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INTRODUÇÃO 

Neste artigo, será analisada a conversação empreendida pelos participantes dos chats 

de bate-papo da Comunidade Católica Canção Nova.
4
  

Procura-se identificar os fenômenos linguísticos que tal conversação comporta, 

apontando os impactos sobre a construção da identidade religiosa católica.
5
 

Para tanto, os autores participaram, em 2009, das salas de bate-papo e extraíram delas 

dois tipos de conversação: a dirigida (chat temático conduzido por um mediador) e a 

espontânea (os participantes interagem livremente entre si). 

A partir das teorias da análise da conversação
6
 e de obras socioantropológicas

7
 

constata-se que as mudanças no estilo conversacional das pessoas passaram a envolver o 

universo religioso das pessoas. 

Nesse universo, problemas pessoais, contextos históricos, dogmas religiosos, tiradas 

de humor acabam misturados na conversa realizada nos sites de bate-papo, mesmo que seja de 

uma comunidade religiosa considerada conservadora. 

As transformações sofridas pela linguagem nesse contexto têm sido chamadas de 

Comunicação mediada por Computador (CMC).
8
 Entre elas, podem ser citadas a maior 

ocorrência do uso de abreviaturas, os emoctions, pausas, onomatopeias, oralização e 

pontuação, indicadores de direcionamento, turnos e marcadores conversacionais.
9
 

A linguagem religiosa no ambiente da CMC participará dessas transformações à 

medida que os adeptos desta ou daquela religião, no caso os católico-carismáticos dispõem do 

uso da CMC nos seus relacionamentos sociais. 
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A internet e a presença da religião 

No Brasil, a Internet tomou corpo a partir de 1995, quando o Governo incentivou a 

criação de provedores particulares.  

Rapidamente, a difusão de provedores e as melhorias técnicas (de acesso discado, via 

telefone, a cabo e banda larga) aumentaram a conectividade.
 
 

A participação em bate-papos, a intensa troca de frases, os truncamentos, os símbolos 

acionados fazem com que essa atividade se pareça com “um enorme jogo sem fim” ou uma 

“festa linguística” (linguistic party) para onde se leva a “língua” ao invés de “bebida”.
10

 

O chat é um sistema de comunicação eletrônico com funcionamento próprio. Ele 

simula um ambiente, uma sala, por exemplo, em que pessoas conversam.
11

 

A conversação é dinâmica, seu desenho mantém algumas configurações básicas, entre 

as quais: a) um campo de preenchimento da mensagem escrita; b) o destinatário (escolhido de 

uma lista que apresenta os usuários do chat naquele instante); c) o modo de envio (aberto a 

todos ou reservado); d) mecanismos performáticos digitais padronizados.
12

  

Esses seriam figuras, recursos sonoros e outros ícones que povoam os chats. 

Durante a pesquisa dos chats católico-carismáticos, optou-se por concentrar no portal 

Canção Nova, que apresenta a melhor estrutura de provedor. As outras comunidades não 

tinham essa ampla estrutura cançãonovista.
13

 Estendendo-se por quatro
14

, sem grandes 

interrupções, em horários alternados, identificaram-se alguns padrões de interação em chats 

carismático-católicos. 

A seguir, são apresentados dois tipos de chats. O dirigido, com a presença de uma 

personalidade e conduzido por um chat-master (alguém encarregado de supervisionar sala) e o 

livre, em que um grupo de pessoas bate-papo de forma espontânea, às vezes até demais.  

Para ilustrar um chat dirigido, extraiu-se uma conversa eletrônica ocorrida em julho de 

2007 e arquivado no portal da Canção Nova. Os chats dirigidos costumam ser arquivados para 

que os visitantes possam ler e/ou “baixar”, ou seja, transferir para seus computadores 

pessoais.  

No exemplo a seguir, o convidado é Miguel Martine, líder da RCC em Minas Gerais, 

deputado federal e presidente do PHS – Partido Humanista da Solidariedade, sigla que agrupa 

os carismáticos envolvidos em política, mas também outros cristãos afinados com as 

propostas do partido.  

O chat foi comunicado pela Canção Nova como o “lançamento virtual” do livro de 

Martini: Segunda vinda de Cristo. 
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Quadro 1 - Trechos selecionados do Chat Canção Nova Dirigido com Miguel Martini – 2007 

 
Dia 20/07/2007  

Deputado Miguel Martini no chat!  

A paz de Jesus Miguel Martini!  

13: 54: 17 - Miguel Martini fala para Todos: Olá, Deus os abençoe. Prazer estar aqui com vocês 

13: 54: 36 - DOUGLAS - BH fala para Todos: o miguel entrou na sala agora  

13:55:10 - Miguel Martini fala para Todos: estou aqui para falar sobre meu livro "A segunda vinda de Cristo"  

13:55:13 - Chatmaster fala para Todos: AGORA! Miguel Martini TECLA na sala CONVIDADOS. Assunto: A segunda vinda de Cristo.  

