado VII A – 12/12/2003) 

 



 

c) interesse: 

 

 

Nos exemplos abaixo verificamos o uso de „hmmmm „ e de „mmmmm‟ para indicar que 

o participante está interessado e gostando do que está lendo. 

 

(1)         21 [09:42] flopflop hmmmm....unos ojos preciosos 
(privado I B – 19/11/2003) 

 

(1)         23 [09:44] flopflop mmmmm......imaginatelo.. 
(privado I B – 19/11/2003) 

 

 

 

d) distância: 

 

 

Observamos o uso de „pssss‟ e de „pufffff‟ para expressar que o participante considera 

muito grande a distância que o separa de seu interlocutor.  

 

(1)        [09:08] Sweetygir madrid?? Pssss 

 

(2)        [10:03] nana pufffff 
(19/11/2004) 

 

 

e) espirro, resfriado: 

 

 

A seguir três maneiras utilizadas pelos usuários do canal para representar um espirro: 

 

(1)        [09:43] KEVIN ACHISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
(19/11/2004) 

 

(2)        [09:44] KEVIN JACHISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
(19/11/2004) 

 

(3)        [09:45] KEVIN WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

CHISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

(19/11/2004) 

 

 

 



 

f) miado de gato: 

 

 

A representação gráfica do som de miado de gato dá um tom lúdico à interação: 

 

(1)         [10:03] SOL Miaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuu Miaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuu

uuuuuuuuu Miauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 
(03/12/2003) 

 

(2)        [10:03] Salem alguna gatita?????MIAAAAAAUUUUU!!!!!!! 
(03/12/2003) 

 

 

g) toque de telefone: 

 

 

A utilização da onomatopéia que indica toque de telefone serve para corroborar a idéia 

do nick „SiemenS‟, já que este é o nome de uma companhia telefônica. Como estratégia 

interacional é empregado no canal para que algum participante se disponha a „atender essa 

ligação‟, isto é, iniciar ludicamente uma interação com ele.   

 

(1)         [11:10] SiemenS  rinng rinng!!! 
(02/11/2003) 

 

h) choro: 

 

 

O enunciado abaixo expressa tristeza, o participante indica que está chorando porque 

outro usuário não lhe dá atenção. 

(1)          [09:42] jb buaaaaaaaaaaaaaaa 
(12/12/2003) 

 

i) beijo: 

 

 

O envio de beijos também é representado no Chat: 



 

(1)            [08:31]Casandramuackkkkkkkkkkkkkkkkkkraullllllllllllllllllllllllll 
(05/12/2003) 

 

j) batida na porta: 

 

 

A onomatopéia „toc toc toc‟ indica que o participante está disposto a interagir, de forma 

lúdica solicita que outros usuários permitam que ele interaja, isto é, funciona como maneira de 

solicitar e iniciar uma interação com os usuários presentes nesse momento no canal. 

 

(1)           [09:23] jb toc toc toc se puedeeeeeeeeeee 
(12/12/2003) 

 

A utilização dessas estratégias agrupadas sob a denominação de recursos lexicais pode 

ser visualizada em cada estudante no quadro a seguir: 

Quadro XVI: Recursos lexicais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: + presente     - ausente       não participação no canal 



 

Observamos no quadro acima que com relação aos recursos lexicais que: 

 (1) A referência ao espaço físico virtual está presente em enunciados dos participantes 

do Chat e de um estudante tanto no canal aberto quanto no privado. Outros sete universitários 

se referem a esse espaço, sendo três no canal aberto e quatro no privado.  

(2) A representação do corpo só aparece em enunciados dos participantes no canal 

aberto e em mensagens de um aprendiz no canal privado. Se algum aluno tivesse participado 

do „cibersexo‟ seguramente teríamos dados relativos à representação corporal nos privados.  

(3) O som é representado pelos demais participantes no canal aberto e no privado, mas 

só aparece nos enunciados de um estudante no canal aberto e no de outro no canal privado. 

Cabe ressaltar ainda que três alunos não empregaram nenhuma estratégia relativa aos 

recursos lexicais. 

 

4.2.3  Recursos tipográficos: 

 
 

nicks Recursos lexicais  

 espaço corpo som 

 canal 

aberto 

canal 

privado 

canal 

aberto 

canal 

privado 

canal 

aberto 

canal 

privado 

Guapa/Priscila      -      +       -      +      -      + 

Andy/ Mary      -      +       -       -      +       - 

Micole      -      +       -       -       -       - 

Leo           +             -             - 

Kalika      +            -             -       

Zorro      -            -             -       

Mantis      +            -             -       

amira/Caetano      -      -       -       -       -       - 

rubia      +      +       -       -       -       - 

Brasile/Grazi      +      -       -       -       -       - 

Anita      -      -       -       -       -       - 

Demais 

participantes 

     +      +       +       -       +       + 

 



 

Os recursos tipográficos expressam a força ilocucionária na interação virtual, sugerindo 

uma interpretação para o(s) enunciado(s) que acompanham. Consideramos como tais 

recursos: a introdução de ícones na escrita alfabética (emoticons), o excesso de pontuação e a 

diagramação das mensagens. 

 

4.2.3.1  Emoticons:  

 

 

Os emoticons
65

, também conhecidos por caracteretas
66

 ou smileys, são representações 

gráficas formadas pelos signos ASCII
67

 do teclado do computador, um conjunto de símbolos 

compostos por caracteres que devem ser lidos na horizontal. Esses símbolos foram idealizados 

inicialmente por Kelvin MacKenzie, em 1979, para expressar emotividade nos e-mails, porém 

não aceitos imediatamente. Representam emoções, atitudes ou situações pessoais.  

Estes ícones contribuem no processo de compreensão dos enunciados, suprindo a 

função da entonação por expressarem emoções ou atitudes do enunciador diante do 

enunciado. São utilizados na Internet como complemento de informações escritas de todo 

tipo, comunicando de forma breve, dentre outras coisas, estado de ânimo, características 

físicas e psicológicas, atitudes, animais, pessoas famosas, acessórios, profissões, esportes e 

aspectos sexuais.  

No Chat considerado há opções de figuras - flor, nota musical, caneca de cerveja, arco-

íris, coração, caveira, etc - que podem ser acrescentadas às mensagens e auxiliam na 

interpretação dos enunciados.  
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 Denominação formada pela junção das palavras inglesas emotion (emoção) e icon (ícone).  
66

 Constituem em geral carinhas formadas por caracteres de pontuação. 
67

 Como indica Pescador (2002: 104) “as siglas ASCII correspondem a American Standard Code for Information 

Interchange. É simplesmente, um código no qual a cada letra, número ou símbolo se faz corresponder um 

número. Este é o código que se emprega para armazenar arquivos de texto em qualquer programa”. 

 



 

Como muitas vezes os emoticons só podem ser compreendidos pelos usuários do canal 

que os utilizam, podem ter seu uso associado a gírias e jargões, funcionando como 

indicadores da familiaridade e do pertencimento dos participantes a esse tipo de interação. 

Embora o uso de alguns seja muito difundido, podem assumir vários significados dependendo 

do contexto
68

, o qual está sujeito a uma constante negociação por parte dos usuários do canal. 

A seguir são apontados os principais emoticons utilizados em salas de „bate-papo‟:  

 

 

 

 

Quadro XVII: Emoticons – extraído de Grespan (1998: 8) 

 

&:-) Pessoa com o cabelo 

enrolado 

X-) Com vergonha ou 

tímido 

:-) Estou feliz 

B-) Estou feliz e de óculos 

:-( Triste ou com raiva 

:-)))) Estou gargalhando 

<:-) Você fez perguntas 

bobas 

(:-... Mensagem de partir o 

coração 

(:-O Assustado de chapéu 

:-/ Estou perplexa 

:-0 Estou impressionada 

:-P Dando língua 

d:-) De boné 

d:-P De boné, dando 

língua 

(:-( Estou muito triste 

:-x Mandando beijo 

(:-x Mandando beijo 

:-D Rindo 

|-( de madrugada 

>:-) sorriso malicioso, maldoso 

:'''-( inundação de lágrimas 

/:-) francês 

::-) usuário de óculos 

8-) usuário de óculos 

8:) gorila 

_m (o_o) m_ Espiando por cima 

do muro 

:-} + :-) = (_)> Vamos tomar um 

chopinho 

_,,,^._.^,,,_ Espiando por cima 

do muro 

:-') resfriado (1) 

:*) resfriado (2) 

:-| hmmmph! 

:-C queixo caído 

:-# beijo (1) 

:-* beijo (2) 

:-X beijo (3) 

:+) nariz grande 

:-D gargalhando 

:-} olhando maliciosamente p/ 

alguém 

(-: canhoto 

:-V falando 

*-) drogado 

:-T lábios selados 

:-p língua na bochecha, 

brincadeira 

:-/ indeciso 

:-[ vampiro (1) 

:-|< vampiro (2) 

:-< vampiro (3) 

:-)= vampiro (4) 

:-)) muito feliz 

:-(( muito triste 

:-c muito infeliz 

Cl:-) usando chapéu coco 

d:-) usando boné 

[:-) usando headfones 

:-(#) usando aparelho 

dentário 

;-) piscando 

:-7 sorriso irônico 

I-O bocejando 

@}—enviando uma rosa para 

alguém 

|-] Robocop 

                                                 
68

 Já existe um dicionário dedicado exclusivamente aos emoticons, sendo sua finalidade de fornecer alguns dos 

possíveis significados que cada um deles pode assumir na interação.  



 

:'-( Chorando 

:-o Oh,não!! 

[]'s (abraços) 

:-|| zangado 

(:-) careca 

:-) feliz 

:-( triste 

B-) Batman 

:-)> barbudo 

%+( espancado 

?-) olho roxo 

:-)X gravata borboleta 

R-) óculos quebrados 

:^) nariz quebrado 

|:-) sombrancelhas espessas 

3:-) vaca  

 

:-9 lambendo os lábios 

:-| macaco 

:-{ bigode (1) 

:-#) bigode (2) 

(-) precisando de um corte de 

cabelo 

:^) nariz deslocado 

:8) porco 

:-? fumante de cachimbo 

=:-) punk 

:-" lábios franzidos 

:-t mal-humorado 

X-) estrábico 

5:-) Elvis 

<|-) chinês 

<:-) pergunta estúpida 

O:-) santo 

:-@ gritando 

:-O chocado 

:-V berro 

|-) dormindo 

:-i fumante (1) 

:-Q fumante (2) 

:-j fumante sorrindo 

:-6 gosto azedo da boca 

:'-( chorando 

i-) detetive 

:-e desapontado 

:-)' babando 

{;V pato 

 

  

 

Mayans (2002) sugere que os emoticons não são ícones, sendo mais apropriado 

considerá-los como um conjunto de signos que simultaneamente representam um conteúdo e 

seu meio de transmissão, devido à abstração de seus conteúdos e vários significados 

arbitrários e potenciais. O emoticon “cumpre perfeitamente com a definição conceitual de 

simulacro, ao eliminar sua dependência de um referente exterior/ real, substituindo-o, 

ocupando seu lugar e desalojando esse referente prévio de seu conteúdo inicial” (Mayans, 

2002: 77). Esse autor o analisa como uma ação realizada que “funciona por associação mais 

ou menos livre de idéias, significados e referentes” (Mayans, 2002: 72). Contrariamente a 

essa posição, Yus (2001) considera que os emoticons são textos icônicos que substituem 

condutas não verbais como as expressões faciais.  

Para Vandendorpe (1999: 163), os emoticons são pictogramas que “combinam diversos 

signos de pontuação para evocar uma relação icônica com as expressões do rosto”, são 

puramente visuais e dão à escrita alfabética uma dimensão icônica, reintroduzindo de modo 

lúdico a subjetividade do enunciador em seu enunciado. 

No entanto, consideramos que os emoticons e as figuras disponibilizadas podem 

corresponder, na terminologia de Lapacherie (1995: 66), à „ideogramas- imagem‟, ou seja, 



 

“um desenho ou signo „natural‟ ou „motivado‟, cujo significante se parece com o que o 

ideograma designa”, já que apesar de sua abstração, representam por associação. A maioria se 

constitui pela junção de „ideogramas- figura‟ (Lapacherie, 1995: 66), isto é, símbolos não 

alfabéticos cujo desenho não representa um objeto do mundo real, como por exemplo sinais 

matemáticos, sinais de pontuação e números.  

Vandendorpe (1999) sugere que os emoticons representam a primeira tentativa de 

integrar o icônico à escrita alfabética e que o jogo entre o icônico e o textual amplia os 

sentidos produzidos pela leitura do texto.  

Além de conduzirem a interpretação do enunciado que deve ser atribuída às mensagens 

no canal do Chat, podendo confirmar ou modificar o sentido da mensagem que acompanham, 

consideramos que os emoticons desempenham a função de feedback na interação do Chat, 

posto que expressam, entre outras coisas, sentimentos e reações do interlocutor diante dos 

enunciados. Numa interação face a face os interlocutores também podem mentir e fingir 

reações e emoções, mas como o que é dito nos canais do Chat não pode ser facilmente 

comprovado - os participantes não se conhecem, prevalece o anonimato e não há a 

obrigatoriedade de corresponder à realidade – sua dissimulação é ainda mais recorrente. 

Enquanto, na interação face a face, o feedback é, muitas vezes, involuntário, na interação via 

meio eletrônico os emoticons são enviados de acordo com o desejo do participante, que pode 

deixar transparecer através de seus enunciados suas intenções, emoções ou reações diante de 

determinada mensagem. Além disso, o participante pode criar as reações que julgue 

adeqüadas à personagem que representa no canal, desta maneira transmite conscientemente 

reações e emoções de forma ostensiva. 

 Mayans (2002) sugere que o Chat não contém informação paralingüística e 

extralingüística. No entanto, Dias (2000:241) afirma que no meio eletrônico há “a tentativa de 



 

simulação de artifícios paralingüísticos, com os meios disponíveis no teclado”. Consideramos 

que os emoticons tentam suprir os recursos paralingüísticos da interação face a face.  

A seguir apresentamos os emoticons utilizados durante as interações analisadas, 

separando-os de acordo com o que representam: (a) tristeza; (b) resfriado); (c) risos; (d) 

paixão; (e) mostrar a língua; (f) beijos; (g) sorriso; (h) sono/monotonia; (i) surpresa; (j) ficar 

sem graça; (k) piscada de olho; (l) enviar flores e (m) outros aspectos. 

