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É grosseiro usar ponto final na 
conversa do WhatsApp? 

Como você se sentiria se convidasse um amigo para jantar e ele respondesse com 
essa mensagem, incluindo o ponto final? Preocupado? Ofendido? Ou simplesmente não 
lhe daria mais importância? E se a resposta fosse mais ou menos assim: "pode ser uma 
boa" Ou: "Pode ser uma boa!" 

A linguista da internet Gretchen McCulloch diz que mais e mais pessoas 
consideram grosseiras as mensagens com um ponto final, algo que tem a ver com a 
maneira como usamos aplicativos de mensagens instantâneas como WhatsApp e 
Facebook Messenger. 

"Se você é jovem e está escrevendo para alguém, por padrão, você envia uma 
mensagem por ideia", diz McCulloch. 

"Então, como a coisa mais normal é usar o mínimo necessário de caracteres, 
qualquer outro símbolo adicional pode dar origem a uma interpretação diferente", diz ela. 

Um estudo feito em 2015 pela Universidade de Binghamton, nos Estados Unidos, 
no qual participaram 126 alunos, descobriu que as mensagens de texto que terminam 
com um ponto final eram percebidas como menos sinceras do que a mesma mensagem 
sem o ponto. 

Na comunicação falada, o ponto final geralmente é acompanhado por uma 
diminuição da voz para indicar que é o fim de uma oração. E também tem conotações de 
formalidade ou seriedade, explica McCulloch. 

Colocar um ponto final em uma mensagem do WhatsApp "pode ser bom, se a 
mensagem for séria", diz. 

"O problema surge quando você recebe ou envia uma mensagem positiva com a 
seriedade do ponto final. É a justaposição dessas duas coisas que cria aquele sentimento 
de uma mensagem passivo-agressiva." 

Então, como podemos saber se alguém está realmente chateado ou está 
simplesmente usando um ponto final no sentido tradicional? 

Erika Darics, professora de linguística na Universidade de Aston, em Birmingham 
(Inglaterra), diz que tudo tem a ver com o contexto. 

"Se você e seus amigos não costumam usar pontos no final de uma sentença em 
um grupo do WhatsApp e alguém faz isso, provavelmente está tentando dizer algo sobre 
como se sente", diz Darics. 

Essa professora acredita que a idade de alguém e a frequência com que ela usa 
um aplicativo de mensagens também podem afetar o modo como usa a pontuação. 

Por exemplo, um jovem é mais propenso a enviar mensagens de uma só frase sem 
ponto final. 

PREGUIÇA OU CRIATIVIDADE LINGUÍSTICA? 

O uso de gramática informal e gírias em aplicativos de mensagens também pode 
levar à simplificação da comunicação e tornar as pessoas mais vagas ao escrever. 

Mas McCulloch observa que usar gírias ou ortografia incorretamente na verdade 
requer um esforço adicional na era do auto corretor e a ferramenta de auto completar o 
texto. As mensagens online também obrigam as pessoas a desenvolver novas maneiras 
de transmitir emoção e significado sem o uso de linguagem corporal ou tom de voz. 

Para McCulloch, depois de anos vivendo na era da internet, no final "encontramos 
muitas maneiras de transmitir ironia e outros significados". Por exemplo, o emoji de 
cabeça para baixo pode ser usado sarcasticamente. "Os emojis aumentam a consciência 
da linguagem e podem nos ajudar a entender as sutilezas de outros tipos de 
comunicação, como política ou propaganda", diz Darics. 

Fonte: https://www.bbc.com/ 

 
01. O texto analisado pertence a que gênero textual? Explique sua resposta? 

02. O autor do texto expôs apenas sua opinião sobre o assunto ou buscou 
outros pontos de vista? Como ele fez isso? 

03. No texto, podemos identificar falas de três pessoas diferentes. Quem são 
estas pessoas e como identificamos suas falas? 
04. Qual é a posição da entrevistada Gretchen McCulloch sobre o uso do ponto 
final em conversas do WhatsApp? Você concorda com ela? 

05. Uma mensagem eletrônica possui diversos recursos de comunicação. Além 
das palavras, que outros recursos podemos utilizar? 
06. Que prejuízos o uso desse tipo de linguagem pode trazer para as pessoas? 

07. Como as pessoas podem evitar esses prejuízos? 
08. A escolha sobre usar ou não a pontuação e outros sinais gráficos também 
se aplicam a outros tipos de texto, por exemplo, uma redação? Explique. 
09. Leia atentamente o texto abaixo e preencha com os seguintes advérbios: 
 

mais, não, raramente, urgentemente, sempre, provavelmente, menos, realmente 
 

A importância do descanso 
 

(XXX), você nunca parou para pensar como (XXX) usamos nossos dias de descanso para 
(XXX) descansar. (XXX) que você pensa que poderá dormir até mais tarde, ficar com as pernas 
para cima a tarde toda, lendo seu jornal, surgem tarefas que já foram tantas vezes adiadas que 
têm de ser feitas (XXX), e lá se vão seus dias de descanso. O descanso não é apenas uma opção, 
é uma necessidade do nosso corpo. Mesmo que não seja possível viajar, sair, conhecer novos 
lugares, é de extrema importância dar uma pausa em todas suas atividades rotineiras e relaxar. 
Quando nosso corpo está cansado, ele (XXX) consegue trabalhar direito. Começa a ficar ansioso, 
estressado, desmotivado, as ideias começam a vir confusas, as coisas são feitas de maneira (XXX) 
lenta e com (XXX) qualidade. O corpo precisa de um momento de relaxamento para poder seguir 
com suas atividades, sem prejudicar o resultado, ou para exercê-las da melhor forma possível. […] 
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