
A turma quarentona ganha amigo internáutico 
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A série de desenhos em quadrinhos infantis mais consumida do País, a Turma da Mônica, de 
Maurício de Sousa, ganhou, a partir da edição 221 da revista Cebolinha, já nas bancas, um novo 
personagem, com cores cibernéticas: é o Bloguinho, um garoto fanático por internet. Com ele, os 
criadores pretendem levar às crianças o "internetês", espécie de dialeto usado no mundo virtual 
(salas de bate papo, ICQ, Messenger, e- mails, entre outros).  
 
Já na estréia, Bloguinho transforma as páginas da historinha numa grande salada de expressões, 
misturando em suas falas palavras como nick, chat, blz e emoticon, entre outras. Os personagens 
Cebolinha e Cascão, os escolhidos como espécies de recepcionistas de Bloguinho, entram em 
enrascadas por não conseguir compreender o linguajar do amigo. Cebolinha acha a língua tão 
estranha que supõe que seja grego. Ao que Cascão responde: "Não, não. Tá na cara que é 
francês"!  
 
O objetivo desse tipo de renovação da Turma, fundada há cerca de 40 anos, é mantê-la atual 
suficiente para acompanhar as mudanças dos interesses e linguagem do público infanto juvenil. 
Hoje, no Brasil, esse código lingüístico já abrange cerca de 7 milhões de usuários e, apesar de ser 
mais comum entre as crianças e os jovens, espalha-se rapidamente por toda a população.  
 
E, apesar de muitas controvérsias, ela ganha mais adeptos a cada dia, como é o caso do poeta e 
membro da Academia Brasileira de Letras, Ledo Ivo, de 80 anos, que diz aprovar essa nova língua 
fonética e econômica. Em entrevista recente, ele disse que o "internetês" tem muito a ver com as 
construções poéticas. "É praticamente a mesma linguagem que eu uso, porque a linguagem de 
poeta e a linguagem de criança é a mesma coisa. É uma linguagem cifrada".   
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