  Os emoticons não foram empregados nos privados nem por alunos nem pelos outros 

usuários do Chat. Se por um lado os demais participantes utilizaram freqüentemente esse 

recurso, por outro os universitários quase não o exploraram, usando-o somente para indicar 

tristeza (exemplos 3 e 4) e monotonia (exemplo 2). 

 

 

a) tristeza: 

 

 

 

(1)         [08:52] vero        
(12/12/2003) 

 

(2)         [09:53] Angie  Jolin, como llueveeeee    
(26/10/2003) 

 

(3)         [09:43] MANTIS  
(19/11/2003) 

 

 (4)         [09:03] rubia  
(12/12/2003) 

 

 

b) nariz escorrendo ou resfriado: 

 

 

(1)         [09:45] SOL <@ mantis @>· eL QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
(19/11/2003) 

 

(2)         [09:26] SOL VaMPiRaaaaaaaaaaaaaaaaaa QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ 
(03/12/2003) 



 

 

 

c) risos: 

 

 

(1)         [09:48] SOL DDDDDDDDDDDDDDDD 
(19/11/2003) 

 

(2)         [09:53] Angie   
(26/10/2003) 

 

 

d) paixão: 

 

 

(1)         [09:57] HOLANDA  
(19/11/2003) 

 

(2)         [11:38] TOBAL  SONIA  
(26/10/2003) 

 e) mostrar a língua: 

 

 

(1)       [09:51] SOL <@ zorro @>· Tu Q CReeS Q SoY PPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPP 
(19/11/2003) 

 

 (2)         [10:12] SOL <@ SPERMAN @>· QuieN eReS Tuuuu PPPPPPPPPPPPP

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 
(3/12/2003) 

 

 

f) mandar beijos: 

 

 

(1)         [09:31] SOL <@ KAMPA @>· aioS WeNoRRooooooooooooooooooooooo

****************************************************** 
(03/12/2003) 

 

(2)         [09:36] SOL <@ MULERO @>· PaL GoLPe***********************

********************************************** 
(03/12/2003) 

 

(3)         [10:40] LOKKO_DJ  :* 



 

(26/10/2003) 

 

g) sorriso, felicidade: 

 

 

(1)         [10:28] LOKKO_DJ  :) 
(26/10/2003) 

 

h) sono, monotonia: 

 

 

(1)         [11:40] LEIDY16   
(26/10/2003) 

 

(2)         [10:01] Caetano   
(19/11/2003) 

 

 

i) espanto, surpresa: 

 

 

(1)         [10:36] tata_16  si???  
(26/10/2003) 

 

j) ficar sem graça: 

 

 

(1)         [10:37] ^XaRNNiTa^  (xarnni se ha quedado asi : ) 
(26/10/2003) 

 

k) piscada de olho: 

 

 

(1)         [10:02] Angie  propro si!!!!!!!!   
(26/10/2003) 

 

l) enviar flores: 

 

 



 

(1)         [10:36] MiKiTrOnIk  ! '-<<--<@ eeeeeeeiiiiiiiiii @>-->>-' !i 
(02/11/2003) 

 

m) outros: 

 

 

(1)         [10:46] MiKiTrOnIk  /\/\/\ eVoLuCióN a TRaVeS De LoS añoS DeL KuL0 De JeSuS/\/ 

             [10:46] MiKiTrOnIk  /\/\/\ --> (_|_) --> (_º_) --> (_o_) --> (_o_) --> (_@_) ---> (_X_)/\/\/\ 
(02/11/2003) 

 

(2)         [09:50] shanaya  :$:$:$:$:$:$:$ 

(26/10/2003) 

 

Se, por um lado, a combinação de sinais de pontuação distintos pode formar emoticons, 

cujo sentido difere do de seus elementos constituintes, por outro lado, no Chat a repetição de 

um sinal de pontuação gera um símbolo cuja leitura parece estar automatizada pelos usuários 

dessa interação e que atua como recurso enfático. 

4.2.3.2  Excesso de pontuação:  

 

 

O termo pontuação abarca um conjunto de procedimentos característicos da linguagem 

escrita. Os signos de pontuação começam a se difundir no século III a.C. na região da 

Alexandria, se desenvolvem durante a Idade Média aparecendo inicialmente em manuscritos 

irlandeses do século VII de modo integrado aos elementos decorativos do texto. Nesse 

período surgem sinais para representar pausas, mas estes não estão normalizados. A vírgula 

marca pausa de pouca duração, mas perde esse sentido quando a oralização do texto deixa de 

ser a principal maneira de leitura, “seu papel é de facilitar um recorte sintático adequado e de 

evitar a formação de unidades inapropriadas” (Vandendorpe, 1999: 161). No século XI surge 

o ponto de interrogação e no século seguinte aparece um signo cuja função é semelhante ao 

do ponto final. Mais recentemente surge o ponto de interrogação invertido para marcar ironia 

ou questão retórica, mantendo-se no espanhol com a função de indicar inicio de frase 

interrogativa de modo a contribuir para uma adequada pronunciação na leitura em voz alta. As 



 

reticências aparecem posteriormente. Somente com a invenção da imprensa os sinais de 

pontuação se estabilizam.  

No Chat, a finalidade da pontuação não é guiar a leitura em voz alta, mas conduzir a 

interpretação dos enunciados. Diferentemente do que sugere Hilgert (2001: 42) a repetição de 

um sinal de pontuação não é uma tentativa de conseguir “impressões da interação face a face, 

dificilmente traduzíveis por escrito”, seu emprego é, principalmente, um comportamento 

ostensivo e intensificador.  

 

 

 

 

 

 

a) excesso de ponto final: 

 

 

O excesso de ponto final parece representar um pequeno intervalo de tempo em que o 

participante está planejando a continuação de seu enunciado, substituindo o uso de ponto de 

interrogação (exemplo 1), vírgula (exemplos 2 e 3) e ponto final (exemplo 4): 

 

(1)          20 [11:14] rocko  te parece....porque 
(privado III A – 26/10/2003) 
 
 

(2)          24 [09:44] flopflop aparte de la musica...el futbol....la juerga... 
(privado I B – 19/11/2003) 

 

(3)          17 [10:07] MAT maybe el proximo ano .. pero no conozco nadie alli .... me servirias 

tu d guia ? 
(privado I E – 3/12/2003) 

 

(4)          42 [10:15] MAT ok ..... muy bien ..... 
(privado I E – 3/12/2003) 

 

 



 

A repetição de quatro ou mais pontos finais no Chat, em geral indica uma pausa, 

funciona de modo semelhante à fragmentação do enunciado em mais de uma mensagem. 

Observamos que esse recurso é muito mais utilizado pelos estudantes do que pelos usuários 

do canal. A seguir exemplificamos o uso deste recurso pelos aprendizes de E/LE no Chat: 

 

(1)          7 [10:51] Priscila  no, no tengo....por ahora no.... 
(privado II A – 26/10/2003) 

 

(2)          13 [10:53] Priscila  es imposible, no?.....vivimos muy.... muy.... lejos 
(privado II A – 26/10/2003) 

 

(3)          2 [11:13] Priscila  hola.....pero....perdóname...que es´"wapa"? 
(privado IV A – 26/10/2003) 
 

 

(4)          42 [09:56] Leo SÍ LA CONOZCO .... ME GUSTARÍA VIVIR EN ESPAÑA Y 

ESTUDIAR EN LA COMPLUTENSE ... ES PÚBLICA O PRIVADA ? 
(privado I C – 19/11/2003) 

 

(5)          47 [10:01] Anita no.....yo tengo novio... 
(privado I F – 3/12/2003) 

 

 

b) excesso de ponto de interrogação: 

 

 

O uso excessivo de pontos de interrogação em um mesmo enunciado pode indicar 

incompreensão de uma mensagem anterior como é o caso dos dois primeiros exemplos ou ser 

utilizado de maneira ostensiva de modo a enfatizar uma pergunta e/ou facilitar sua 

visualização na tela (exemplos 3, 4 e 5). Cabe ainda assinalar o desaparecimento do ponto de 

interrogação no inicio de pergunta. 

 

(1)        40 [10:14] MAT ????? 
(privado I E – 3/12/2003) 

 

(2)         [09:22] pK ???????? 
(12/12/2003) 

 

(3)         [10:02] nana alguien m lee????????????????? 
(19/11/2003)         

 

(4)         [11:28] zaira  chiste as encontrado a tu amigo ya?????????????????????? 
(02/11/2003)         



 

 

(5)         [09:17] estupenda alguien me puede contestar?????????????????? 
(12/12/2003) 

 

Verificamos que os aprendizes utilizam um número menor de pontos de interrogação 

(varia de dois a quatro) para ressaltar ostensivamente uma pergunta: 

 

(1)        11 [11:10] Priscila  dónde estas?...no quieres hablar conmigo?? 
(privado III A – 26/10/2003) 
 

 

(2)        9 [11:17] Priscila  cuántos años tienes??? 
(privado IV A – 26/10/2003) 

 

 

(3)        36 [09:54] Leo HAS ESTUDIADO EN LA COMPLUTENSE ?? 
(privado I C – 19/11/2003) 
 

 

(4)        [08:55] kalika DAvid???? 
(05/12/2003) 

(5)         7 [09:00] rubia ??? 
(privado III G - 12/12/2003) 

 

c)  excesso de ponto de exclamação: 

 

 

 

Constatamos que a repetição de sinais de exclamação é marcada somente no final de 

enunciado, com a finalidade de enfatizar a mensagem e contribuir para sua visualização na 

tela. 

 

(1)          [09:57] kampa aidaa es un programa tontooooo!!!!!! 
(03/12/2003) 

 

(2)          [10:14] Salem hola anita!!!! 
(03/12/2003) 

 

(3)          [11:23] Zelipe  me caso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 
(02/11/2003) 

 

Os estudantes empregaram esse recurso com a mesma função que a repetição de letras 

para representar alongamentos: 



 

 

(1)         37 [10:15] Leo me encanta la cultura española .... ALMODOVAR ES MUY BUENO 

!!! 
(privado II C – 19/11/2003) 

 

(2)         [10:13] MANTIS JES!!!!!!!!!!!!!!!!!!JES!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
(19/11/2003) 

 

(3)         [10:01] Anita hola!!! 
(03/12/2003) 

(4)         [09:40] MANTIS HOLA GATITA!!!!!!!!! 
(19/11/2003) 

 

O enunciado é a unidade da comunicação verbal no fluxo da comunicação, seu 

significado depende da avaliação social que o transmite, sendo expressa, principalmente, pela 

entonação, que se relaciona aos interlocutores e ao objeto do enunciado (Bakhtin, 1993; 1997; 

1999). A avaliação social expressa pela entonação é representada no Chat através de: (a) 

excesso de pontos de interrogação; (b) excesso de pontos de exclamação; (c) excesso de 

reticências; (d) alongamentos vocálicos e (e) maiúsculas. Outros recursos que também 

contribuem para intensificar ou ressaltar um enunciado estão agrupados no que denominamos 

„diagramação‟
69

. 

 

4.2.3.3-   Enunciado ostensivo: 

 

Grice (1975) propôs que a comunicação depende da cooperação dos falantes, que 

devem nutrir expectativas relacionadas à conduta de seus interlocutores. Além disso, a 

contribuição para a „conversação‟ deve ser a requerida pelo propósito ou direção do 

intercâmbio comunicativo no qual o falante está participando, a fim de assegurar a 

transmissão eficaz da informação.   
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 Ver item 4.2.3.4 neste capítulo. 



 

No caso do Chat, o não cumprimento das máximas conversacionais pode acarretar 

efeitos de sentido ou sansão social, já que os outros participantes da interação podem reclamar 

e até banir o infrator do „diálogo‟
70

, um exemplo disso é que pessoas que perdem a 

credibilidade são evitadas a ponto de não obterem respostas para suas mensagens, enquanto os 

outros interlocutores interagem no canal privado.  

Quando alguém viola uma máxima que regula a conversação, o interlocutor infere que 

está obedecendo à outra máxima e busca coerência entre o que foi dito e a situação de 

comunicação, gerando, portanto uma implicatura conversacional que é decodificada através 

das máximas conversacionais. No entanto, tanto o cumprimento quanto a violação dessas 

regras pressupõe que o participante está contribuindo para a relevância que surge da relação 

entre enunciado e contexto
71

, variando de acordo com o destinatário e a situação.  

A teoria da relevância, proposta por Dan Sperber e Deirdre Wilson (1986), inspirada na 

teoria da cooperação, não se restringe à comunicação verbal, explica todos os 

comportamentos ostensivos
72

. A partir das pressuposições de que o falante tem a intenção de 

ser relevante e de que o ouvinte acredita que seu interlocutor comunica algo relevante, o 

interlocutor é cooperativo durante a „conversação‟, presta atenção no que o outro diz com o 

objetivo de ampliar ou modificar seu conhecimento de mundo. Este modelo considera que 

qualquer ato de comunicação evidencia uma presunção de relevância, uma intenção de 
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 Segundo Bakhtin (1999: 23), o „diálogo‟ é “toda comunicação verbal, de qualquer forma que seja”. 
71

 O contexto é um conjunto de supostos sobre o mundo, formulados a partir de diversas fontes informativas e 

utilizados na interpretação dos enunciados. O contexto situacional considera o entorno físico em que se produz o 

enunciado, as crenças, os conhecimentos prévios e compartidos pelos interlocutores durante a interação. 

Conforme Brown e Fraser (1979 apud Yus, 2001: 27) a situação compõe-se pelo entorno, pelos participantes e 

pela finalidade da interação conversacional. Yus (2001: 26) propõe que na Internet o contexto da situação é 

“uma abstração estabelecida pelos falantes”.  
72

 Considerando o conhecimento da intenção do falante, isto é, o propósito conversacional como um elemento 

fundamental para a interpretação da mensagem que se deseja comunicar, Sperber e Wilson (1986) dividem a 

intenção em: informativa e comunicativa. Enquanto a primeira refere-se ao intuito de informar algo, a segunda 

alude ao caráter ostensivo da intenção manifesta de informar algo. Estes autores ponderam que a pragmática só 

deve analisar a comunicação ostensiva, isto é, intencional do falante.  

 



 

comunicar algo, que participa como organizadora na produção dos enunciados do emissor e 

contribui para explicar a interpretação realizada pelo destinatário.   

Sperber e Wilson (1986) consideram que todo estímulo ostensivo implica uma 

presunção de relevância, de modo que o estímulo ostensivo utilizado pelo enunciador é o mais 

relevante possível e suficientemente relevante para que o co-enunciador o processe. Esta 

teoria, diferentemente das máximas de Grice, sempre é aplicada e ninguém consegue violá-la, 

já que mesmo quando não se consegue ser relevante o interlocutor reconhece a tentativa de sê-

lo. O grau de relevância de uma mensagem é diretamente proporcional ao número de efeitos 

contextuais que esta origina, assim como é inversamente proporcional ao esforço cognitivo 

necessário para processar o enunciado, de modo que o ouvinte escolhe a interpretação que 

desperta o máximo de interesse com o menor esforço de processamento. 