13: 57: 35 - Igreja Batista fala para Miguel Martini: fiquei feliz por um católico escrever sobre esse assunto, assunto que muitos padres bispos 

passam longe nem gostam de falar. Parabéns Miguel eu como cristão protestante fiquei feliz pela sua desenvoltura. Oro para q vc aguente a 

perseguição de muitos membros do clero q detestam esse assunto.  

13: 58: 57 - Miguel Martini fala para Todos:o livro trabalha a interpretação das profecias de modo que o leitor identifique o cumprimento 

delas no seu dia a dia 

14:03:38 - Miguel Martini fala para Todos: Jesus fundou apenas uma Igreja e não religiões. Na Igreja Católica Jesus propõe um modo de 

vida, não práticas religiosas. A Igreja Católica quer dizer Universal, portanto, todos os q creem no Cristo e vivem a fidelidade de Jesus, 

fazem parte desta Igreja. Na Igreja Católica fazemos tudo de forma completa, mas outros também fazem, mesmo q de forma incompleta 

14: 04:51 - Marcus fala para Miguel Martini: Martini voce acompanha alguma aparição de Nossa Senhora atualmente aqui no Brasil ?  

14: 06: 19 - Miguel Martini fala para Todos: Eu acompanho e falo no livro das aparições que a Igreja reconhece, mas não nego a 

possibilidade de outras estarem acontecendo, uma vez q Maria como mãe esta interessada na salvação de seus filhos, por isso, se esforça para 

q todos se voltem para Jesus  

14: 09:13 - Miguel Martini fala para Todos:A Igreja Católica reconhece como a Igreja verdadeira de Cristo e reconhece o sinal de Cristo nas 

outras Igrejas.  

14: 21: 41 - eu fala para Miguel Martini: OUBRIGADO PELA ATENÇÃO, SOU EVANGELICO, CREIO NO ARREBATAMENTO TAL 

COMO ESTÁ ESCRITO NA BIBLIA, E ME ESFORÇO A CADA DIA PARA ESTAR PREPARADO...   

14: 22: 18 - HANNY SJC fala para Andre: NSO ESPLIQUE SOBRE OS CODIGOS DE BARRA  

14: 23: 28 - Andre fala para Todos: eu nao tenho total certeza mas se vc ler bem se procurar vai ver que nos codigos de barra tem tres seis 

isso sabendo le-los  

14:23:52 - Miguel Martini fala para Todos: Em cada código de barra existe, no ínicio, no meio e no final, de forma equidistante, barras 

duplas com pontas mais alongada do q as outras, no meio delas uma série de outras barras correspondente a determinados números. Essas tres 

correspondem exatamente ao número 6, basta comparar em qq código de barra. 

14: 29: 44 - HANNY SJC fala para Miguel Martini: A MIM PARECE QUE A IGREJA NOS QUER ESCONDER ALGUNS FATOS..  

14: 31: 33 - Miguel Martini fala para Todos: a segunda opção não é inteligente, pois as punições de Deus para essas pessoas serão terriveis. 

Escolher Jesus já e sempre é a melor opção 

14: 32: 48 - Francisco fala para Miguel Martini: Quais aparições da Virgem na atualidade vc dá mais crédito?  

14: 33: 23 - Marcus reservadamente fala para Miguel Martini: o Anticristo é mesmo um homem? Ou um sistema ?  

14: 33: 31 - Miguel Martini fala para Todos: A hierarquia está nos preparando de forma velada. O papa João Paulo II claramente preparou o 

mundo para a chegada do Senhor. Só é preciso entender os sinais através da Igreja, creio q o livro te ajudará. 

14: 34: 29 - Miguel Martini fala para Todos: As aparições de Nossa Senhora em Medjugorje são os sinais mais contundentes da atualidade  

14: 34: 50 - Eu!Rj - FELIZ. fala para Miguel Martini: É verdade que o Sr. participou do mensalão???  

14: 34: 56 - Miguel Martini fala para Todos: O anticristo será um homem dentro de um sistema 

14: 37: 33 - Eu!Rj - FELIZ fala para Miguel Martini: Estamos tc no melhor nível possível, mas, como era de se esperar, há um espírito de 

confusão que está rodeando, mas em nome de Jesus, tudo irá se acalmar!  

14: 39: 16 - Miguel Martini fala para Todos: Não participei do mensalão porque não era deputado federal e sendo deputado estadual há doze 

anos, nunca participei e repudio todas as atitudes similares a esta.  

14: 42: 02 - Miguel Martini fala para Todos: escrevi o livro, para alertar a Igreja para que ela não seja surpreendida 

Fonte: www.cancaonova.com. Acesso em: 16/01/2009. 

