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Imagens e palavras: vamu discuti a relaçaum 

 

Robson Fonseca Simões 

  O século XXI entra em cena com recursos tecnológicos tão 

poderosos que despertam cada vez mais novas experiências e valores nos 

mais diversos segmentos da sociedade contemporânea, sobretudo o da 

infância e o da juventude. Habituados com o mundo eletrônico, cada vez 

mais os alunos vêm trazendo para a escrita escolar ecos de uma 

linguagem típica da internet, cheia de signos, símbolos, abreviaturas, 

imagens etc. Essa transposição, muitas vezes causa um estranhamento no 

universo escolar, calcado numa perspectiva de trabalho com a língua a 

partir da sua normatividade. É do estranhamento causado a um professor 

de Língua Portuguesa que este texto trata. E também de como esse 

estranhamento se transformou em aprendizagem. 

 

Meus olhos percebem a invasão do cotidiano pela internet com sites, 

blogs, flogs, orkut e softwares educativos que juntos compõem as novas 

tecnologias do mundo contemporâneo, obrigando-nos a repensar a 

relação histórica entre oralidade, textos, escrita e imagem. Na internet, 

palavras e imagens se revezam na criação de uma nova expressividade – 
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veloz, intensa, dispersa e simultânea. Criar novos signos na linguagem é 

produzir pensamento na escola? Qual o significado desta nova combinação 

entre imagens e palavras? Em que medida esta linguagem pode significar 

fruição e conhecimento? Muito mais do que encapsular respostas, a 

expectativa é de suscitar questionamentos que nos levem a repensar 

sobre este fato lingüístico/imagético, contribuindo assim, à reflexão de 

linguagem no mundo contemporâneo. 

 

Tentar traduzir o “internetês” trazido pelos alunos e convidá-los a 

que me apresentassem uma lan house, foram meus primeiros sinais de 

abertura ao estranhamento – contando, para isso, com a ajuda de um 

dicionário e dos próprios alunos. blz. np. Daí nasceu o desejo de conhecer 

as produções escritas dos alunos na sua vida social, tanto para melhor 

conhecê-los quanto para poder compreender as transformações da 

linguagem, vista como produção humana. qd? Já é.  



Fui convidado a participar do Orkut de uma turma de alunos. É uma 

comunidade virtual que preza a amizade, mensagens de bom humor, 

sugestões de restaurantes e parques, avisos de provas agendadas, 

comentários do período de greve. Esses alunos/membros também 

pertencem a outras comunidades: “o Pedro fala muito”; “Bean, impossível 

não rir”; “Luiza, impossível não gostar”; “Eu amo a Erikita”; “Gabriel, sem 

comparação”; “Camila, tu eh demais”.  

Para se apresentarem em suas páginas, escolhem a sua melhor foto, 

tirada recentemente e registram nos seus perfis um pouco do que 

gostariam de falar sobre eles mesmos. Entre fotos e palavras, sua história 

e seus desejos ganham forma. Uma aluna, por exemplo, escreve que se 

pudesse prever o futuro, gostaria de saber qual é o destino daqueles que 

fazem acreditar que são confiáveis, amigos e sinceros, mas acabam 

decepcionando. Ela gostaria de entender o que está mudando nela e o 

motivo desta mudança. A aluna registra suas paixões na vida (família, 

amigos); seu livro preferido (O Código da Vinci), sua melhor música 

(Strani Amori) e cinema (Um amor para recordar). Muitas vezes é nesse 

espaço público e virtual que ganham visibilidade questões invisíveis à 

família e à escola.  

Enquanto aceitava o desafio de adentrar nesse mundo virtual em 

que os alunos se sentem tão à vontade, fui desafiando-os a criar 

composições em que precisavam se expressar usando a linguagem verbal 

e a não verbal. Curiosamente, a riqueza dos textos e o domínio da norma 

culta eram enfrentados com a mesma propriedade com que faziam 

charges, colagens, desenhos etc. O professor de Português já podia ficar 

tranqüilo. Vlw. 
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