Um enunciado pode ser claro para os usuários do canal pela freqüência com que é 

utilizado e/ou pelos enunciados que o precedem, mas perder seu sentido se for isolado de seu 

contexto de produção como as mensagens abaixo:  

 

 

(1)         [09:22] pK jhgdjfyrbjhgdsuyrbfchsdf 
(12/12/2003) 

 

(2)         [11:11] rgftftd   
(02/11/2003) 

 

(3)          [11:23] CHISTE  123456789101112121314151617181920 
(02/11/2003) 

 

(4)         [09:20] Superman EEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOOO 
(12/12/2003) 

 

      

Nestas mensagens não importa o significado de cada letra, ícone ou número, já que o 

sentido dado pelo conjunto independentemente da ordem em que aparecem é ostensivo e 

somente é relevante no contexto interacional deste suporte. Estes enunciados podem ser 

considerados de acordo com a teoria da relevância uma ostentação, ou seja, intenção 



 

comunicativa que visa atrair a atenção do interlocutor sobre algo, para que este infira o 

conteúdo que se tenta transmitir. O interlocutor necessita perceber a ostentação como um 

estímulo intencional para chamar sua atenção para algo e baseado na intenção comunicativa 

pode inferir a informação e a intenção que está guiando sua transmissão. Desse modo, através 

da interpretação da intenção se compreende o que se quer comunicar. 

         O enunciado é considerado, desde o aspecto físico, uma modificação intencional e 

perceptível do entorno realizada pelo emissor. Expressa explicitamente parte da informação 

que comunica e lega ao interlocutor a interpretação do que sugere implicitamente.  

Segundo Briz (2004: 234), ao lado do Principio da Cooperação e do Princípio da 

Cortesia a conversação é regulada pelo Princípio da Situação. Esse princípio varia de acordo 

com a língua e a cultura, referindo-se ao “contexto lingüístico e comunicativo, social e 

cultural, visão de mundo, convenções e rituais, etc. A este ficaria submetida em última 

instância a maior ou menor adequação, relevância e eficácia dos enunciados”. O Princípio 

da Situação e o Principio da Relevância se opõem, já que ao contrário do primeiro este último 

considera que o efeito contextual é gerado por um enunciado relevante. Além disso, para o 

Principio da Situação, apesar de todo enunciado ser ostensivo e presumido como relevante, a 

ostensividade e a relevância de cada um é variável, dependem da situação e das relações 

sociais que se processam antes e durante a interação.     

Nos exemplos acima, os usuários do canal tentam atrair a atenção dos demais 

participantes do Chat, a fim de comunicar que estão conectados ao canal e desejam interagir. 

Esta intenção de interagir também pode ser observada nos enunciados dos aprendizes, que 

enviam para a tela do Chat mensagens que não se referem à enunciados enviados 

anteriormente (exemplos 1 e 2) e nicks sem mensagem (exemplos 3 e 4):  

 

(1)       [10:06] Caetano Eres muy malo Kevin 
(19/11/2003) 

 



 

(2)       [10:12] Caetano No cuenta a AIDA pipi 
(19/11/2003) 

 

(3)        [10:04] MICOLE  
(03/12/2003) 

 

(4)        [09:30] Mary  
(03/12/2003) 

 

No Chat qualquer mensagem funciona para manter o canal de comunicação 

funcionando neste espaço, é informativa o suficiente para mostrar que alguém está no canal 

com a finalidade de interagir com outros usuários. A simples aparição do nick, mesmo sem 

mensagem, na tela marca a disponibilidade do usuário para a interação e a relevância se 

constitui no estar presente na tela. Além de marcar a presença do participante no canal, este 

recurso serve de estímulo para que outros participantes se interessem por iniciar um „diálogo‟ 

com os usuários que o utilizam indicando sua disponibilidade para interagir. O espaço em 

branco também simboliza o silêncio, marcando a ausência do dizer. Além disso, no exemplo 

(5) adquire outro significado, marca a ausência de atividade laboral:  

 

(1)       [10:36] rurfian   
(02/11/2003) 

(2)        [08:44] SOL  
(12/12/2003) 

 

(3)       [11:14] AMARGAO   
(02/11/2003) 

 

(4)        [09:22] Superman  
(12/12/2003) 

 

(5)       44 [10:15] MAT  

            45 [10:16] MAT en eso trabajo 

            47 [10:16] MICOLE en qué trabajas? 

            48 [10:16] MAT  
(privado IE- 03/12/2003) 

 

 

 

4.2.3.4  Diagramação: 

 

 



 

Consideramos como diagramação a repetição de letras no final das palavras, o uso de 

caixa alta, cores, negrito, itálico e sublinhado. Esses recursos suprem as funções de traços 

prosódicos e de qualidade da voz e/ou expressam um comportamento ostensivo no Chat. São 

signos cujo grau de importância é proporcional a seu referente, sendo expresso por meio do 

tamanho e espessura das letras ou através de signos (Lapacherie, 1995). O uso de cores, assim 

como o de ícones, influencia na construção do sentido e interfere na neutralidade e linearidade 

da escrita tipográfica (Vandendorpe, 1999). 

Entre os séculos XI e XIII começam a ser empregados recursos que permitem romper 

com a linearidade do texto como as cores, mas somente se consolidam no século XV com a  

imprensa.  

No Chat a indicação do horário de envio das mensagens e do nick de cada participante 

antes dos enunciados também são recursos característicos desse gênero
73

 que permitem 

romper com a linearidade criada pela sucessão de mensagens na tela, guiando a leitura dos 

participantes e dando coerência às seqüências conversacionais.  

Através do emprego de caixa alta e/ ou da repetição de pontuação e/ ou da última letra 

da(s) palavra(s) os participantes expressam um comportamento ostensivo e a tentativa de 

representar na escrita o alongamento dos sons e o aumento do tom de voz.  

 

a) caixa alta e repetição de letras: 

 

 

Esses recursos ostensivos ainda guardam relação com a fala, podendo ser associados ao 

grito e aos alongamentos, no exemplo (6) fica evidente a progressão estabelecida pelo uso 

destes recursos: 

 

(1)          [09:56] CAWEN10 AIDA NO ES NADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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 A indicação do nome dos personagens antes de seus enunciados não é exclusiva do Chat, visto que também 

aparece, por exemplo, nos roteiros de teatro, cinema e televisão.  



 

(03/12/2003) 

 

(2)          [09:57] u61886825 ENHORABUENAAAAAAAAAAAAAAAA 
(03/12/2003) 

 

(3)         [09:23] MAYKA NOOOOOOOOO RUBIA ESQ ERES TONTA LO DICEN PA 

METERSE CONMIGO 
(12/12/2003) 

 

(4)          [09:59] KEVIN ESCRIBIR EN MAYUSCULAS 
(19/11/2003) 

 

(5)          [10:02] Lancellot3 GOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑAAAAAAAA¡¡¡ 
(19/11/2003) 

   

(6)           [10:06] KEVIN Mntis 

                [10:06] KEVIN MANTIS 

                [10:06] KEVIN MANTISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 
(19/11/2003) 

 

Nos enunciados dos estudantes este recurso além de representar o grito é utilizado como 

maneira de destacar a mensagem, atuando como um intensificador: 

 

(1)         [10:22] Anita HOLA DANIEL... 
(03/12/2003) 

 

(2)         22 [09:44] Andy NOOOOOOOOOOOO 
(privado I D – 19/11/2003) 

 

(3)            [09:43] Mary AIDA NO MANDA FOTOS PORQUE ES UNA MAQUINA 
(03/12/2003) 

 

(4)            [08:49] kalika Chicos Elekta desea BESOS 
(05/12/2003) 

 

Além destes recursos, o uso de cores, negrito, itálico e sublinhado também possui 

finalidade ostensiva.  

 

b) cores / negrito / itálico / sublinhado: 

 

 



 

Estes recursos são disponibilizados pelo Chat a todos seus usuários e facilitam a 

visualização da mensagem na tela, distinguindo-a das demais e aumentando a probabilidade 

de que o interlocutor desejado a leia e/ ou a responda. 

 

(1)          [09:46] u55113658 HOLA ADIOS AAAAAAA JOERSE JEJJEE WENO 

GOODBYE HOLA ADIOS AAAAAAA JOERSE JEJJEE WENO GOODBYE HOLA 

ADIOS AAAAAAA JOERSE JEJJEE WENO GOODBYE HO 
(03/12/2003) 

 

 

(2)          [10:33] LOKKO_DJ  rubia eres el ama de la fiesta 
(26/10/2003) 

 

 

(3)           [10:31] LOKKO_DJ  ....ANDALUCÍA..... 

               [10:31] LOKKO_DJ  ....ANDALUCÍA..... 

               [10:31] LOKKO_DJ  ....ANDALUCÍA..... 
(26/10/2003) 

 

 

(4)           [09:50] _Marta_   HOLA FRIGORIFIC BIENVENIDO AL CANNAL DE 

L'AMISTAD 
(26/10/2003) 

 

 

(5)            [08:37] ELEKTRA LUIS PORQUE NO VAS A PEDIRLE PERDON A TU 

MADRE POR NACER 
(05/12/2003) 

 

 

(6)            [09:33] Rosae20 RUBIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
(12/12/2003) 

Esse recurso não foi utilizado em privados nem pelos alunos nem pelos demais 

participantes do Chat. Supomos que sua presença não seja necessária, já que não há uma 

disputa pela atenção do interlocutor como ocorre no canal aberto. Apresentamos, a seguir, 

somente o uso que os aprendizes fizeram do recurso cores durante a interação no canal aberto, 

já que não empregaram os recursos de negrito, itálico nem de sublinhado: 

 

(1)           [09:56] Mary VAMPIRA, CÓMO SABES QUE AIDA ES MUJER, LA 

CONOCES? 
(03/12/2003) 
 

 



 

(2)           [09:58] Mary VAMPIRA ES LA MISMA PERSONA QUE AIDA, O NO? 
(03/12/2003) 

 

 

(3)           [10:18] Anita Trabajas, estudias... 
(03/12/2003) 

 

 

(4)           [08:29]kalikaHola,soybrasileña 
(05/12/2003) 

 
 

Na interação no Chat, os participantes do canal utilizam um novo código escrito e 

identificam que os estudantes de E/LE são inexperientes nessa interação, não dominando o 

sistema escrito característico da sala de „bate-papo‟. No primeiro exemplo a estudante de nick 

„Priscila‟ se dirige à investigadora em um privado, revelando que não está compreendendo o 

sistema escrito empregado no Chat. E, no segundo exemplo o aluno de nick „Leo‟ pergunta a 

outro participante o significado de um termo de uso muito freqüente no espanhol coloquial, 

seu interlocutor percebe que ele não é hispano-falante.   

 

(1)        1 [11:03] Priscila  Greice, não entendo nada aki, não sei como falar com uma 

pessoa que está na tela principla  
(privado IA – 26/10/2003) 

 

 

(2)         2 [09:39] Leo PUEDES DECIRME LO QUE QUIERE DECIR JODER ? 

              3 [09:40] Javi27 DE DONDE ERES? 
(privado I C – 19/11/2003) 

 

Diferentemente dos outros participantes do canal, os alunos não percebem a interação 

com uma finalidade estritamente conversacional, mas a vêem como uma oportunidade de 

treinar o uso da língua meta com hispano-falantes e de esclarecerem dúvidas sobre léxico ou 

cultura com seus interlocutores.  

Os estudantes apontaram, através do questionário que responderam (anexo A), como 

pontos positivos da interação no canal de Chat: (1) o contato com hispano-falantes; (2) 

conhecer pessoas de outros países; (3) melhorar o vocabulário; (4) aprender estruturas da 

língua meta como expressões idiomáticas de outros países; (5) ter pensar em espanhol; (6) 



 

demandar expressar-se com rapidez no idioma estudado; (7) possibilitar o esclarecimento de 

dúvidas; (8) descobrir curiosidades sobre a língua e diferentes países; (9) interagir na língua 

meta de maneira informal e descompromissada e (10) aprender como se interage no Chat.   

Cabe ressaltar ainda que alguns educadores consideram que a interação no Chat permite 

exercitar a escrita e auxilia na organização das idéias (NEVES, 2003b).   

No entanto, cinco alunos também apontam pontos negativos nesta interação: (1) 

dificuldade de chamar a atenção no canal aberto; (2) dificuldade de interagir por não conhecer 

a linguagem e os símbolos utilizados na sala de „bate-papo‟ espanhola; (3) desconhecer a 

nacionalidade dos participantes e (4) o uso da língua “com pouquíssima atenção, com 

abreviações, falta de acentuação e pontuação, algumas gírias” (Micole) devido à rapidez 

exigida pela interação para elaboração e envio das mensagens.  

O uso dos recursos tipográficos apresentados distribuídos por cada estudante pode ser 

observado no seguinte quadro: 

 

 

 

 

Quadro  XVIII:  Recursos tipográficos 

nicks Recursos tipográficos 

 emoticons excesso de 

pontuação 

diagramação 

 canal 

aberto 

canal 

privado 

canal 

aberto 

canal 

privado 

canal aberto canal 

privado 

   . ? ! . ? ! caixa 

alta 

negrito/ 

cores/ 

sublinhado/ 

itálico 

caixa 

alta 

negrito/ 

cores/ 

sublinhado/ 

itálico 

Guapa/ 

Priscila 

- - + - - + + + + - + - 

Andy/ 

Mary 

- - - - - - - - + + + - 



 

 

Legenda: + presente  - ausente  não participação no canal 

 

Observando o quadro acima constatamos que nos privados não houve nenhuma 

mensagem que utilizasse emoticons. No entanto, no canal aberto se por um lado essa 

estratégia foi muito empregada pelos participantes do Chat, por outro, somente três estudantes 

a utilizaram em poucos enunciados. O excesso de pontuação é outra estratégia muito 

recorrente nas mensagens dos usuários do canal, também estando presente nos enunciados de 

sete aprendizes de E/LE. Com relação à diagramação, verificamos que a utilização de caixa 

alta é muito mais freqüente no canal aberto, sendo empregada tanto pelos usuários do canal 

como pelos aprendizes. Além disso, o emprego de cores e formatações nos vocábulos está 

ausente no canal privado, mas é extremamente recorrente entre os participantes da interação 

no canal aberto, sendo aproveitado unicamente por dois estudantes neste canal. Cabe ainda 

assinalar que um aluno não aplicou nenhuma estratégia referente aos recursos tipográficos.   