 

Num primeiro momento da análise, serão ressaltados aspectos linguísticos e, 

posteriormente, os aspectos socioantropológicos. 

A partir desse pequeno trecho, alguns elementos podem ser ressaltados. É interessante 

destacar que, na conversação pela internet, os internautas são obrigados a escrever suas 
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mensagens, ou seja, interagem, construindo um texto “falado” por escrito. Observa-se que não 

relacionamos aqui fala e escrita numa perspectiva dicotômica, na qual se dá evidência às 

diferenças e semelhanças linguísticas de textos escritos e falados, fora de seu uso em práticas 

sociais de produção textual.
15

 Assim, a escrita era tida como estável, sem variação, 

“estruturalmente elaborada, complexa, formal e abstrata”, e a fala, ao contrário, “como 

concreta, contextual e estruturalmente simples”, marcada pela variação
16

. Essa caracterização 

é evidentemente idealizada, pois além de não contemplar a correlação das duas modalidades 

entre si, considera cada uma um fenômeno monobloco, estático e homogêneo. 

O objeto da AC são os processos conversacionais, focados na prática do dia a dia do 

ser humano. Para o autor, a conversação seria “uma interação verbal centrada, que se 

desenvolve durante o tempo em que dois ou mais interlocutores voltam sua atenção visual e 

cognitiva para uma tarefa comum”.
17

 Por conta disso, foca-se nas conversações ditas naturais, 

e em elementos não apenas verbais, mas entonacionais, paralinguísticos e contextuais. Assim, 

são elementos característicos da conversação as cinco práticas constitutivas de sua 

organização: a) interação entre pelo menos dois falantes; b) a ocorrência de pelo menos uma 

troca de falantes; c) a presença de uma sequência de ações coordenadas; d) a execução em 

uma identidade temporal; e) o envolvimento numa interação „centrada‟.
18

  

 A conversação aqui será tratada como síncrona, já que é caracterizada pelo 

compartilhamento do contexto temporal e midiático.
19

 Dessa maneira, encontram-se: 

a) Turnos, marcados pela contribuição de um locutor dada em certo momento da conversação, 

como nas falas de “Miguel Martini”, “Douglas - BH”, “Igreja Batista” e “Marcus”;  

b) Marcadores conversacionais que podem ser: Indicadores de direcionamento, como em 

“Miguel Martini fala para Todos”; Abreviações como em “A PAZ DE JESUS À TODOS 

VCS!”; Onomatopeias; Emoctions, que não estão presentes nos trechos acima, visto que não 

eram disponibilizados pelo site; Oralização e pontuação, que são recursos para marcar a 

entonação da voz na fala e os silêncios. Eles são obtidos através da oralização, já que as 

palavras são escritas pelo modo como soam e não pela forma da língua padrão e pelo uso da 

pontuação como em “nso”. 

As horas indicam o momento de entrada no chat. A sucessão rápida, em segundos, 

torna a rotatividade do chat um dado estrutural. Nessas estruturas, a circulação é que é a 

mensagem, e as pessoas pertencem ao fluxo da conversa.
20

 Daí, as sentenças inconclusas, 

abreviadas e cuja grafia é diferente da gramática oficial. Isso até mesmo em chats dirigidos. 
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Um dado a ser observado são os nicknames, ou seja, os codinomes que podem ser 

livremente adotados pelos internautas. Isso permite uma flexibilidade identitária tão grande 

que o mais importante é o efeito de verdade
21

 que é produzido nas relações digitais. As 

invenções, mais do que a fidelidade, integram os codinomes e a história que essas “personas 

virtuais” contam. Mesmo nos chats dirigidos, os codinomes variam, mas mantém alguns 

padrões. No caso do exemplo, a referência geográfica, a região ou a cidade é constante. A 

escolha do  nick é a base das relações virtuais, pois ele apresentará o usuário e, talvez, o 

qualificará. O nick é levado a sério, pois ele se transforma em uma máscara do usuário. A esse  

nick  agregar-se-á, com  o  tempo  ou  instantaneamente, uma personalidade (percebida pelos 

outros) que pode ser real ou inventada.  

 

Um “usuário” [...] pode descarregar sua agressividade [...] impunemente. Por 

mais que os outros o agridam, a pessoa que se esconde por trás do nome está 

protegida e as agressões não a atingem. [...] Este exercício da mudança de 

nomes e, portanto, de identidades, permitirá  ao  indivíduo  experimentar  

novos  papéis,  que  até  então se encontravam contidos ou adormecidos de 

acordo com as exigências de seu meio ambiente. [...] O inseguro se torna 

BATMAN, o frágil se torna Asterix, o solitário se torna Alone.  A garota 

inexperiente se traveste em CINDERELA ou ataca sexualmente de 

madrugada, usando o nome de LADY IN RED. Esconde-se o sexo para 

liberar  a  sexualidade.  Francisco se torna MARIA para se envolver com  

outros  homens, vivenciando o desejo reprimido. [...] Vidas paralelas se 

desenvolvem a procura de aventuras
22

  

 

É um jogo em aberto, mesmo nos chats controlados, em que não se sabe nada do 

usuário. As pessoas acabam desenvolvendo um estilo próprio de comunicação que os 

caracterizam e pode até tornar-se típico na comunicação de todo o grupo (gírias são criadas e 

utilizadas amplamente nessas congregações). Quando uma abordagem não dá resultados, há 

sempre a chance de tentar-se de novo.  E se a pessoa passa a ser estigmatizada pelo grupo, ela 

pode voltar ao chat com outro apelido, o que virtualmente, transforma-a em uma nova pessoa. 

