
Na era digital comunicamos por texto, mas também por imagens. Por isso,
talvez não seja uma surpresa se lhe disser que os emojis, se fossem
considerados um idioma, seriam a língua mais falada do mundo. 

Mais de 90% dos cibernautas utilizam estes elementos para comunicar, mas
os dados em que vamos tropeçando pela internet não se ficam por aqui. Em
mais de 212 países, o número de pessoas que os utiliza supera os 2,9 mil
milhões e mais de sete mil milhões de emojis são enviados todos os dias.

Há quem considere que são a linguagem corporal da era digital, capazes de
replicar o que vemos e fazemos numa conversa frente a frente. Através
deles podemos passar uma mensagem de apreço, frustração ou mostrar
que estamos, simplesmente, pensativos. Se pensarmos bem, com os mais de
três mil pictogramas existentes, quase que é possível criar uma gramática!

Esta forma de comunicar foi criada pelos japoneses, no final dos anos 90.
Nasceu das palavras formadas por “e” (figura), “mo” (escrita) e “ji” (sinal). No
entanto, só viria a tornar-se popular do outro lado do mundo, na cultura
ocidental, na viragem do milénio, depois de passar a fazer parte do teclado
dos iPhones.

Uma breve retrospetiva faz-me pensar no quão curiosas podem ser as várias
formas que a humanidade adota para comunicar. Nos primórdios usaram-se
as pinturas rupestres em cavernas e os hieróglifos egípcios. Agora, usam-se
emojis.
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UM EMOJI VALE MAIS DO QUE
(MIL) PALAVRAS? 

Beatriz Martins, Account  | ALL Comunicação



De acordo com a Global Language Monitor, em 2014 “a palavra mais usada
não foi uma palavra, mas sim o emoji do coração vermelho”. Mais tarde, em
2018, o emoji a chorar a rir manteve o pódio até 2020. E talvez lá se tivesse
mantido, caso, nesse mesmo ano, não aparecesse uma pandemia que fez
com que o emoji a chorar fosse o mais utilizado.

A realidade é que a emojificação da linguagem tem sido adotada por todos,
em especial pela geração Z. Prova disso é a evolução destes símbolos, que –
atualizados anualmente - ganham novas texturas, cores, géneros e até
elementos não-binários. 

Mas, se há emojis para representar tudo e todos… podem estes ter a mesma
força de uma palavra?

É através dos discursos - que não são mais do que palavras apoiadas umas
nas outras - que expressamos ideias, pensamentos e sentimentos reais. No
fundo, damos a conhecer quem somos, mesmo quando as palavras nos
saem desorganizadas, aos atropelos. Recordo Saramago, que nos deixou
escrito que há muitas palavras. Boas, más, as que pedem desculpa, aquelas
que acariciam, aconselham ou, até mesmo, as que intimidam.

Se “cada palavra é dita para que não se ouça outra”, então nenhum emoji a
conseguirá substituir. Pode até acompanhá-la, dando-lhe cor. Mas sejamos
sinceros: no final do dia, todos preferimos ter, em palavras, o real significado
do emoji do coração vermelho.
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