Com base no que expomos ao longo deste capítulo, podemos concluir que o Chat é um 

novo gênero discursivo que possui como finalidade a interação e funciona como uma 

Micole - - - - - - - - - - - - 

Leo  -    + + +   + - 

Kalika -  - + -    + +   

Zorro -  - - -    + -   

Mantis +  + + +    + -   

amira/ 

Caetano 

+ - - - - - - - + - - - 

rubia + - + + - - + - + - - - 

Brasile/ 

Grazi 

- - + + - + - - + - - - 

Anita - - - - + + - - - - + - 

Demais 

partici 

pantes 

+ - + + + + + + + + + - 



 

conversação escrita em tempo quase „real‟. Os enunciados da sala de „bate-papo‟ constituem 

um sistema escrito em espanhol que difere, em alguns aspectos, da tradição escrita assentada 

no decorrer da história da língua castelhana. Os usuários do canal # „Amistad‟ e os estudantes 

que participaram dessa interação, conscientemente ou não, reativaram recursos e estratégias 

vigentes anteriormente em outras línguas, adaptaram fenômenos da oralidade de modo a 

representar as variantes apagadas pela escrita estándar e criaram novos recursos que, por um 

lado, permitem uma interação eficaz e, por outro, se adaptam às exigências do gênero e do 

suporte.  Como sugere Marcuschi (2004: 18) “as novas tecnologias não mudam os objetos, 

mas as nossas relações com eles”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Considerações finais: 

 

Variação e mudança são propriedades constitutivas da linguagem, e, portanto, 

existem diferentes e legítimos modos de uso da língua em diferentes lugares, em 

diferentes tempos e em diferentes situações (Neves, 2003: 45) 
 

 

No curso de uma viagem há sempre alguma transfiguração, de tal modo que aquele 

que parte não é nunca o mesmo que regressa (Octavio Ianni, 1996: 19) 

 

 

Ao longo deste trabalho procuramos responder a duas questões, a primeira consiste em: 

Quais são os recursos e estratégias utilizadas na interação de um Chat espanhol 



 

realizada por hispano-falantes e por estudantes de E/LE? Sintetizamos a seguir a resposta 

encontrada para essa indagação.  

Identificamos onze estratégias associadas ao ethos: (a) nicks curiosos; (b) mudança de 

nick; (c) nick de usuário que saiu do canal a poucos instantes; (d) mudança de gênero durante 

a interação; (e) nomes de pessoa como nick; (f) atributos como nick; (g) nome de personagem 

ou personalidade como nick; (h) origem como nick; (i) número de ICQ, (j) nick em inglês e 

(k) cortesia. Todos os estudantes e demais participantes utilizaram uma ou mais dessas 

estratégias com o objetivo de chamar a atenção de outros usuários para interagir com eles, 

ocultar sua identidade social criando uma identidade discursiva diferente ou revelar dados que 

possibilitam (re)criar um ethos que se aproxima da identidade do EU comunicante.   

A construção do ethos também se relaciona ao modo como os participantes se dirigem a 

seus interlocutores. Consideramos como estratégias associadas à cortesia algumas maneiras de 

atenuar ou maximizar a ameaça à face do outro: (a) desculpas; (b) grosseria, (c) ironia e (d) 

chantagem. O pedido de desculpa foi utilizado como atenuador na interação por alguns 

participantes e por cinco alunos. Tanto a grosseria quanto a ironia utilizam-se no Chat como 

ameaça à face do interlocutor, sendo mais freqüentes nos enunciados enviados ao canal aberto 

pelos participantes. No entanto, a chantagem somente foi empregada nos enunciados de um 

estudante. 

Distinguimos seis estratégias que se relacionam à organização espontânea do 

discurso divididas em estratégias de reforço: (a) repetição; (b) paráfrase; (c) feedback e 

estratégias de correção: (d) autocorreção auto-iniciada; (e) correção iniciada pelo outro; (f) 

correção iniciada pelo outro e feita pelo outro. Os estudantes assim como os demais 

participantes utilizaram bastante as estratégias de reforço, principalmente na interação 

ocorrida no canal aberto. No entanto, as estratégias de correção revelaram-se pouco 

recorrentes, sendo que somente os usuários do canal empregaram o terceiro tipo.  



 

Como estratégias de leitura selecionamos seis que revelam o processo de 

(in)compreensão leitora nessa interação: (a) scanning; (b) interativa; (c) inferência; (d) coesão 

e coerência; (e) ambigüidade e mal entendidos e (f) repetição de perguntas que foram 

respondidas a poucos instantes. Todas essas estratégias são recorrentes neste tipo de interação, 

sendo empregadas tanto pelos estudantes como pelos demais participantes do canal, já que as 

mensagens por serem necessariamente escritas exigem um processo de leitura que se 

evidencia durante a interação.  

Verificamos seis estratégias, que por sua vez se subdividem, relacionadas à interação 

escrita com funcionamento conversacional: 

(1) saudações: (a) abertura e (b) fechamento. Todos os aprendizes utilizaram saudações 

de abertura, sobretudo, no canal aberto, já as saudações de fechamento foram muito mais 

freqüentes nos privados. Os demais participantes oscilaram o uso dessas estratégias, ora 

empregando-nas ora não;  

(2) falsas despedidas: somente alguns usuários do canal utilizaram essa estratégia no 

canal aberto a fim chamar a atenção de outros usuários para reiniciar a interação; 

(3) seleção de tópico: Os tópicos abordados na interação entre estudantes de E/LE e 

demais participantes do canal não diferem. Os assuntos giram em torno de tópicos como: 

sexualidade e erotismo, entretenimento e lazer, relações interpessoais e formação da 

identidade pessoal e formação intelectual e profissional; 

(4) negociação: aparece em mensagens de estudantes e participantes, principalmente, 

com relação aos temas abordados e às opiniões dos participantes; 

(5) a quem se dirige: (a) somente a um usuário no canal aberto; (b) a um ou mais 

participantes que não estão no canal aberto; (c) a vários usuários simultaneamente no canal 

aberto; (d) intromissão; (e) uso do nick como vocativo; (f) enunciados do sistema e (g) muda 

de interlocutor ao longo da interação. Todas essas estratégias de seleção do interlocutor foram 



 

bastante recorrentes tanto nas mensagens dos estudantes quanto na dos participantes do Chat, 

com exceção da segunda no canal aberto e da quinta no canal privado; 

(6) pedido de informação sobre: (a) léxico desconhecido; (b) cultura; (c) funcionamento 

do Chat; (d) tópico; (e) participante; (f) ostensivo; (g) perguntas não respondidas. A primeira, 

a terceira e a sexta foram as perguntas menos recorrentes entre os participantes, mas foram 

empregadas pelos estudantes. Perguntas referentes a algum dado cultural também estiveram 

mais presentes nas mensagens dos alunos. As perguntas mais freqüentes em ambos os canais, 

tanto nas mensagens dos supostos hispano-falantes quanto na dos aprendizes, indagam sobre 

os outros participantes conectados ao canal. 

No que se refere às estratégias relacionadas ao sistema escrito empregado no gênero 

Chat, foram divididas em três grandes grupos: „Ortografia e unidades de segmentação da 

escrita‟, „Recursos lexicais‟ e „Recursos tipográficos‟.  

O primeiro engloba: (1) As doze estratégias agrupadas em „variações ortográficas‟: (a) 

acentuação; (b) maiúscula; (c) pontuação; (d) alternância de „b‟ e „v‟; (e) oscilação de „k‟, 

„qu‟, „c‟; (f) troca de „i‟ por „y‟ ou de „y‟ por „i‟; (g) uso de „x‟ por „ch‟; (h) apagamento do 

grafema „h‟; (i) „fuga das vogais‟; (j) leísmo; (k) estrangeirismo; (l) variações exclusivas dos 

estudantes. O uso de acentos gráficos, letras maiúsculas e sinais de pontuação oscilou bastante 

tanto nos enunciados dos universitários quanto no dos demais participantes. As outras 

estratégias desse grupo foram praticamente de uso exclusivo dos usuários do canal, a exceção 

fica por conta da „fuga das vogais‟, fato que se justifica pela familiaridade dos participantes 

com o gênero Chat e pela necessidade de digitar rapidamente as mensagens. Verificamos que 

durante a interação nesse gênero a preocupação com os „erros‟ cedeu lugar à motivação de 

uma interação „real‟ e contribuiu para que os alunos se sentissem capazes de interagir na 

língua estrangeira. As variações que ocorreram exclusivamente nas mensagens dos aprendizes 



 

de E/LE registram alterações na norma estándar do idioma, provocadas por descuido, falta de 

domínio das regras lingüísticas ou influência da língua materna na língua meta.  

(2) As nove estratégias denominadas de „grafia fonética‟: (a)  ou „w‟ por „b‟, „d‟, „g‟; 

(b) „s‟ por „c‟, „z‟; (c) „z‟ por „s‟; (d) „y‟ por „ll‟; (e)  por „r‟; (f) „r‟ por „l‟; (g) repetição de 

letra; (h) repetição de consoante inicial; (i) queda de vogal pré-tônica. Somente os 

participantes utilizaram esse tipo de estratégias, com exceção da repetição de letras para 

representar alongamentos que também foi uma estratégia empregada pelos estudantes. 

Consideramos que por essas estratégias representarem fenômenos realizados freqüentemente 

na fala dos hispano-falantes, foram mais utilizadas por eles, visto que os aprendizes não 

dominam essas variações presentes na oralidade a ponto de representá-las na escrita. 

(3) Os quatro tipos de abreviações que ocorrem no Chat: (a) utilização de fonogramas 

com valor silábico; (b) utilização de ideograma com valor fonético; (c) utilização de símbolos 

acronímicos; (d) abreviação resultante em logogramas usuais. Os enunciados de oito 

estudantes e de muitos os participantes contêm abreviações, que contribuem para aumentar a 

rapidez no envio das mensagens. 

(4) A ausência de espaçamento entre palavras: essa estratégia somente utilizada por dois 

alunos, aparece de modo oscilante nos enunciados de alguns usuários.  

(5) A divisão de um enunciado em mais de uma mensagem: essa estratégia é muito 

freqüente nos enunciados dos participantes e também se mostrou presente nas mensagens de 

oito estudantes. 

O segundo grupo refere-se aos recursos lexicais, reúne três estratégias: (a) expressões 

referentes ao espaço físico virtual; (b) expressões referentes ao corpo e (c) expressões 

referentes ao som. Destas estratégias a primeira foi a única muito recorrente nos enunciados 

de estudantes, no entanto os usuários utilizaram bastantes todos os recursos lexicais.   



 

Por fim, o terceiro grupo abarca quatro estratégias associadas aos recursos tipográficos: 

(1) emoticons; (2) excesso de pontuação, (3) enunciado ostensivo e (4) diagramação, que por 

sua vez engloba (a) a utilização de caixa alta e (b) o emprego de cores, negrito, itálico ou 

sublinhado. Essas estratégias são importantes na interação. Os emoticons contribuem para 

direcionar o sentido das mensagens e exercem um papel paralingüístico, diferindo-se do 

feedback que ocorre na interação face a face pelo caráter exclusivamente intencional da 

representação da reação à mensagem enviada. As outras estratégias deste grupo facilitam a 

visualização dos enunciados, possuem uma função principalmente ostensiva chamando a 

atenção dos participantes para o enunciado. Além da função ostensiva, a diagramação também 

contribui para ordenar as mensagens de um participante em uma seqüência, auxiliando o 

processo de leitura devido ao estabelecimento de coesão entre os enunciados. Os participantes 

do canal realizaram um uso muito mais recorrente dos recursos tipográficos que os estudantes.  

A segunda questão levantada neste trabalho é: Como está caracterizado o sistema 

escrito em espanhol empregado no Chat? A fim de caracterizar a interação escrita realizada 

no canal # „Amistad‟, a investigação também se propôs a discutir: (1) a natureza da interação 

no Chat com relação às modalidades oral e a escrita da linguagem; (2) os aspectos 

conversacionais e coloquializadores presentes nessa interação e (3) a caracterização do Chat 

como um novo gênero discursivo influenciado pelo suporte.   

 O suporte influencia a interação no Chat acarretando uma escrita espontânea com 

funcionamento de conversação coloquial e repleta de grafias consideradas marginais na 

escrita alfabética. O idioma empregado na sala de „bate-papo‟ analisada não corresponde 

totalmente à tradição escrita assentada ao longo da história da língua castelhana.  

No entanto, verificamos que a escrita no canal de Chat reativa recursos e estratégias 

vigentes anteriormente em outras línguas, adapta fenômenos da oralidade a fim de representar 

as variantes apagadas pela escrita estándar e cria recursos que ao mesmo tempo caracterizam 



 

este gênero e se adaptam às necessidades da interação e às limitações impostas pelo suporte. 

A representação de fenômenos da oralidade atua no Chat como uma forma de promover o 

engajamento discursivo de seus participantes. 

Considerando que “as variações não são aleatórias e sim sistemáticas, no caso dos usos 

lingüísticos” (Marcuschi, 2004: 30), identificamos como regularidades na interação realizada 

no canal de Chat analisado variações ortográficas na língua castelhana observadas nas 

estratégias reunidas sob a denominação de „Ortografia e unidades de segmentação da escrita‟. 

Constatamos que nessa interação os interlocutores criam, em comum acordo, códigos 

discursivos para veicular significados. A análise dos dados corrobora a afirmação de Araújo e 

Melo (2003: 58): 

 

De fato, não estamos em presença do desconhecimento do uso da língua, mas de um 

uso deliberadamente informal, econômico e criativo da mesma, com o objetivo de 

fazer a comunicação mais expressiva, mais atrativa, mais flexível, mais lúdica e 

inclusive mais eloqüente; um uso deliberadamente coloquial, que captura alguns 

elementos da oralidade e que se apropria deles em um processo dinâmico, criador e 

desafiante, revelador de uma identidade efusiva que se expande na e pela 

comunicação.  
 

Como não podemos nos antecipar as mudanças na língua, somente constatá-las após 

terem ocorrido, não é possível prever se os recursos e as variantes verificadas no sistema 

escrito do Chat espanhol se consolidarão na escrita tradicional da língua, mas como sugere 

John Paolillo (1999) “se queremos entender de verdade como Internet vai configurar nossa 

língua, é essencial que tentemos entender como se utilizam em Internet as distintas 

variedades da língua” (apud Crystal, 2002: 35). 