Para se tornar “alguém” no grupo virtual, os usuários engajam-se em um jogo de sedução. Ou 

“um grande baile, em que se vivenciam personas e fantasias. Aos poucos, as pessoas vão se 

mostrando despidas. [...] Afinal, a primeira coisa que se mostra nas relações virtuais é o que 

mais se esconde nas relações físicas, um suposto interior”.
23

   

Mas será possível descobrir profundidades e epidermes num jogo identitário tão 

complexo, enredo nas tecnologias de informação que provocam mudanças permanentes e 

contidas na interface de comunicação? De fato, a construção de sentidos da identidade 

plenamente possível é buscada nos chats. 
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A chamada para a compra do livro, para o consumo da mensagem é feita pelo “chat-

master”, uma espécie de controlador da sala. Dele, também não se sabe se é homem ou 

mulher, apenas que é o “mestre dos chats”. Algo percebido durante a pesquisa é que as salas, 

tanto as abertas quanto as dirigidas possuem a frequência não apenas de carismáticos, mas 

também de visitantes que não assumem vínculo com a RCC, de outras religiões e ainda, 

simplesmente, os que aparecem apenas para “zoar” ou introduzir perturbações no sistema.  

No quadro 1, alguém assume a identidade de Igreja Batista. Há convergência de 

ideias. Martini representa um grupo grande entre os carismáticos de tendência escatológica, 

ou seja, enfatizam as revelações do livro do Apocalipse e acreditam em ideias como a da 

marca da besta, ou seja, a ideia de que os chips e os códigos de barra preparam o Anticristo. 

Este será um homem dentro de um sistema, diz Martini, ao responder a indagação de um 

internauta. Chama atenção, portanto, a presença de evangélicos e da solidariedade em relação 

ao tema, uma espécie de „ecumenização‟ temática.  

As teorias conspiratórias circulam em um grande público cristão, englobando católicos 

e evangélicos. A escolha deve ser feita porque haverá punições terríveis para os que não 

escolherem Jesus. Evangélicos se fazem presentes na sala.  

Os assuntos acabam se misturando, aparições de Nossa Senhora, corrupção, mensalão, 

entre outros. Essa mixagem é um elemento constante em qualquer sala de bate-papo e, ao 

mesmo tempo, indica efervescência, cruzamento de fluxos de comunicação. E, de vez em 

quando, nódulos emergem desses intercruzamentos.  

Ao tratar questões como essas, a análise de conversação se revela uma ferramenta 

interessante para nos ajudar a pensar esta que é uma questão fundamental para o campo da 

comunicação: a relação instaurada entre as intervenções dos sujeitos em interação e o 

contexto da cultura. É possível afirmar que, 

 

Estudar a comunicação é estudar a relação estabelecida entre os sujeitos 

interlocutores; a construção conjunta do sentido no âmbito das trocas 

simbólicas mediadas por diferentes dispositivos – uma prática viva, que 

reconfigura seus elementos e que reconfigura o social (p. 199).
 24

 

 

No trecho acima, fica nítida a referência histórica ao citar o mensalão em “Miguel 

Martini fala para Todos: Não participei do mensalão”. 

 A explicação sobre o código de barras e os chips, presente em parte do mundo 

evangélico, permite rastrear a presença de uma corrente escatológica no movimento 

carismático, que encontra sua expressão e mergulha no fluxo da mídia e do consumo. Alguns 
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internautas, evangélicos e católicos se disseram fãs desse livro que tinham acabado de 

comprar. Alguns pediram autógrafos ao saberem que o deputado estaria na Canção Nova, já 

que eram de cidades próximas.  

Mas no ambiente da sala de bate-papo, o deputado quase não consegue responder a 

tempo as indagações. Uma persona, “Eu RJ!” chega até mesmo a fazer uma “revelação” (há 

um espírito de confusão) e uma “ordem espiritual” (tudo vai se acalmar em nome de Jesus).  

Por fim, ilustra-se a pesquisa com trechos, a seguir, de um chat aberto. O Portal 

Canção Nova possuía
25

 cinco salas de bate-papo que, embora temáticas (Amigos, oração, 

Rádio-AM) acabam funcionando com um campo aberto de interatividade, cujas direções são 

muitas: namoro, conversas, oração, conselho, desabafo e zombaria. 

