
Naum enxe, tiu!  
Eduardo Zugaib 
  

"Vamos as novis... essa poha de feriadu naum me serviu em nda... quinta em ksa, sexta em ksa, 
sabadu em ksa... ao menos o domingu eu sai... fui pro xou su shazan na micos...rs... Pra kem 
naum tinha o costume de ouvir metal..."  

Parece brincadeira. Mas quem, alfabetizado na base da cartilha Caminho Suave, lê algo assim na 
infinita quantidade de blogs - os sites que simulam diários na internet - corre o sério risco de 
sofrer vertigens, pra não dizer dor na vista.  

"Eu gostei pakaaaas du xou da banda... axu ki era esse u nome... ka a mina canta mto velho... e 
u kbelo dela era linduuuuuu... era um vermelho meiu laranja... Bem o xou foi zuzu di bom ... mas 
vamus lah... a unica coisa legal pra contar tbm foi quinta-feira, depois da prova ... a gente foi pro 
Jink´s, num lembro direitu, kraioooooooooooooo..."  

Então, fazendo força pra ler mais um pouco, fico me perguntando: será que está acontecendo 
algo que foge de nossa percepção? Que tribos urbanas, grupos herméticos produzem códigos para 
se comunicarem e dificultarem a entrada de terceiros em seus domínios, isso todo mundo já sabe. 
Ou deveria saber. Dialetos, sotaques e variações fazem parte de todo idioma que se preze. Mas 
ainda fica difícil de entender qual a identidade deste grupo que surge e se transforma a cada novo 
blog acessado. 

"Ces num tem nocao, foram 31 garrafas, e a gente jogandu dardu (neguinhu piscava ateh tortu, 
abria ateh a boka pra piscar, hahahahaha tava foda), poutzz patu e ganso tbm foi foda, u ruim eh 
ki ninguem errava mas blz, fexamos u Jink´s... u kra teve ki expulsar a gente de lah, todus 
mtoooooooo mals.. hauahuahauh... mesmo assim, os corajosos aki ainda foram fexar a noite nu 
amarelinhu, desce mais umas 4 garrafas, poutzzzzzzzzz..."  

Já imaginou escrever um anúncio para este público, meu caro redator? Ou então uma matéria 
falando, por exemplo, de sexualidade, caro jornalista? E você, estimado professor, que já há 
alguns anos está de mãos atadas? Já imaginou ficar de costas para a classe, tentando passar no 
quadro o capítulo de concordância? Sentir os risos irônicos e torcidas de boca que vêm de trás? E 
corrigir uma avaliação bimestral, então? Coisa para iniciados, não? Fazer uma direção de arte 
para este público talvez seja algo menos desafiador. Basta apelar ao caos total, jogar tudo dentro 
da página, misturar alguns emoticons e ver no que dá, diriam alguns. Inclua aí um som 
"bombando", ou uns ganidos do Marilyn Manson e pronto. Será tão simples assim? Pensando 
friamente, acho que não. 

Há alguns anos os publicitários riam do estereótipo criado para a comunicação ao adolescente, 
que era traduzido num ator de uns trinta e poucos anos vestindo bermudão, com boné virado 
para o lado e falando alguma gíria da moda. Uma gíria, que no decorrer da aprovação da 
campanha, já se tornava obsoleta. Se riam do deboche da adolescência, hoje riem de nervoso por 
não saberem lidar com a adolescência do deboche.  

"Bateu uma larica da poha, desce uma porcao de fritas, neguinho soh faltou se jogar em cima da 
mesa, ''garcom mais outra'', a batata acabou, ahhhhhhhh fala seriu aih!?... manda de calabreza 
intaum, poutzzz, soh faltaram lamber us pratos.. e pra voltar pra ksa?! sorte ki eu durmi na ksa 
da cyntia, u coitadu du Sandru de bike ainda voltando pra ksa.. .hauahauhauahau, eh foda.. todus 
''dakele jeitu''.."  

A lei do mínimo esforço tomou conta do cérebro do jovem brasileiro, que num esforço descomunal 
em ter uma identidade nova, está ficando sem nenhuma. Estão criando talvez um novo 



movimento: o da androginia cultural. As desculpas são piores do que o fato em si. "Aki" é mais 
fácil de escrever do que "aqui". Em internet nada se acentua, não se usa vírgula nem pontuação. 
Tudo na tentativa de justificar os códigos que a geração que nasceu acessando internet acha 
bonitinhos e descolados. A geração MTV, que ainda esboçava algo de inteligente, está cedendo 
vez para uma turba ainda mais monossilábica, profusa em pensamentos tão instantâneos quanto 
um miojo lámen: a geração messenger. Ou ICQ, se preferirem. O mais hilário é que, nos 
próximos anos, grande parte desta turba prestará vestibular para todo tipo de carreira, muitas 
onde a comunicação dá a tônica. Enviarão centenas de currículos que serão automaticamente 
arquivados num lixo qualquer. Engrossarão a fila do desemprego, alegando falta de sorte e as 
mesmas culpas governamentais de sempre. Odiarão oligarquias, monopólios e países imperialistas 
mesmo sem fazer a menor idéia do que signifique isso tudo. Sei que este é um exemplo colhido 
entre tantos outros, e que deve existir alguns pobres diabos desta nova geração que contrariem 
tudo o que está escrito aqui. Torço para que não sejam poucos. Assim como torço para receber 
um monte de e-mails dizendo que estou enganado e que isso é saudosismo assim que este texto 
for publicado.  

"Meu tem uns detalhes sordidos ki naum se pode revelar neste blog... hahaha.. soh us podres.. 
mas naum contu pra ninguem... nunca bebi tantu, nunca ri tantu... kero soh ver qnd vai ser a 
proxima vez... naum vejo a hr...rs"  

Não, por favor! Não revele os detalhes sórdidos! Não estamos preparados para tanto! Vai ver, 
essa sensação de que algo foi rompido, reflita apenas a nostalgia das últimas gerações que 
aprenderam português e perceberam que "ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais". 
Aos pais de hoje, coitados e atordoados, resta apenas o consolo de saber o porque dos filhos 
ficarem trancados no quarto horas a fio. Não é birra, nem "aborrescência", nem conflito de 
gerações. Eles fazem parte de uma nova cultura, de um novo idioma. Daí não conseguirem travar 
um mínimo de diálogo em casa. Apenas grunhidos e garranchos, com reticências em demasia, 
que refletem o vácuo tomando conta do cérebro. Um idioma esquizofrênico que projetou as gírias 
ao cargo máximo, deixando entre elas alguns espamos de português. Falta de educação? Pode 
ser. De cultura? Também. Aliada e muito à falta de vontade, já que quem tem acesso à internet 
tem acesso sim à cultura. Quem tem capacidade de construir um blog também não é um 
desprivilegiado, entre tantos outros que lutam pelo simples acesso à escola e pelo direito de 
aprender um idioma sequer, nem que seja o do país em que nasceu e que tenta sobreviver. 
Dificuldade por difilcudade, convenhamos: aprender este idioma é mais difícil que aprender 
português. Quem é do tempo em que só existiam telefones pretos e geladeiras brancas sabe 
disso.  

"...telefoni pretu... geladera branca... ah, tiu...naum enxe...vc tah veio"  
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