Como cada detalhe da interação está organizada estruturalmente e as mensagens dos 

usuários se adaptam ao contexto ao mesmo tempo em que o reformulam, nada pode ser 

descartado por ser considerado acidental ou não pertinente (Mayans, 2002). Como sugere 

Marcuschi (2004: 62) “certamente, a escola não pode passar à margem dessas inovações sob 



 

a pena de não estar situada na nova realidade dos usos lingüísticos. Neste sentido, o 

letramento digital deve ser levado a sério, pois veio para ficar”.    

Além disso, o questionário (anexo A) revelou que os estudantes, por unanimidade, 

consideram que os graduandos em Letras (português-espanhol) devem ter contato com esse 

tipo de interação, já que: (1) é uma experiência nova; (2) permite praticar a língua meta; (3) 

possibilita o contato com outras culturas; (4) permite interagir com hispano-falantes; (5) 

possibilita indagar a respeito do país dos participantes; (6) é uma situação autêntica de 

comunicação na língua meta; (7) mostra a língua espanhola em um uso bastante informal e (8) 

aumenta o vocabulário.    

Considerando que como Bakhtin (1997: 301-302) “as formas da língua e as formas 

típicas de enunciados, isto é, os gêneros do discurso, introduzem-se em nossa experiência e 

em nossa consciência conjuntamente e sem que sua estreita correlação seja rompida” e que 

“selecionamos as palavras segundo as especificidades de um gênero” (Bakhtin, 1997: 312), 

podemos deduzir que os estudantes não reproduzirão as variações ortográficas utilizadas no 

canal de Chat e as demais formas típicas deste gênero em outros gêneros que utilizam para 

comunicar-se na língua meta. No entanto, este gênero pode contribuir para a aprendizagem da 

língua estrangeira, visto que o uso do Chat como atividade de E/LE pode ajudar os estudantes 

no desenvolvimento da competência comunicativa, proporciona o contato com elementos 

sociais e lingüísticos autênticos e exige velocidade no processo de leitura/ interpretação e 

produção escrita das mensagens. Além disso, o Chat:  

 

É um meio muito sugestivo e com muitas possibilidades para a experimentação com 

a comunicação e com a língua e, também com algumas aplicações na aula de 

espanhol como o desenvolvimento da agilidade na conversação, a prática da 

leitura, a interação imediata com os falantes, a análise dos erros na expressão, na 

ortografia e na redação. Desenvolve a intuição de significados implicados nas 

intervenções quase orais. E, sobretudo, é uma maneira de submergir-se na língua 

ludicamente (Rodríguez Martín, 2001: 216).   

 



 

A análise das interações on-line do Chat auxilia na compreensão das novas maneiras de 

escrever e ler na rede. Com esse trabalho esperamos contribuir para os estudos sobre interação 

em língua espanhola e para a descrição do uso da língua no Chat de modo a fornecer 

subsídios para o futuro desenvolvimento de práticas que o utilizem no processo de ensino-

aprendizagem de espanhol como língua estrangeira.  

Devido às restrições temporais de uma dissertação de mestrado, a realização deste 

trabalho não esgota o tema abordado, mas suscita questões relevantes para o estudo da 

interação, com aspectos coloquiais e conversacionais, realizada quase sincronicamente em 

Chat entre aprendizes brasileiros de E/LE e hispano-falantes.  

A pesquisa abre perspectivas de investigação em um campo tão pouco explorado como 

o da aprendizagem e prática da língua E/LE em um Chat, não sendo a sala de „bate-papo‟ 

educativa, ou seja, destinada exclusivamente a estudantes, mas uma interação „real‟ na qual os 

aprendizes se inserem como participantes ativos. Corroboramos a visão de Souza (2000), por 

acreditarmos que a comunicação mediada por computador pode ser um instrumento de grande 

auxilio para a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades no ensino comunicativo de 

línguas estrangeiras.  
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ANEXO A:  Questionário sobre a interação na sala de bate-papo: 

 

1) Sexo: 

Feminino (     )         Masculino (    )  

 

2) Idade:    ______  anos 

 

3) Justifique a escolha de seu(s) nick(s) para a interação 

 

4) Avalie a interação: 

a) pontos positivos:  

 

b) pontos negativos: 

 

5) Que características / peculiaridades você percebeu nessa interação? 

 

6) Você já havia participado de uma sala de bate-papo em: 

(      ) português                      (       ) espanhol 

No caso de já ter participado das duas, há diferenças entre a interação nessas salas? Quais? 

 

7) Qual foi a impressão que você teve sobre as pessoas que participavam da interação? 

 

8) A interação na sala de bate-papo foi diferente do que você esperava? Por quê? 

 

9) Que fator(es) provocou ( provocaram) dificuldades durante a interação? 

(     ) tipo de texto (gênero)           (       ) diferenças culturais               (      ) língua       

(     ) outros :_____________________________ 

 

10) Como você superou as dificuldades durante a interação? 

 

11) Você considera que graduandos de Espanhol devem ter contato com esse tipo de 

interação? Justifique. 

 



 

12) Você já estudava espanhol antes de ingressar na universidade? Onde e durante quanto 

tempo? 

(     ) escola durante  ______________   

(     ) curso de idiomas durante ______________  

(     ) pré-vestibular durante _________________ 

(      ) outros: ______________________ durante ______________ 

 

13) Qual foi sua impressão sobre o uso da língua espanhola na sala de bate-papo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B
74

: mensagens em privados 

 

 

26/10/2003: 

 

I A: 

  

1     [11:03] Priscila  Greice, não entendo nada aki, não sei como falar com uma pessoa que 

está na tela principla 

2     [11:03] Priscila  eu tô tc com uma pessoa de Madrid, eu vou imprimir a conversa e te 

dou, pode ser? 

3     [11:04] greice  pode, 

4     [11:04] greice  mas tente perguntar algo para outra pessoa na tela principal 

5     [11:05] Priscila  me escplica como falar com a pesao q tá na tela principla? 

6     [11:05] greice  digite o nick dela perguntando algo 

7     [11:05] Priscila  ahhh sim 

8     [11:07] greice  continue 

 

 

II A: 

 

1     [10:47] u27449563  HOLA AMOR 

2     [10:48] Priscila  pq quieres charlar aquí? 

3     [10:49] u27449563  QUIERO PREGUNTARTE ALGO 

4     [10:50] Priscila  puedes preguntar..... 

5     [10:50] u27449563  TIENES NOVIO?? 

6     [10:51] u27449563  EDAD?? 

7     [10:51] Priscila  no, no tengo....por ahora no.... 

8     [10:51] Priscila  20 años.... 

9     [10:51] u27449563  DE DONDE ERES?? 

10   [10:51] Priscila  soy de Brasil......y tú? 

11   [10:52] u27449563  MADRID 

12   [10:53] u27449563  QUIERES SER MI NOVIA?? 

13   [10:53] Priscila  es imposible, no?.....vivimos muy.... muy.... lejos 

14   [10:54] u27449563  VENTE TU A ESPAÑA 

15   [10:55] Priscila  sí...claro..... 

16   [10:56] Priscila  y cuántos años tienes? 

17   [10:56] u27449563  QUE SI 

18   [10:56] u27449563  25 

19   [10:56] Priscila  sabes algo de Brasil? 

20   [10:56] u27449563  SI 

21   [10:58] Priscila  cuéntame algo... 

 

 

III A: 

 

1     [11:03] rocko  hola como estas 

2     [11:05] Priscila  Hola! 
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3     [11:05] Priscila  muy bien....y tú? 

4     [11:05] rocko  hola..com0 estas y de donde eres 

5     [11:06] rocko  bien gracias 

6     [11:06] Priscila  soy de Brasil....y tú? de dónde eres? 

7     [11:06] rocko  colombia 

8     [11:07] Priscila  cuántos años tienes? 

9     [11:07] rocko  22 

10   [11:08] Priscila  qué haces.. estudias... trabajas... 

11   [11:10] Priscila  dónde estas?...no quieres hablar conmigo?? 

12   [11:10] rocko  si ,pero es que estoy en clases 

13   [11:10] Priscila  clases??  

14   [11:11] rocko  es que mi profesion lo requiere todo el tiempo 

15   [11:12] Priscila  cual es tu profesion? 

16   [11:13] rocko  soy militar 

17   [11:13] Priscila  qué interesante! 

18   [11:14] Priscila  y ya lo es hace mucho tiempo? 

19   [11:14] rocko  si 

20   [11:14] rocko  te parece....porque 

21   [11:14] rocko  si algun tiempo 

22   [11:19] rocko  suerte con el otro 

23   [11:19] Priscila  qué? 

24   [11:20] rocko  es que estas chateando con 2 al tiempo 

25   [11:21] Priscila  estabas chateando contigo y ahí vino otra persona chatear conmigo... 

 

 

IV A: 

 

1     [11:12] kurt  hola wapa 

2     [11:13] Priscila  hola.....pero....perdóname...que es´"wapa"? 

3     [11:13] kurt  pues q eres guapa 

4     [11:14] Priscila  sí?...entonces...gracias... 

5     [11:14] Priscila  de dónde eres? 

6     [11:15] kurt  d elche 

7     [11:15] kurt  alicante y tu¿? 

8     [11:16] Priscila  soy de Brasil 

9     [11:17] Priscila  cuántos años tienes??? 

10   [11:17] kurt  19 y tu?¿¿? 

11   [11:19] Priscila  20 

12   [11:20] kurt  q musica t gusta?¿¿? 

13   [11:23] Priscila  me gustan todas 

14   [11:23] Priscila  y a ti? 

15   [11:27] Priscila  dónde estás? 

 

 

19/11/2003: 

 

I B: 

 

1     [09:36] flopflop ola 

2     [09:36] flopflop kieres bailar conmigo...necesito unas clases 



 

3     [09:37] amira Estamos muy lejos 

4     [09:37] flopflop donde estas? 

5     [09:38] amira En Brasil 

6     [09:38] flopflop jajajajaja.....pues si q lo estamos... 

7     [09:38] flopflop edad? 

8     [09:39] amira No dgo mi edad 

9     [09:39] flopflop OK 

10   [09:39] flopflop y como eres? 

11   [09:39] flopflop q te gusta hacer...o q te hagan? 

12   [09:40] amira Y tu cmo eres? 

13   [09:40] flopflop rubio 

14   [09:40] flopflop pelo corto 

15   [09:40] flopflop ojos azules-verdosos 

16   [09:40] flopflop 1,72 

17   [09:40] flopflop te toca... 

18   [09:41] amira Morena  

19   [09:42] amira ojos castaños- verdosos 

20   [09:42] amira !,63 

21   [09:42] flopflop hmmmm....unos ojos preciosos 

22   [09:43] amira Que más te gusta hacer? 

23   [09:44] flopflop mmmmm......imaginatelo.. 

24   [09:44] flopflop aparte de la musica...el futbol....la juerga... 

25   [09:44] amira No soy bruja 

26   [09:44] flopflop me encanta el sexo 

27   [09:45] flopflop tengo curiosidad .... 

28   [09:45] flopflop como sois las brasileiras en la cama? 

 

 

 I C:  

 

1     [09:39] Leo HOLA !! 

2     [09:39] Leo PUEDES DECIRME LO QUE QUIERE DECIR JODER ? 

3     [09:40] Javi27 DE DONDE ERES? 

4     [09:40] Leo SOY DE BRASIL 

5     [09:41] Javi27 JODER ES UN TACO... EN ARGENTINA DICEN COGER..... 

6     [09:41] Leo PERO SE DICE QUE ALGUIEN ES UN JODER ? 

7     [09:42] Leo QUÉ ES TACO ? 

8     [09:42] Javi27 NO JODER ES UNA EXPESDION 

9     [09:42] Javi27 EXPRESION 

10   [09:42] Leo SÉ LO QUE QUIERE DECIR COGER ... 

11   [09:42] Leo Y CUAL ES EL SENTIDO DE ESTA EXPRESIÓN ? 

12   [09:43] Javi27 PUES JODER ES EN CASTELLANO 

13   [09:43] Javi27 EXPESA DISGUSTO... CONTRARIEDAD 

14   [09:45] Leo AHH SÍ.. AHORA LO COMPRENDO ... EN PORTUGUES DE BRASIL 

DECIMOS ´CARAMBA` 

15   [09:45] Leo ERES ESPAÑOL ? 

16   [09:45] Javi27 CARAMBA TB SE DICE PERO ES MAS FINO... 

17   [09:45] Javi27 SI 

18   [09:45] Javi27 DE MADRID 

19   [09:46] Leo O ENTONCES DECIMOS ´PORRA´ PERO ES MÁS RUDE 



 

20   [09:46] Leo HACE FRÍO EN MADRID ? 

21   [09:47] Javi27 BASTANTE 

22   [09:47] Javi27 ALLI ME IMAGINO QUE NO, VERDAD? 

23   [09:48] Leo AQUI HACE MUCHO CALOR .... 

24   [09:48] Leo CUAL ES LA TEMPERATURA AHORA EN MADRID ? 

25   [09:48] Javi27 DE QUE PARTE ERES? 

26   [09:48] Leo SOY DE RIO DE JANEIRO 

27   [09:49] Javi27 HARA COMO 9 GRADOS 

28   [09:50] Leo AQUI... A LAS 7 DE LA MAÑANA YA HACÍA 30 GRADOS ... ES 

MUCHO NO ? 

29   [09:52] Leo TRABAJAS EN QUÉ ? 

30   [09:53] Javi27 SI, AQUI SOLO HACE ESE CALOR EN VERANO 

31   [09:53] Javi27 ABOGADO TU? 

32   [09:53] Leo POR LO MOMENTO SOLO ESTUDIO ... 

33   [09:53] Javi27 EDAD? 

34   [09:54] Leo 20 AÑOS  

35   [09:54] Javi27 Y COMO HABLAS TAN BIEN CASTELLANO? 

36   [09:54] Leo HAS ESTUDIADO EN LA COMPLUTENSE ?? 

37   [09:54] Javi27 QUE HORA ES ALLI? 

38   [09:54] Javi27 ESO ES 

39   [09:54] Leo 09:54 

40   [09:55] Leo COMPLUTENSE ES UNA BUENA UNIVERSIDAD, NO ? 

41   [09:55] Javi27 SI ESTA BIEN... LA CONOCES? 

42   [09:56] Leo SÍ LA CONOZCO .... ME GUSTARÍA VIVIR EN ESPAÑA Y ESTUDIAR 

EN LA COMPLUTENSE ... ES PÚBLICA O PRIVADA ? 