Em geral, as salas ficam cheias, pelo menos uma delas. Em diversas manhãs, tardes, 

noites e madrugadas, visitaram-se as salas. Sempre havia internautas dispostos, ou não, a 

“teclarem”. A interação era constante.   

Percebe-se também que a consciência de que a conversação ocorre por escrito vem 

amiúde atestada por meio da referência metonímica “teclar” representada por “tc” no trecho 

“Eu!Rj - FELIZ fala para Miguel Martini: Estamos tc no melhor nível possível”. 

Ao entrar nestes chats, assim como ao entrar nos grupos de oração do movimento 

carismático, se recebe um cumprimento padrão, só que virtual, “A paz de Jesus”, e em 

seguida, aparece o nickname (uma espécie de “apelido”) por aquele que quer participar de 

bate-papos na sala virtual. 

Alguns pontos podem ser destacados, além da rapidez, da fluidez com que a 

conversação evolui nas salas digitais. Primeiramente, os codinomes variam bem mais do que 

em salas dirigidas. Eles são usados também como elementos de abalo e perturbação, como 

zombaria.  

Alguns visitantes carismáticos tentam “exorcizar” esses elementos, alguns orando, 

outros dizendo que vão encaminhar denúncia contra o internauta considerado outsider. Há um 

padrão nos codinomes.  

Referem-se à abreviação de nomes, seguidos de um número que, provavelmente, 

indica a idade que se quer apresentar no ambiente virtual (pode não ser a verdadeira), por 

exemplo, “Paty34”. Podem ser simplesmente nomes, abreviados ou não (Gil, Cris, tati, jhon). 

Outros codinomes referem-se a situações, animais, eventos, condição ou atitudes, tais como 

abelhinha, uma flor de deus, filha do céu, namoro PHN. Cada uso pode indicar um significado 
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assumido pelo internauta e interpretado de formas diversas pelos membros da sala de bate-

papo.  

Há, ainda, os codinomes que refletem uma atitude de contestação e subversão: Dr. 

Morte (um adepto da eutanásia), Santamariaia (um brincalhão com os dons carismáticos, no 

caso, seu codinome é uma brincadeira com a oração em línguas) e Dotadão (referência óbvia 

à sexualidade).  

Outra série de codinomes é pautada por nomes em evidência na política e em outras 

áreas, mesmo religiosas: Barack Obama, Bento XVI. Essas personas virtuais, em geral, ao 

“teclarem”, termo usado para descrever o movimento de digitação de uma mensagem, 

mostram-se contrárias à imagem que poderia se esperar delas. Assim, temos um Bento XVI 

afeito a xingamentos e à linguagem sexual.  

Surgem também nomes ligados à geografia, indicando, talvez, a origem das pessoas 

que os adotam (CELSO-DF, Renatho Rio ou Fábio jf MG). Outros aparentam indicar idade e 

local (Ele 33 DF) e outros associam o nome a movimentos de igreja (IVAN RCC).  

Alguns codinomes parecem indicar profissão conjugada a instrumentos e desejo, por 

exemplo, “bombeiro cam”, indicando que o indivíduo possui uma web-cam e seria um 

“bombeiro”, ou melhor, quer produzir um efeito de verdade. Todas essas coordenadas podem 

ou não ser confirmadas no decorrer das conversas. Algumas o são efetivamente. Outras não. 

 
Quadro 2 – Trechos selecionados de Conversa no Chat Oração – Canção Nova – 19/01/2009 – Tarde 

 
13:27:00 -

  

Pesquisador fala para Todos : 

Boa tarde a todos 

13:27:08 -

  

filha fala para PHN ATÉ O FIM: 

se n forr pedir mtoo ore tbm pelo meu namoro rsss ele ainda n é totalmente da igrejaa maiss estou fazendo d 

tudo para q seja o q favorece mais é pq ele tem sede d buscar  

13:27:17 -  Carlos fala para sweet life !!: 

ta falando com a polly não tá !!!!!!!!!!!!! 

13:27:39 -  john saiu da sala! 

13:27:45 -

  

filha fala para PHN ATÉ O FIM: 

ainda estou na luta Deus é ++++ 

13:27:47 -  tati entrou na sala! 

13:28:20 -  tati fala para Todos : 

boa tarde!!! 

13:28:52 -

  

mel** fala para ombro amigo: 

a familia é tudo que a gente tem ... de verdade ...  

