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Introdução: A linguagem desempenha um papel cada vez mais importante nas relações 

humanas e, entre sociedade e língua, há uma relação de interdependência. Por ser a língua, em 

suas diversas variações, o objeto de estudo da Sociolinguística, o linguajar dos jovens, nesse 

contexto, o “internetês”, encaixa-se no âmbito das variações linguísticas sociais. Objetivo: 

analisar a linguagem utilizada pelos jovens no Whatsapp. Como objetivos específicos, 

destacam-se: (a) estudar o aplicativo como interação social voltado para a comunicação; (b) 

analisar seus usos e funcionamentos, observando como os adolescentes escrevem; (c) 

identificar os significados das palavras e (d) mostrar como esses “vícios” podem interferir na 

hora de produzir um texto formal. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, em 

livros, revistas e sites da Internet que tratam do assunto, seguida de uma pesquisa de campo, 

em que se analisaram mensagens de Whatsapp e suas características. Para falar da linguagem 

no meio social fazem-se necessários referenciais teóricos de alguns autores como Saussure, 

Labov, Bagno, Preti, entre outros Resultados e discussão: Segundo uma matéria feita pelo 

canal Olhar Digital News3, em 29/05/2017, o Whatsapp informou que já ultrapassou 120 

milhões de usuários no Brasil, e conta com 1,2 bilhão de usuários no mundo inteiro. O aplicativo 

permite a troca de mensagens, fotos, áudios e vídeos por meio de uma conexão com a internet, 

em qualquer lugar e momento, podendo serem enviadas e recebidas em questão de segundos, 

construindo também uma multiplicidade de sentidos entre os falantes. Aceita a linguagem 

popular, abreviações e o uso de emoticons, figurinhas que representam as emoções dos falantes. 

Conclusão: Assim como as gírias, surgiu também uma linguagem típica dos adolescentes, o 
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“internetês”, caracterizado pela facilidade de escrever e pela agilidade. O uso dessa linguagem 

tem o intuito de criar laços com outros adolescentes, o que importa é a compreensão entre eles. 
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