43   [09:57] Javi27 PRIVADA 

44   [09:58] Javi27 BUENO CHAVAL... ME TENGO QUE IR 

45   [09:58] Leo PENSÉ QUE ERA PÚBLICA ... 

46   [09:58] Javi27 HA SIDO UN PLACER 

47   [09:58] Javi27 ADIOS 

48   [09:58] Leo ADIOS 

 

 

II C: 

 

1     [10:04] Leo HOLA ! ERES ESPAÑOL ? 

2     [10:04] kolega19 HOLA LEO 

3     [10:04] kolega19 SI 

4     [10:04] kolega19 DE MALAGA 

5     [10:05] kolega19 TU NO? 

6     [10:05] Leo SOY BRASILEÑO ... DE RIO DE JANEIRO 

7     [10:05] kolega19 COMO MAntis 

8     [10:06] kolega19 SI ALGO LEI  

9     [10:06] Leo sí .... hay muchas brasileños en este chat no ? 

10   [10:06] kolega19 NO SE YO SOLO CONOZCO A 2 

11   [10:06] kolega19 A TI Y A MANTIS JEJE 

12   [10:07] Leo creo que hay más .... 

13   [10:07] kolega19 NO SABIA QUE HABIA TANTOS JEJE 

14   [10:07] Leo y entonces ... estudias ... trabajas ?? 

15   [10:07] kolega19 ESTUDIO 



 

16   [10:07] Leo qué estudias ? 

17   [10:08] kolega19 AUXILIAR DE INFORMATICA 

18   [10:08] kolega19 Y TU 

19   [10:08] Leo hago facultad de letras (filologia) .. estudio español y portugués  

20   [10:09] kolega19 Y TENGO 19 AÑOS 

21   [10:09] Leo tengo 20 años 

22   [10:09] kolega19 INTERESANTE 

23   [10:09] kolega19 LO DE FILOLOGIA JEJE 

24   [10:10] Leo estudias en alguna universidad ? 

25   [10:10] kolega19 NO SON MODULOS 

26   [10:11] Leo puedes explicar mejor ? 

27   [10:11] kolega19 HABERSO 

28   [10:11] Leo LO QUE SON ESTOS MODULOS ... 

29   [10:12] kolega19 SON COMO CURSILLOS 

30   [10:12] kolega19 EN EL INTITUTO 

31   [10:12] Leo YA HAS VENIDO A BRASIL O A LATINO AMERICA ? 

32   [10:13] kolega19 NO NUNCA HEE ESTADO ALLI 

33   [10:13] kolega19 OJALA 

34   [10:14] Leo yo tambien nunca he estado en españa ... me encantaría ... 

35   [10:14] kolega19 PUES MO ESTA MAL ESPAÑA JEJE 

36   [10:15] kolega19 Y A MI BRASIL 

37   [10:15] Leo me encanta la cultura española .... ALMODOVAR ES MUY BUENO !!! 

38   [10:15] kolega19 PORQUE TTE OUSITE ESE NIK 

39   [10:16] kolega19 UY PERDON ERA PA OTRO PRIBI JEJE 

40   [10:16] Leo PORQUE ES MI NOMBRE ... LEONARDO  

41   [10:17] Leo has visto ´los lunes al sol` ? 

42   [10:17] kolega19 ERA PA OTRO `PPPPRIBI PERO BUENO JEJE 

43   [10:18] kolega19 NO 

44   [10:18] kolega19 PERO TIENE QUE SER BOMITA 

45   [10:20] Leo ESTÁS AHÍ ? 

46   [10:20] kolega19 QQUE TAL POR BRASIL? 

47   [10:20] kolega19 SI 

48   [10:20] kolega19 ES QUE TENGO 3 PRIBIS JEJEÇ 

49   [10:21] Leo QUÉ QUIERE DECIR ESTE ´JEJE´ ? 

50   [10:21] kolega19 NADA PENSE QUE TE MOLESTARIA 

51   [10:22] Leo ES SOLO UN INTERÉS LINGUISTICO... CUAL ES EL SENTIDO ... 

52   [10:23] kolega19 MINGUNO ES QUE SOY TIMIDI 

53   [10:25] Leo OK ... ME VOY .. ADIOS 

 

 

I D: 

 

1     [09:39] Javi27 DA IGUAL... ASI PUEDO ENSEÑARTE 

2     [09:39] Javi27 CUANTOS AÑOS TIENES? 

3     [09:39] Andy 26 años 

4     [09:40] Andy Y tú? 

5     [09:40] Andy Ahora que estoy aquí, donde estás? 

6     [09:40] Javi27 LOS MISMOS... 

7     [09:40] Javi27 DE DONDE ERES? 

8     [09:41] Andy Y porqué Javi 27? 



 

9     [09:41] Andy Rio de Janeiro 

10   [09:41] Andy Y tú? 

11   [09:41] Javi27 DE MADRID 

12   [09:41] Javi27 Y DONDE VIVES AHORA? 

13   [09:42] Andy Rio de Janeiro 

14   [09:42] Javi27 PORQUE PRONTO LOS CUMPLIRE... PARA HACERME A LA IDEA 

15   [09:42] Javi27 PUES HABLAS MUY BIEN CASTELLANO, No? 

16   [09:42] Andy Un poco, estoy estudiando español en la Universidad 

17   [09:43] Andy No he comprendido lo que dices arriba... 

18   [09:44] Javi27 ME PREGUNTASTES PORQUE JAVI27 

19   [09:44] Javi27 NUNCA HAS PROVADO EL CIBERSEXO? 

20   [09:44] Andy NOOOOOOOOOOOO 

21   [09:44] Javi27 JAJAJA TE ASUSTA? 

22   [09:45] Andy NOOOOOOO.  

23   [09:45] Javi27 ENTONCES... POR QUE NO PROBAR? 

24   [09:45] Andy No me assusta 

25   [09:46] Andy Y tu como ers? 

26   [09:46] Javi27 PUES DIME COMO ERES.... 

27   [09:46] Andy Dime primero 

28   [09:46] Javi27 YO 1,85 80 KG MORENO OJOS VERDES  

29   [09:46] Andy No creooooo 

30   [09:47] Javi27 JAJAJA TE ASEGURO QUE ES CIERTO... PARA QUE IBA A 

MENTIR 

31   [09:47] Andy No se 

32   [09:47] Andy Trabajas? 

33   [09:47] Javi27 CLARO 

34   [09:47] Javi27 TU? 

35   [09:48] Andy No, ahora solo estudio 

36   [09:48] Javi27 CASTELLANO, NO? 

37   [09:48] Javi27 Y COMO ERES TU? 

38   [09:48] Andy Si 

39   [09:49] Andy Trabaje en una compañia de petroleo llamada Unocal, Conoces? 

40   [09:49] Javi27 NO Y QUE HACIAS? 

41   [09:50] Andy Era secretaria bilingue porque hablo inglés 

42   [09:50] Andy Y tú? Donde trabajas? 

43   [09:50] Javi27 VAYA UNA CHICA APLICADA.... 

44   [09:50] Javi27 NO VAS A DECIRME COMO ERES? 

45   [09:50] Andy No, estudie inglés cuando niña 

46   [09:51] Javi27 SOY ABOGADO, TRABAJO EN UN DESPACHO 

47   [09:51] Andy Soy brasileña, 1,60 50 k.  

48   [09:52] Andy Ahora estas trabajando o no? 

49   [09:52] Javi27 SI CLARO 

50   [09:52] Javi27 ANIMATE CON EL CIBERSEXO... SE TE VE UNA CHICA MUY 

EXCITANTE 

51   [09:53] Andy Que feo! estas charlando y trabajando al mismo tiempo... 

52   [09:53] Javi27 TENGO UN RATO LIBRE.... 

53   [09:53] Andy Si... 

54   [09:53] Javi27 HASTA LA 13.25 NO ENTRO AL PROXIMO JUICIO 

55   [09:54] Andy Qué hora es en Madrid? 

56   [09:54] Javi27 LAS 12.47 



 

57   [09:54] Javi27 NO LO PONE EN LA ESQUINA DE TU PANTALLA? 

58   [09:55] Andy QUÉ QUIERES DICIR CON ESO? 

59   [09:55] Javi27 EL SI.... ERA POR LO DEL CIBERSEXO? 

60   [09:55] Andy Piensa en eso todo el tiempo? 

61   [09:56] Javi27 PUES QUE EN LAS COSAS QUE ESCRIBIMOS VIENE LA HORA Y 

ESA ES LA HORA DE ESPAÑA 

62   [09:56] Javi27 JAJAJA NO, PERO ME DIVIERTE... A TI NO? 

63   [09:56] Andy NO SE QUE ES ESO... 

64   [09:56] Javi27 NO SABES LO QUE ES EL CIBERSEXO? 

65   [09:56] Javi27 PUEDO ENSEÑARTE 

66   [09:57] Andy CLARO QUE NO 

67   [09:57] Javi27 CALRO QUE NO LO SOBES O QUE NO QUIERES QUE TE 

ENSEÑE? 

68   [09:57] Andy YO NO APREN´DI A NOMBRAR LAS PARTES DEL CUERPO... 

69   [09:58] Javi27 JAJAJA ESO ES FACIL.... 

70   [09:58] Javi27 HABLAS MUY BIEN CASTELLANO COMO PARA NO SABER 

DECIR ESAS COSAS.... 

71   [09:58] Andy PARA TI QUE ES madrileño, pero para mi no sé 

72   [09:58] Javi27 ADEMAS SI QUIERES PUEDES METER PALABRAS EN TU 

IDIOMA, ESO LO HARA MAS EXCITANTE 

73   [09:59] Andy Creo que no vas a comprenderme... 

74   [10:00] Javi27 INTENTALO... DIME ALGO SEXY...... 

75   [10:01] Andy es casado? 

76   [10:02] Javi27 YO NO.... 

77   [10:02] Andy Yo si 

78   [10:02] Javi27 TAMPOCO PASA NADA.. NO BUSCO UNA RELACION REAL.... 

79   [10:03] Andy Yo sé pero cosas como estas digo para mi marido... 

80   [10:03] Javi27 BUENO COMO QUIERAS PERO NO IBA A ASUSTARME..... 

81   [10:05] Javi27 PUES NADA YA VEO QUE NO ERES TAN EXCITANTE COMO 

PENSABA 

82   [10:05] Javi27 SERA MEJOR QUE ME CONCENTRE EN MI TRABAJO 

83   [10:05] Javi27 ADIOS 

84   [10:06] Andy Adios 

 

 

03/12/2003: 

 

 

I E: 

 

1     [10:04] MAT HOLA MICOLE SOY DE USA Y TU 

2     [10:04] MICOLE Yo soy de Brasil. 

3     [10:04] MAT ?> 

4     [10:04] MAT Q EDAD TIENES ? 

5     [10:05] MICOLE 25 y tú? 

6     [10:05] MAT 23 

7     [10:05] MAT Y D DONDE ME ESCRIBES EN ESTE MOMENTO ? 

8     [10:05] MICOLEDe qué ciudad de USA eres 

9     [10:05] MAT SOY DE NEW JERSEY Y TU DONDE ESTAS AHORA ? 

10   [10:06] MICOLE En Rio de Janeiro. 



 

11   [10:06] MAT oh nice ..... 

12   [10:06] MAT siempre he querido ir alli 

13   [10:06] MAT micole es tu nombre ?> 

14   [10:07] MICOLE y cuándo piensas venir? 

15   [10:07] MICOLE no es apodo 

16   [10:07] MAT la verdad no se ... puesto q este ano voy para italia ... 

17   [10:07] MAT maybe el proximo ano .. pero no conozco nadie alli .... me servirias tu d 

guia ? 

18   [10:07] MAT no hablo portugues  

19   [10:08] MAT ok so dime tu nombre ? 

20   [10:08] MICOLE yo hablo un poquito de inglés. 

21   [10:08] MAT ok so dime tu nombre ? 

22   [10:08] MICOLE dime antes lo tuyo. 

23   [10:09] MAT ok me llamo mauricio 

24   [10:09] MAT tu ? 

25   [10:09] MICOLE yo soy Milena nice to meet you. 

26   [10:09] MAT no. the pleasure is all mine ..... 

27   [10:09] MAT milena that's a nice name 

28   [10:10] MAT tienes foto milena ? 

29   [10:10] MICOLE no puedo escribir en inglés, es que estoy haciendo un trabajo. vale? 

30   [10:11] MICOLE no estoy en la facultad. 

31   [10:11] MAT ok hablemos en espanol 

32   [10:11] MAT dime tienes foto ? 

33   [10:12] MICOLE yo estudio letras (portugués-espanhol) 

34   [10:12] MICOLE yo no tengo foto 

35   [10:12] MAT ok ese es tu trabajo ? 

36   [10:13] MAT y a q t dedicas ? 

37   [10:13] MICOLE sí. para entrenarmos la lengua española. 

38   [10:13] MAT ok pero dime a q t dedicas ? 

39   [10:13] MAT en q trabajas ? 

40   [10:14] MAT ????? 

41   [10:14] MICOLE ahora me dedico a la facultad y también al curso de inglés.  

42   [10:15] MAT ok ..... muy bien ..... 

43   [10:15] MICOLE y tú estudias? 

44   [10:15] MAT  

45   [10:16] MAT en eso trabajo 

46   [10:16] MAT q horas son alli ? 

47   [10:16] MICOLE en qué trabajas? 

48   [10:16] MAT  

49   [10:17] MICOLE son las 10:20. 

50   [10:17] MAT am right ? 

51   [10:18] MICOLE q horas son allí? 

52   [10:18] MAT son las 7.20 am 

53   [10:19] MICOLE qué te gusta hacer? 

54   [10:19] MAT a mi d todo un poquito 

55   [10:19] MAT cuando tengo tiempo libre juego futbol o salgo a bailar y tu  

 

 

II E: 



 

1     [10:24] MAT porq no ? 

2     [10:24] MAT te vas ? 

3     [10:24] MICOLE podemos ir la tela principal? 

4     [10:24] MAT donde es eso ? 

5     [10:24] MAT no t entiendo 

6     [10:25] MAT ???? 

7     [10:25] MICOLE perdón. en la apartada principal. 

8     [10:25] MAT donde queda eso ? 

9     [10:26] MAT I don't understand  

10   [10:27] MAT ????? 

11   [10:27] MAT micole 

12   [10:27] MICOLE en la window mayor dónde están las otras personas. 

13   [10:28] MAT donde dice operacion triunfo ? 

14   [10:28] MAT musica 

15   [10:28] MICOLE olvida. no importa. 

16   [10:29] MAT ?? 