13:30:08 -  filha fala para PHN ATÉ O FIM: 

é o q eu faço se for mesmo da vontade d Deus ficaremos juntoss ou talvez este namoro seja só um meio d 

leva-lo pra igreja mais espero q seja mesmo para sempre este namoro q já está sendo conssagrada ao Senhor 

13:31:23 -  abelhinha fala para D0TADÃ0: pois vai ficar só na vontade 
 

Fonte: www.cancaonova.com. 
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Nos trechos selecionados, a velocidade das inserções dificulta o acompanhamento das 

conversas. A circulação atropela o tempo todo o raciocínio, as perguntas feitas acabam 

intercaladas com outros comentários e o uso de sinais de pontuação é raro, exceto para dar 

ênfases deliberadas. O uso das teclas do computador deve ser muito rápido, pois do contrário, 

perde-se o preciso tempo para interação e para o trânsito sem fim das mensagens.  

No chat, entram e saem pessoas o tempo todo e, a todo o momento, são inseridas 

mensagens. Essas podem ser abertas para que todos os membros da sala tenham acesso ou 

serem reservadas, em que somente o emissor e o receptor da mensagem conseguem ler. Isso 

pode aumentar os cortes abruptos nas trilhas da interação virtual. Os assuntos se entrecruzam, 

mas há enormes disparidades. Alguns reagem a outros, porém muitos empreendem conversas 

paralelas.  

 Sacks, Schegloff e Jefferson
26

 registraram as seguintes observações básicas em 

sequências conversacionais: a) os falantes se alternam com frequência; b) predomina a prática 

de só um dos falantes fazer uso da palavra por vez; c) são comuns os momentos em que 

ocorre sobreposição de falas, mas são breves; d) a absoluta maioria das transições de um turno 

para o próximo ocorrem sem ou, no máximo, com pequenos intervalos e sobreposições. 

Levando-se em conta o léxico, uma das marcas evidentes de um bate-papo são as 

abreviaturas. Não consistem numa parte das palavras, mas sim num conjunto de letras, no 

qual o falante nativo da língua imediatamente reconhece a palavras em questão, por fazerem 

essas letras parte de sua constituição gráfica. No trecho acima identificamos as seguintes 

abreviaturas: “n”, “mtoo”, “tbm”, “q”, “pq”, “d”, “ta”, “tc”, “rsss”. 

Há sensação de estar em uma sala cheia de pessoas falando alto e sobre assuntos 

diferentes. Em todas as salas, usou-se o codinome de Pesquisador para provocar um efeito de 

distanciamento e estranhamento da realidade vivida naquele momento nos chats. A saudação 

inicial e as perguntas de pesquisa eram respondidas muito tempo depois de uma avalanche de 

postagens, separando as respostas dadas pelos participantes dos chats. Às vezes, uma pergunta 

lançada é respondida somente depois de muitas intervenções, já que todos estão em interação 

simultânea e postam reações, comentários. 

A velocidade força a trucagem das respostas e o uso de uma linguagem escrita 

codificada e estilizada. A motivação para a frequência em uma sala de bate-papo pode ser a 

procura de relacionamento afetivo, conversa, doutrinação e mesmo oração, paradoxalmente o 

tema da sala na figura acima.  
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Algumas falas permitem inferir “experiências” vividas pelas pessoas, como a pessoa 

de codinome “filha” que desabafa ao “PHN ATÉ O FIM” sobre seu namoro que não é 

totalmente “de igreja”. Isso deixa no ar a pergunta: o que seria um namoro que não é 

totalmente de igreja? Os comentários dirigidos ao “PHN ATÉ O FIM”, ou seja, a persona 

virtual que, aparentemente, segue à risca a Canção Nova e seus pregadores sobre uma vida 

casta e cheia de virtudes sugere que o namoro não tenha castidade. Essa é a evidência quando 

se percebe o termo “rsss” na mensagem, que na linguagem da internet significa uma risada ou 

risos (daí rs).  As síncopes na linguagem escrita são constantes. As abreviaturas são de uso 

quase obrigatório e, por vezes, formam verdadeiros códigos. 

Um fato, também interessante, é que durante a pesquisa, um indivíduo assumiu o 

codinome de El Diablo e entrou na sala de bate-papo intitulada “Oração”. A reação dos 

presentes foi imediata: orações, reclamação, pedidos. Tentou-se estabelecer diálogo. 

Impossível. Ele assumiu de tal forma a persona “possuída” pelo nome que, durante o tempo 

em que ficou no chat, não obteve nenhuma interação. Frases desconexas e repetidas, em tom   

de deboche, acusavam a RCC de fanatismo. Essas, porém, diziam que as revelações das 

missas realizadas na canção Nova eram obtidas pela “ciência demoníaca” e que cansou de 

gravar e postar no Youtube os abusos da RCC: oração em línguas, revelações e curas pela TV. 

Dessa persona não foi obtida nenhuma reposta que pudesse esclarecer o sentido das 

acusações, de onde falava, enfim, dados da realidade off-line. Haveria um transe virtual? 

Alguns procuravam padres, mas durante os quatro meses foram raros os que entraram na sala. 

Apenas vocacionados e seminaristas entravam na sala. 

Para ilustrar os desafios dos meios eletrônicos, em que fazer uma etnografia digital, ou 

mesmo uma simples observação participante é quase uma aventura pós-moderna, entrou-se 

com um nick, pesquisador, para provocar um “efeito” de verdade e indicar, ao mesmo tempo, 

as intenções de pesquisa. Porém, o “efeito” que se quer causar, quase sempre não é o 

esperado, pois as trajetórias de interpretação são imprevisíveis e são instituídas no momento 

mesmo da interação eletrônica. Observe-se abaixo, a intensa circulação (entrada e saída de 

personas virtuais): 

 
 

 

 

 

 

Quadro 3 – Trecho de conversa na Sala “Amigos” – 20/01/2009 – Madrugada 
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00:46:59 -  Ateu 2009 fala para Pesquisador: HUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... 

00:47:47 -  Ateu 2009 fala para Pesquisador: O que tu pesquisas, garoto? 

00:47:54 -  Letícia fala para NAMORO PHN: ´tem um video ÓTIMO no youtube, é um teatro, nós apresentamso ele aqui no 

encontro PHN q fizemos,é maravilhoso...se chama life house everthing, vc já assistiu? 

00:56:58 -  Pati 34 entrou na sala! 

00:57:14 -  ombro amigo fala para Todos : tem algum padre n chat 

01:00:53 -  BARCK OBAMA entrou na sala! 

01:01:06 -  GEORGE W BUSH entrou na sala! 

01:01:22 -  GEORGE W BUSH fala para LANY PARAIBA...: OXENTE PAZ NA SUA VIDA 

01:01:38  Kasado-DF fala para meninaDF: Olá 

01:01:41 -  D0TADÃ0 fala para meninaDF: qtos anos gata? 

01:01:57 -  DIACONO LEO RJ fala para Marcelo rj: OLA DEONDE NO RIO? 

 

Fonte: www.cancaonova.com 

 

 

No trecho acima, pode-se destacar um fenômeno linguístico muito utilizado pelos 

falantes: o uso de onomatopeias como em “HUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...”, que 

geralmente são indicadores de hesitações e sustentadores de pausas. 

A forma como a persona virtual “Ateu” dirigiu-se ao “Pesquisador”, parece indicar 

uma provocação. Se for realizada uma leitura global do trecho, a fragmentação, a síncope, a 

rotatividade serão características importantes da conversação nas salas de bate-papo. A forma 

prevalece sobre o conteúdo. Mas há sempre rastros do mundo off-line, pois há redes de 

sociabilidade começando a ser tecidas, sendo desfeitas, mantidas ou efetivadas no ambiente 

virtual que refletem elementos e contextos sociais e pessoais.  

A persona “Letícia”, que, aliás, assumiu ser mulher, 19 anos de idade e ter o mesmo 

nome adotado para entrar na sala conversa com maior desenvoltura com “Namoro PHN”. 

Alguns pedem a presença de um padre. No decorrer da interação, há três caminhos possíveis 

aos que se adentram pela comunicação síncrona, ou seja, a comunicação “emissor-receptor” 

se dá no mesmo tempo via computador, se tornam assíduos frequentadores, entram de vez em 

quando ou rejeitam completamente a experiência e não mais retornam.  

A sociabilidade desenvolvida em ambientes eletrônicos como os chats está 

condicionada a atos comunicativos entre um ”eu” que se volta aos outros e os apreende como 

pessoas.
27

 Esse ato comunicativo instaura um princípio, a partir do qual, o assunto é mero 

espectador da conversa. Os interesses que motivam os atos comunicativos são diversos e 

mesmo num bate-papo abrigado em uma comunidade religiosa católico-carismática, há 

interesse afetivo, de namoro “santo”, de desabafo, de combater a solidão, etc. 
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“Teclar” ou conversar, em aberto, significa expor-se a intervenções, às mais diversas e 

fortuitas. Nesse caso é possível a um observador externo as formações das redes de 

sociabilidade, com trocas de e-mails e de MSN, abreviatura do programa da empresa 

Microsoft para Messenger. Esse programa, instalado no computador que tem acesso à 

internet, permite estabelecer comunicação síncrona e assíncrona com qualquer outro usuário 

do mesmo programa, transmissão de arquivos, voz, imagens. Não é incomum trocarem-se, em 

aberto, endereços eletrônicos de MSN, iniciando a formação de outras redes de 

sociabilidade.
28

  

Caso o interesse seja amoroso ou sexual, que acontece também no chat da canção 

nova, hajam vista codinomes como Dotadão, essa troca é enfatizada. O recurso de conversar 

em reservado é bastante utilizado pelos que querem estabelecer vínculo de maior 

proximidade.
29

 Essa proximidade passa despercebida pelos outros usuários, exceto se alguém 

torne público a aproximação. No desenrolar da conversa, surgem os nós das redes de 

sociabilidade: pergunta-se se há pessoas de determinada cidade ou região. Alguns codinomes 

aparecem mais vezes, o que não quer dizer que são as mesmas pessoas. 