17   [10:29] MAT sorry ... no t entiendo 

18   [10:29] MAT porq no hablamos aqui ? 

19   [10:29] MICOLE es por causa del trabajo, pero no comprrendes. no hay problema. 

20   [10:30] MAT disculpame 

21   [10:30] MAT dimelo en ingles vale ? 

22   [10:30] MICOLE no hay problema . es qué tampoco sé en inglés. 

23   [10:31] MAT bueno pero podemos seguir hablando aqui ? 

24   [10:31] MICOLE sí. qué músicas te gustan? 

25   [10:31] MAT todo me encanta como bailan las brasilenas 

26   [10:32] MAT vaya q bailan bien 

27   [10:32] MAT me encanta verlas 

28   [10:33] MICOLE estás hablando de samba? 

29   [10:33] MAT sippppp 

30   [10:33] MAT me encanta 

31   [10:33] MICOLE pero qué tipo de música te gusta más? 

32   [10:34] MAT musica en ingles rap ..... rock .... 

33   [10:34] MAT tecno .. trance  

34   [10:34] MAT salsa merengue 

35   [10:34] MAT samba 

36   [10:34] MAT no se bailar samba 

37   [10:35] MICOLE me gusta mucho rock. principalmente RED hot chilli pepper's. 

38   [10:35] MAT oh yes .. they;re good 

39   [10:35] MICOLE no sé se escribi cierto. 

40   [10:36] MICOLE u2 y me gustaba mucho backstreet boys qué pasó con ellos? 

41   [10:36] MAT no han hecho musica nueva 

42   [10:37] MICOLE o back... pero allí se habla algo de ellos 

43   [10:37] MAT not really 

44   [10:38] MICOLE sorry .pero me voy. 

45   [10:38] MAT ohhhhh  

46   [10:38] MAT fue un placer hablar contigo 

47   [10:38] MAT cuidate 

 

I F: 



 

1     [09:25] boliche hola como estas  

2     [09:26] Anita bien, de donde eres? 

3     [09:27] boliche de granada y tu  

4     [09:27] boliche cuantos años tienes 

5     [09:28] Anita de BRASIL, 27 

6     [09:29] boliche tu estudias 

7     [09:29] boliche y que  

8     [09:29] boliche te  

9     [09:29] boliche gusta cuando estas solita en casa 

10   [09:31] Anita si estudio español en la universidad del Rio de Janeiro 

11   [09:31] Anita y tú, que haces? 

12   [09:32] boliche yo estudio derecho y como eres  

13   [09:33] Anita soy morena, pelos largos, ojos castaños... 

14   [09:34] boliche yo alto delgado pelo rizado ojos marrones 

15   [09:35] Anita tengo 1.64 

16   [09:35] boliche 25años 

17   [09:36] Anita que te gusta hacer a los fines de semana? 

18   [09:38] boliche irme de fiesta y a ti bombon 

19   [09:39] Anita a mi me gusta ir al cine, al teatro, a la playa, leer... 

20   [09:40] Anita Cuál es tu nombre? 

21   [09:40] boliche al cine y a la playa si pero lo otro no  

22   [09:40] boliche david 

23   [09:40] Anita ya has venido a Brasil? 

24   [09:41] boliche no pero me encantaria  

25   [09:41] Anita a ti no te gusta leer, entonces como haces en la universidad? 

26   [09:42] boliche me las apaño pero no me gusta mucho  

27   [09:44] Anita también... bueno yo creo que leer leyes sea muy aburrido... 

28   [09:44] Anita ...pero hay muchas lecturas interesantes... 

29   [09:45] boliche las unicas las de miedo o aventuras 

30   [09:48] boliche eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooooooooooooooooooooo 

31   [09:49] Anita que películas están en cartaz en tu país? 

32   [09:50] boliche lo que la verdad esconde 

33   [09:50] boliche scrin 2 

34   [09:50] boliche la niña del exsorcista 

35   [09:50] boliche etc 

36   [09:51] Anita tienes novia? 

37   [09:51] boliche no quieres ser tu  

38   [09:52] boliche dame tu movil y quedamos 

39   [09:52] Anita que lástima... ya lo tengo... 

40   [09:55] boliche que  

41   [09:56] Anita perdón... yo ya tengo un novio... 

42   [09:56] boliche no tienes  

43   [09:56] boliche porque 

44   [09:57] Anita que? 

45   [09:58] boliche que porque no tienes novio 

46   [10:00] boliche eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooooo

ooooooooooooooooo 

47   [10:01] Anita no.....yo tengo novio... 

48   [10:02] boliche lo siento me voy 

49   [10:03] boliche besos vale 



 

50   [10:04] Anita hasta la proxima vista baby! 

51   [10:04] boliche ivale 

52   [10:04] Anita besos... chao. 

 

 

II F: 

 

1     [10:07] morenazo19 apisima 

2     [10:07] Anita hola! 

3     [10:07] Anita de dónde eres? 

4     [10:07] morenazo19 d'albacete 

5     [10:08] morenazo19 tu? 

6     [10:10] morenazo19  

7     [10:10] Anita perdón... soy de Brasil 

8     [10:10] morenazo19 ah 

9     [10:10] morenazo19 aki al lao 

10   [10:11] morenazo19 ties ek mover el culo bien 

11   [10:11] morenazo19 jejeje 

12   [10:12] Anita cuanto perjuicio... 

13   [10:12] Ya no existe ningún usuario llamado morenazo19 en el chat. 

 

 

 

12/12/2003: 

 

I G: 

 

 

1     [08:53] cinco hola 

2     [08:53] cinco de donde eres 

3     [08:53] rubia brasil 

4     [08:54] cinco estas aqui en españa? 

5     [08:54] rubia noo estoy en brasil 

6     [08:54] rubia mira, te importas en hablar en la pantalla principal?... 

7     [08:54] cinco te interesa vivir en españa 

8     [08:55] rubia si 

9     [08:55] cinco que sabes hacer 

10   [08:56] cinco yo vivo en portugal 

11   [08:56] rubia estudio español 

12   [08:56] cinco que edad tienes 

13   [08:57] rubia 23 

14   [08:57] cinco debes ser preciosa 

15   [08:58] rubia  

16   [08:58] cinco tienes pareja 

17   [08:59] rubia no 

18   [08:59] cinco te gustaq amar 

19   [09:00] rubia ??? 

 

 

II G: 



 

1     [08:52] Diablo hola 

2     [08:52] rubia hola 

3     [08:53] Diablo de donde eres?? 

4     [08:54] rubia de brasil 

5     [08:54] Diablo yo de Bilbao(españa) 

6     [08:55] rubia te importas en hablar en la pantalla principal? 

7     [08:56] Diablo por?? 

8     [08:56] rubia para mi es mejor... 

9     [08:56] rubia si no te importas... 

10   [08:56] Diablo pos vale 

11   [08:58] rubia donde estás??? 

 

 

III G: 

 

1     [08:48] Sonic hola 

2     [08:48] rubia podemos hablar en la pantalla principal? 

3     [08:48] Sonic mar 

4     [08:48] Sonic no 

5     [08:49] rubia por que? 

6     [08:49] Sonic porque  

7     [08:49] rubia ???? 

8     [08:49] Sonic quiero hablar de cosas que son muy de amor 

9     [08:49] Sonic quiero hablar del amor 

10   [08:49] rubia pero para mi es mejor, por favor... 

11   [08:50] Sonic todo sobre el amor 

12   [08:50] Sonic pero hablamos del amor 

13   [08:51] Sonic de la cama 

14   [08:51] Sonic no? 

15   [08:53] rubia pienso que no 

16   [08:53] Sonic bueno 

17   [08:54] Sonic ciao 

 

 

IV G: 

 

1     [09:29] Rosae20 CONTESTAME 

2     [09:29] rubia hola 

3     [09:30] Rosae20 ERES PEDRO O NO 

4     [09:30] Rosae20 VAMOS 

5     [09:30] rubia que??? 

6     [09:31] Rosae20 QUE SI ERES PERICO EL ALEMÁN 

7     [09:31] Rosae20 EEEEEEEOOOOOOOO 

8     [09:33] rubia no, soy de brasil, no soy Pedro...] 

9     [09:34] Rosae20 OK, PUES PERDONA, ES QUE TENGO UN AMIGO QUE SE PONE 

"RUBIA" TB. lO SIENTO. 

10   [09:34] rubia pero, no quieres hablar conmigo?? 

11   [09:35] rubia aunque no sea tu amigo? 

12   [09:35] Rosae20 CLARO, POP QUÉ NO?? 

13   [09:36] rubia que bien... 



 

14   [09:36] rubia de donde eres? 

15   [09:36] Rosae20 DE JAÉN, EN ANDALUCÍA 

16   [09:36] rubia si... 

17   [09:36] Rosae20 SI, POR 

18   [09:37] rubia a mi me gustaria conocer a españa... 

19   [09:38] Rosae20 LA VERDAD ES QUE NO ESTÁ MAL, PERO SIEMPRE 

TENDEMOS A QUERER CONOCER OTROS PAISES Y DEJAMOS A UN LADO EL 

NUESTRO, PORQUE A MI TB ME GUSTARÍA CONOCER BRASIL 

20   [09:38] rubia es verdad 

21   [09:39] Rosae20 CUANTOS AÑOS TIENES? 

22   [09:39] rubia 23 

23   [09:39] rubia y tu? 

24   [09:39] Rosae20 ME QUEDAN 12 DÍAS PARA LOS 21 

25   [09:39] rubia si, claro... tu edad esta en tu nombre, desculpe... 

26   [09:40] Rosae20 JEJEJE, NO TE PREOCUPES TAMPOCO ME ACORDABA DE QUE 

LO HABÍA PUESTO 

27   [09:40] rubia que vas hacer en tu cumpleaños? 

28   [09:41] Rosae20 PROBABLEMENTE NADA, PORQUE COMO ES EL 24 Y ES 

NOCHEBUENA, NORMALMENTE ESA NOCHE SE CENA EN FAMILIA POR TANTO 

NO PUEDO HACER NADA CON LOS AMIOS 

29   [09:41] rubia por que no haces despues??? 

30   [09:42] rubia otro dia? 

31   [09:43] Rosae20ES QUE ES UN ASCO CUMPLIR LOS AÑOS EN ESTAS FECHAS 

PORQUE DONDE YO VIVO LA GENTE AHORA ESTÁ TRABAJANDO EN LA 

RECOLECTA DE LA ACEITUNA Y TRABAJAN TODO EL DÍA, Y EN ESTAS FECHAS 

LA GENTE SE SUELE REUNIR CON LA FAMILIA Y ESO, Y NO SÉ. 

32   [09:44] rubia una vez me dijeron que en españa se festeja mas el dia del santo queel 

propio cumpleaños, como es eso? es verdad?  

33   [09:44] rubia tienes email??? 

34   [09:45] Rosae20 HOMBRE, TANTO COMO ESO. NO CREO QUE SEA ASÍ, SE 

SUELE CELEBRAR MÀS EL CUMPLEAÑOS, EL SANTO NORMALMENTE SOLO SE 

FELICITA Y YA ESTÁ. AUNQUE YO COMO NO CREO EN LOS SANTOS ME DA 

IGUAL QUE ME FELICITEN O NO. 

35   [09:45] Rosae20 SI 

36   [09:45] rubia tengo que irme... 

37   [09:46] Rosae20 AH, PUES ENCANTADA DE CHARLAR CONTIGO 

38   [09:46] Rosae20 HA SIDO UN PLACER 

39   [09:46] rubia mi nombre es Giselle y me email es giselle@hotmail.com 

40   [09:46] Rosae20 rosa@mailpersonal.com 

41   [09:46] rubia es que ahora tengo clases 

42   [09:46] Rosae20 Yo me llamo evidentemente Rosa 

43   [09:47] Rosae20 un beso, ciao 

44   [09:47] rubia besos, ciau 

 

 

I H: 

 

1     [09:18] Grazi hola, ocupado? 

2     [09:18] Jardinero- no, para nada 

3     [09:18] Jardinero- estoy a tu entera disposicion. 



 

4     [09:19] Grazi que bueno 

5     [09:19] Grazi d donde eres? 

6     [09:20] Jardinero- de Cadiz, y tu= 

7     [09:20] Grazi de Brasil 

8     [09:20] Jardinero- uy!! que lejos 

9     [09:20] Grazi cómo eres? 

10   [09:20] Jardinero- como te llamas? 

11   [09:21] Grazi Graziela y tú? 

12   [09:21] Grazi Conoces Brasil? 

13   [09:21] Jardinero- precioso nombre 

14   [09:21] Jardinero- yo carlos 

15   [09:21] Jardinero- no, pero me encantaria conocerlo 

16   [09:21] Grazi Bonito nombre.... 

17   [09:22] Jardinero- sobre todo Ipanema, que es donde inventaron los tangas, jejejeje 

18   [09:22] Grazi en q te ocupas? 

19   [09:22] Jardinero- tengo un almacen de ropa y tu? 

20   [09:23] Grazi Te gusta las tangas brasileñas? 

21   [09:23] Jardinero- me encantan 

22   [09:23] Jardinero- tu las usas? 

23   [09:23] Grazi Soy profesora de niños y estoy en la Facultad 

24   [09:24] Jardinero- ah 

25   [09:24] Jardinero- que edad tienes? 

26   [09:24] Grazi por supuesto 

27   [09:24] Grazi 21 años 

28   [09:24] Grazi y tú? 

29   [09:25] Jardinero- buenisima edad 

30   [09:25] Jardinero- yo tengo 24 

31   [09:26] Grazi cómo eres? 

32   [09:26] Grazi holaaa 

33   [09:27] Jardinero- tienes alguna foto tuya escaneada,que me quieras enviar? 

34   [09:27] Grazi no, lo siento 

35   [09:28] Jardinero- vaya 

36   [09:28] Jardinero- yo soy moreno, pelo corto, ojos oscuros, mido 1'75, alguna cosa mas? 

y tu como eres? 

37   [09:28] Grazi pq jardinero? es una fantasía 

38   [09:29] Jardinero- por que me gusta la jardineria, y ademas, me gusta regar las flores, tu 

tienes alguna flor que regar? 

39   [09:30] Grazi tengo pelo largo y castaño claros, ojos castaños, mido 1,74 y soy delgada 

40   [09:30] Jardinero- somos de la misma altura, que bien 

41   [09:30] Jardinero- que tallas usas? 

42   [09:30] Grazi 38 

43   [09:30] Grazi y tú? 

44   [09:31] Jardinero- pues no se, la mediana.. 

44   [09:31] Jardinero- y de suje? 