As salas são frequentadas não só por membros da renovação carismática católica ou 

da canção nova, como também por evangélicos presbiterianos, membros de outros 

movimentos ou mesmo por aqueles que não participam da igreja ou da RCC. O espaço é 

aberto à participação e, por vezes, travam-se duras polêmicas. Há pessoas que frequentam o 

chat há tempos, outras pela primeira vez. 

As salas são frequentadas por uma diversidade de personagens que vão desde os 

protestantes, que postam passagens bíblicas questionando alguns dogmas católicos a membros 

de outras igrejas, “zombadores” e católicos ortodoxos.  

A entrada no chat, a tentativa de estabelecer um contato com os membros revela-se 

longa e sujeita a síncopes o tempo todo. A forma é mais importante. O fluxo da conversa é 

poderoso e arrasta a todos. Em sala aberta, as conversas mudam o tempo todo e se é capturado 

por elas, em infinitas repetições. Quase todo o momento tinha que se repetir o que foi dito, 

pois entravam e saíam tantas pessoas, um comentário demorava a chegar ou a ser respondido.  

Por outro lado, havia pessoas que conversavam e expunham suas credenciais como se 

estivessem numa roda de conversa entre amigos, falando de onde eram, profissão, idade etc. 

A presença de personagens institucionais, como um padre, também foi assinalada, mas 

durante a conversa, o padre ficou apenas em “ois” e “olás”. 
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Por isso, o recurso da tecla reservado é um recurso que permite uma interação 

individual em que se pode estabelecer um contato maior, mas, mesmo assim, sujeito a 

reinterpretações e onde o pesquisador é tratado como um “nativo”. Esses recortes transcritos 

das salas de bate-papo ilustram as sociabilidades
30

 que emergem dos fluxos midiático-

consumeristas.
31

 A pessoa que usava o codinome “s.o.s” trouxe alguns indícios de práticas de 

consumo entre os carismáticos: empréstimo de livros, cd‟s e outros. 

As tensões revelam justamente o “borramento” das fronteiras
32

 e a indeterminação das 

identidades. Num ambiente virtual, as estratégias discursivas são reconfiguradas 

continuamente e mudam de direção de forma pouco previsível.  

Os espaços-fluxos
33

 em que o catolicismo carismático se enredou são retro-

alimentadores, ou seja, na medida em que demandam estratégias de marketing, mudança de 

posturas e reflexividade se fortalecem e, por sua vez, ampliam a penetração e os híbridos que 

constituem esses mesmos espaços-fluxos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se, nesse trabalho, que a internet proporcionou a criação de um espaço novo 

para a escrita, visto que os textos produzidos nos chats de bate-papo são carregados de marca 

da oralidade e representam um hibridismo entre a modalidade oral e escrita. 

Nesse novo espaço, a religiosidade católico-carismática se expressa, trazendo suas 

marcas características, ou “marca de origem”, tais como, ênfase numa religiosidade centrada 

no indivíduo, temáticas ligadas ao mundo sobrenatural, à intervenção do divino na vida dos 

homens. Porém, quando se trata dos chats abertos, essa “marca de origem” dilui-se e novas 

posturas na linguagem “contaminam” esse espaço, trazendo temas “profanos” e ligados ao dia 

a dia. 

A análise linguística permitiu mostrar que a conversação síncrona mediada pelo 

computador tende a adquirir características da linguagem oral, emprestando informalidade e 

proximidade ao discurso escrito, focando na sociabilidade tão marcante dessa ferramenta. 

O ambiente das salas de bate-papo revelou que os participantes acabam se utilizando 

de outros meios de significação para expressar seus pensamentos e encurtar um pouco a 

limitação face a face, tais como: abreviaturas, emoctions, onomatopeias, oralização e 

pontuação. 
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Destarte, vê-se que os textos são dinâmicos e interativos, já que são escritos por várias 

mãos que estão preocupadas com a interação, ou seja, a negociação que ocorre a cada 

intervenção do internauta. 

A oralização, a dinamicidade e a interatividade da linguagem tornam os conteúdos 

religiosos mais fluidos e permitem que o internauta, por meio de personalidades virtuais, 

criadas segundo seu imaginário, conecte mais facilmente os temas do mundo sócio-histórico e 

do cotidiano às questões religiosas, sejam elas pertinentes à espiritualidade católico-

carismática e de outros tipos. Essa conectividade acentua as possibilidades de hibridação da 

identidade religiosa e cria um espaço aberto de circulação de ideias que não se restringe a um 

tipo de religiosidade, mas coloca em contato, mesmo por meio de oposição e crítica, diversas 

formas religiosas e culturais de expressão humana. 
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