45   [09:32] Grazi ni idea, el mediano 

46   [09:32] Jardinero- en que ciudad vives? 

47   [09:33] Grazi Rio de Janeiro 

48   [09:33] Jardinero- vaya, que bonita ciudad 

49   [09:34] Jardinero- eres mulata? 

50   [09:34] Grazi y la tuya, tb es bonita? 



 

51   [09:34] Jardinero- si, mucho, es muy bonita 

52   [09:34] Grazi No, soy blanca 

53   [09:35] Grazi está en el trabajo? 

54   [09:35] Jardinero- sip 

55   [09:35] Jardinero- sabes, a mi me gustaba muchisimo xuxa, ya se ha retirado? 

56   [09:36] Grazi no, aún no, a mi tb me gustaba 

57   [09:36] Jardinero- me gustaba las canciones, y sobre todo ella 

58   [09:37] Grazi pq era muy bonita, por supuesto? 

59   [09:37] Jardinero- sip 

60   [09:38] Jardinero- y tu como te consideras? 

61   [09:39] Grazi No se, los hombres nunca se quejaron, y les gustan mucho de mi aparencia 

62   [09:40] Jardinero- te gustara la playa, no? 

63   [09:40] Grazi me voy siempre 

64   [09:41] Grazi adiós, tengo clase ahora en la facultad. Hablamos después? 

65   [09:41] Jardinero- a mi me encanta 

66   [09:41] Jardinero- me quieres escribir, y si quieres me envias una foto tuya? 

67   [09:42] Grazi vale 

68   [09:42] Grazi cómo? 

69   [09:42] Jardinero- carlos@mixmail.com 

70   [09:42] Jardinero- un beso donde mas te guste 

 

 

V A: 

 

1     [09:06] ANTON hay una rubia en el chat q estudia español es d tu facultad 

2     [09:07] Priscila me gusta ir a la playa, al cine y a la disco 

3     [09:07] Priscila no.....quién es la rubia? 

4     [09:08] ANTON a mi tambien la playa me encanta me gusta irme d senderismo y 

acampada con los colegas la escalada  

5     [09:09] ANTON una q hay en el chat su nick es rubia y creo q es d brasil 

6     [09:11] Priscila ah sí....pero no la conozco...... 

7     [09:12] ANTON y cuentame como eres 

8     [09:12] Priscila soy alta, pelo negro, delgada, ojos azules, y guapíiiiiiiiiiiiisima 

9     [09:13] Priscila y tú? 

10   [09:14] ANTON no me imagino todas las chicas brasileiras lo sois morenitas y muy 

guapas 

11   [09:15] Priscila muchas gracias..... 

12   [09:15] ANTON normalito pelo castaño 1 78 dicen q tengo los ojos muy bonitos los 

tengo verdes  

13   [09:16] ANTON conoces a carrasco d o t 

14   [09:16] Priscila qué es eso? 

15   [09:16] ANTON operacion triunfo 

16   [09:17] ANTON manu carrasco 

17   [09:17] Priscila no ....no lo conozco...... 

18   [09:17] Priscila ? 

19   [09:19] ANTON perdoname un segundo 

20   [09:19] Priscila sí.....vale..... 

21   [09:20] ANTON holaaaaaa 

22   [09:20] ANTON estas por ahy 

23   [09:21] Priscila sí....... 



 

24   [09:21] ANTON na mi madre al telefono echandome la bronca 

25   [09:21] Priscila qué has hecho de tan malo?....risas 

26   [09:21] ANTON ya sabes q no paso por casa y esas cosas 

27   [09:22] ANTON q les tengo abandonados 

28   [09:22] ANTON ya me llamo ayer pa reñirme 

29   [09:23] ANTON osea q tendre q hacerles una visita si no me matan 

30   [09:23] Priscila vives solo? 

31   [09:23] ANTON si claro con 28 años no voy a estar con mis padres no 

32   [09:24] ANTON estoy mejor solito 

33   [09:24] Priscila ah sí....pero podrías vivir con alguien.....una chica , por ejemplo...... 

34   [09:24] ANTON en casa me controlaban mucho 

35   [09:25] ANTON no q va no he encontrado lo q necesito 

36   [09:26] ANTON estoy bien solo me hago mis cosas no tengo q darle explicaciones a 

nadie me levanto cuando quiero y me acuesto cuando me da la gana estoy bien asi 

37   [09:27] Priscila sí...es bueno vivir solo....sin nadie para aburrirnos 

38   [09:29] ANTON d q parte d brasil eres 

39   [09:29] Priscila soy de Río de Janeiro 

40   [09:30] ANTON una ciudad enorme 

41   [09:30] ANTON y esos carnavales tremendos 

42   [09:31] Priscila sí.....son muy buenos....... 

43   [09:31] ANTON }ya os queda poco para el carnaval ya estais d preparativos y eso 

44   [09:31] Priscila sí todos están preparándose para el carnaval ....... 

45   [09:31] ANTON aqui tenemos dos muy buenos 

46   [09:32] ANTON el de canarias q dicen q es muy parecido al vuestro 

47   [09:32] ANTON y el d cadiz q es la leche 

48   [09:33] Priscila qué haces ahora en la oficina, adémás nde hablar conmigo? 

49   [09:34] ANTON el d cadiz es un cachondeo mundial estan todo el dia de fiesta de la 

mañana a la noche comparsas chirigotas 

50   [09:34] ANTON estoy en casa por q dices q estoy en la oficina 

51   [09:35] Priscila ´sí....pero...qué haces en el trabajo?? 

52   [09:35] ANTON me acabo d levantar y estoy tomando un cola cao 

53   [09:36] ANTON solo trabajo los fines d semana d camarero 

54   [09:36] ANTON no trabajo en una oficina por q lo dices 

55   [09:36] Priscila ah sí......... 

56   [09:36] Priscila no sé....me pareció que sí...... 

57   [09:37] ANTON pues estas equivocada 

58   [09:37] Priscila bueno......voy a la clase.........nos hablamos después 

59   [09:37] ANTON venga bonita nos vemos 

60   [09:37] ANTON estudia muchooooo 

61   [09:38] ANTON biquinhosssssss 

62   [09:40] Priscila besos 

63   [09:40] ANTON chao preciosa 

 

 

VI A: 

 

1     [08:51] wiss HOLA 

2     [08:51] Priscila hola .....cómo estás? 

3     [08:51] wiss BIEN Y TU  

4     [08:52] wiss DE DONDE  



 

5     [08:52] Priscila SOY DE BRASIL.......Y TÚ? 

6     [08:53] wiss DE ESPAÑA 

7     [08:54] Priscila CUÁNTOS AÑOS TIENES? 

8     [08:54] wiss 21 

9     [08:54] wiss Y TU? 

10   [08:55] Priscila igual que tú......21...... 

11   [08:55] Priscila qué haces? 

12   [08:55] wiss NO ME LO CREO 

13   [08:56] wiss YO AQUI INTENTANDO ESTUDIAR 

14   [08:57] wiss EOOOOOOO 

15   [08:57] Priscila qué estudias? 

16   [08:58] wiss ingenieria y tu 

17   [08:58] wiss q trabajas o estudias 

18   [08:59] Priscila estudio letras.....y doy clases de español 

19   [09:00] wiss alli en vrasil 

20   [09:01] wiss bueno brasil 

21   [09:02] Priscila dónde estás ahora? 

22   [09:02] Ya no existe ningún usuario llamado wiss en el chat. 

 

 

VII A: 

 

1     [08:46] Fernandito joer 

2     [08:47] Fernandito enserio prefieres 

3     [08:47] Fernandito xarrar x aki? 

4     [08:47] Fernandito una pregunta 

5     [08:47] Fernandito tienes messenger? 

6     [08:47] Priscila tengo..pero no estoy en mi casa.... 

7     [08:47] Fernandito mmm 

8     [08:47] Fernandito ande stas 

9     [08:47] Priscila estoy en la computadora de la facultad 

10   [08:48] Priscila de dónde charlas? 

11   [08:48] Fernandito ein 

12   [08:49] Fernandito yo toy een kasa 

13   [08:49] Priscila dónde vives? 

14   [08:51] Fernandito en elche 

15   [08:51] Fernandito y tu? 

16   [08:52] Priscila vivo en BRASIL 

17   [08:53] Fernandito ehhhhhh 

18   [08:53] Fernandito no jodas 

19   [08:53] Fernandito enserio 

20   [08:53] Priscila CLARO QUE ES VERDAD....... 

21   [08:53] Priscila POR QUÉ NO LO CREES? 

22   [08:55] Fernandito nose 

23   [08:55] Fernandito oye te importaria darme tu direccion de korreo? 

24   [08:56] Fernandito siq me lo creo 

25   [08:56] Priscila Rua Venceslau, 111 / 303 - méier Rio de Janeiro, Brasil 

26   [08:56] Priscila lo ves? 

27   [08:57] Fernandito no pero de korreo electroniko 

28   [08:58] Priscila ahhhhh sí....... hahahhah 



 

29   [08:58] Priscila te la doy..... 

30   [08:58] Priscila priscila@hotmail.com 

31   [08:58] Fernandito vale 

32   [08:59] Fernandito ya te agregao  

33   [08:59] Fernandito te konectas al messenger 

34   [08:59] Fernandito ? 

35   [08:59] Fernandito te doy la mia si kieres 

36   [09:00] Priscila sí...la quiero 

37   [09:00] Priscila me conecto sí...... 

38   [09:01] Fernandito fernando@hotmail.com 

39   [09:01] Fernandito y si kieres te paso alguna foto 

40   [09:01] Fernandito y asi sabes kien soy 

41   [09:01] Fernandito joer 

42   [09:01] Fernandito esq eso deq seas de brasil me mola 

43   [09:01] Fernandito nunka abia ablado kon nadie 

44   [09:01] Fernandito de tan lejos 

45   [09:02] Fernandito no m estaras engañando no? 

46   [09:02] Priscila pero soy de Brasil........jamás te engañarias!!! 

47   [09:02] Fernandito vale vale 

48   [09:02] Priscila digo engañaria...... 

49   [09:03] Fernandito y aora donde estas? 

50   [09:03] Priscila estoy en la facultad....... 

51   [09:04] Fernandito amm 

52   [09:04] Fernandito q guay 

53   [09:04] Fernandito kuantos años tienes 

54   [09:05] Priscila 21 

55   [09:05] Priscila y tú? 

56   [09:06] Fernandito no puede ser muxas koincidencias 

57   [09:06] Fernandito yo tamb!!!!!!! 

58   [09:08] Priscila sí??.....muy joven.......risas 

59   [09:08] Fernandito de verdad 

60   [09:09] Fernandito y not puedes meter en el messenger 

61   [09:09] Fernandito ? 

62   [09:11] Priscila ahora no...pero después podemos charlar por el msn 

63   [09:11] Fernandito guay 

64   [09:11] Fernandito me gustaria 

65   [09:12] Fernandito alomejor te piensas 

66   [09:12] Fernandito el tio este deq va 

67   [09:12] Fernandito pero esq eso deq seas de brasil 

68   [09:12] Fernandito nose 

69   [09:12] Fernandito me a exo gracia 

70   [09:12] Priscila cómo está tu día? 

71   [09:12] Fernandito bien 

72   [09:12] Fernandito yo estoy en kas 

73   [09:12] Fernandito esq estoy enfermo 

74   [09:13] Priscila ya me lo habías dicho...... 

75   [09:13] Priscila pero......que tenías antes? 

76   [09:14] Fernandito ahhh 

77   [09:14] Fernandito perdon 

78   [09:16] Fernandito esq me operaron el martes 



 

79   [09:16] Fernandito de un quiste 

80   [09:17] Priscila qué es eso? 

81   [09:18] Priscila pero........ya estás bien? 

82   [09:22] Fernandito estoy rekuperandome 

83   [09:22] Fernandito es un bulto 

84   [09:22] Fernandito ina infeccion 

85   [09:22] Priscila ah sí......que bueno que ya estás recuperándose....... 

86   [09:23] Fernandito si 

87   [09:23] Fernandito muxas gracias 

88   [09:23] Fernandito not konozko de nada 

89   [09:24] Fernandito pero me gusta ablar kontigo 

90   [09:24] Priscila que bueno...... 

91   [09:29] Fernandito espero q a ti tamb 

92   [09:30] Priscila sí....a mí también......... 

93   [09:31] Fernandito me tienes q pasar una foto tuya por el msn 

94   [09:32] Priscila sí después la paso...... 

95   [09:32] Priscila y tú me pasas una tuya...... 

96   [09:33] Fernandito klaro q si 

97   [09:34] Priscila ahora me tengo que ir.....despues me mandas un e-mail? 

98   [09:38] Fernandito klaro 

99   [09:38] Fernandito venga 

100   [09:38] Fernandito un besitooooooooo 

101   [09:39] Priscila besos.... 

 

 

VIII A: 

 

1     [09:22] Moreno hola que tal  

2     [09:23] Priscila hola..... 

3     [09:23] Moreno de donde eres cielo? 

4     [09:25] Priscila de Brasil...... 

5     [09:25] Priscila y tú? 

6     [09:25] Moreno de españa 

7     [09:25] Moreno que edad tienes priscila? 

8     [09:26] Priscila tengo 21 y tú? 

9     [09:26] Moreno 25 

10   [09:27] Moreno que hora es en brasil? 

11   [09:27] Moreno aki son las 12:30 medio dia 

12   [09:29] Priscila 9 :30 

13   [09:29] Priscila qué haces? 

14   [09:29] Moreno estoy en la oficina 

15   [09:30] Moreno y tu donde estas 

16   [09:30] Priscila estoy en la facultad....... 

17   [09:31] Moreno y te dejan chatear no te ve el profe cielo? 

18   [09:32] Priscila estoy en el intervalo..... 

19   [09:33] Moreno como eres? 

20   [09:34] Priscila sou alta, delgada, pelo negro, ojos azules....y guapísima...... 

21   [09:34] Moreno mmmmm que bonita 

22   [09:34] Moreno yo soy moreno 

23   [09:34] Moreno 1.78 



 

24   [09:34] Moreno ojos verdosos 

25   [09:34] Moreno pelo castaño 

26   [09:34] Moreno atractivo 

27   [09:35] Moreno y muy cariñoso 

28   [09:35] Moreno y tu eres cariñosa? 

29   [09:35] Priscila sí ...soy muy cariñosa...... 

30   [09:36] Priscila bueno...ahora me tengo que ir...... 

31   [09:36] Moreno que pena 

32   [09:37] Priscila nos hablamos después....... 

33   [09:37] Moreno holoa 

34   [09:38] Moreno sobre que hora? 

 


