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Contextualizando... 

 

O Projeto Crônicas da Cidade foi desenvolvido com os 9os anos, turmas 91 e 92 no 

ano de 2017, na Escola Dilma Lúcia dos Santos, na Armação do Pântano do Sul, Ilha de 

Santa Catarina e envolveu diretamente as aulas de Língua Portuguesa e Artes/ Teatro com 

atividades de saída pedagógica, atividades de leitura e escrita, fotografias da cidade,  

intervenções visuais nas imagens e exposição fotográfica. 

Considerando que a escola vem enunciando em seu Projeto Político Pedagógico 

preocupações com a diversidade natural e cultural e a necessidade sempre atual de acolher 

e aprender com as relações sociais, o projeto buscou lançar um olhar sensível, ético e 

estético à cidade que habitamos e às relações sociais que nela se tecem. 

 A seguir detalharemos alguns aspectos teóricos e metodológicos que achamos 

importante compartilharmos seja porque organizaram nossa experiência no cotidiano da 

escola seja porque nos lançaram a reflexões sobre os grandes desafios que nós docentes 

vivemos nessa passagem de modos de vida e cultura na qual dançam, complementando-se, 

práticas escolares que já fazem parte de nossa cultura escolar e outras que vem sendo 

experienciadas pela emergência de outras práticas sociais, gêneros discursivos, modos de 

organização do conhecimento, gestão de arquivo e de demandas da cultura digital que 

desestabilizam não só os espaços e tempos escolares, mas também os espaços e tempos 

dedicados ao planejamento, organização didática, avaliação e compartilhamento de saberes 

e objetos da cultura. 

 

 

 



Durante as aulas... 

“Imagine, então, leitor, se a grande e velha figueira pudesse nos 

contar o que viu, coisas que nenhum arquivo registrou ou coisas que 

ninguém estava lá pra ver.” Estudante da turma 91 

 

Como já é sabido e solidamente construído, o trabalho pedagógico na Rede 

Municipal de Ensino da Cidade de Florianópolis é fundamentada teoricamente na 

concepção bakhtiniana de que os discursos se organizam socialmente em gêneros, mais ou 

menos estáveis e circulam em esferas de atividade humana, como versa a Proposta 

Curricular do Município (2016), amplamente debatida com os professores em diferentes 

momentos históricos, em busca não apenas do amadurecimento conceitual da proposta, 

mas também da partilha e compreensão dos professores atuantes que a fazem significar no 

cotidiano escolar. Os gêneros são trabalhados na escola desde o ponto de vista de sua 

circulação social, seus espaços de significação e ressignificados didaticamente em 

diferentes momentos de leituras e relações que extrapolam os limites disciplinares e a 

formas de organização dos saberes que regem os espaços e tempos escolares.  

Por isso, ao trabalharmos com interfaces entre imagens e palavras, as crônicas 

reúnem problematizações da sociedade, suas transformações, suas memórias e lutas, pois 

como seu próprio nome carrega, as crônicas são engajadas com seu tempo, nascem no 

cotidiano dos autores e narradores e se transformam em reflexões, críticas ou poéticas, 

sobre as relações do homem com o mundo. Nas crônicas, se manifestam vozes de um 

tempo, de um espaço, que por sua vez se conecta com outros tempos e outros espaços, 

realizando assim a conversa que Bakhtin nos propõe entre o cotidiano e outros tempos nos 

quais a memória coletiva se manifesta e se manifestam também tantas vozes, tanto no nível 

do texto como no nível das entrelinhas e suas condições de produção.  Também em Barthes 

(2004) aprendemos que os textos organizam vozes e citações de diferentes lugares da 

cultura. Nas palavras do autor, “o texto é um tecido de citações saídas dos mil focos da 

cultura.” (p.62) e os objetos da cultura estão sendo, cada vez mais, ressignificados na 

cultura digital, produzindo adaptações e hibridizações de gêneros em diferentes semioses. 

 Chamamos, portanto, de projetos de letramentos, os projetos nas quais as práticas 

de leitura e escrita são mobilizadas  na produção de sentidos em diferentes linguagens que 

deem conta de rearranjar os conhecimentos que circulam  na sociedade, portanto na escola, 

em novos gestos, em nossos objetos, realizando o que Mônica Fantin (2015, p. 15) e 



interlocutores de pesquisa chamam de didática como montagem cultural, que faz da escola 

uma oficina que constrói e desconstrói, monta e remonta os pedaços da cultura, 

multiplicando outros objetos culturais. Em nosso tempo, fundamental olhar 

cuidadosamente às imagens e como elas constroem modos de ver o mundo, 

redimensionando os efeitos e alcance de sentidos das palavras, pedindo, portanto, ações 

pedagógicas capazes de problematizar, desconstruir e reconstruir formas de olhar e 

compreender tais relações e as narrativas que circulam nos artefatos culturais. 

Nas aulas de Língua Portuguesa, durante o projeto de letramentos que narramos, 

circularam não apenas um gênero discursivo, mas vários, como canções e fragmentos do 

livro Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, alimentando as aulas de leituras e 

discussões propostas, sensibilizando os estudantes no deslocamento de olhares ao mundo e 

às problemáticas narradas  nas crônicas lidas, muito ricas em cenas instigantes que levaram 

os estudantes a estabelecerem relações com os tempos e espaços narrados em diferentes 

cidades  brasileiras. Um exemplo que podemos citar é que ao lermos e estudarmos Um 

caso de burro, de Machado de Assis, na qual o narrador dá a voz a dois burros que 

conversam sobre a chegada dos bondes elétricos no Rio de Janeiro, os estudantes não 

imaginavam que poderiam ver, durante a visita à Casa da Memória no centro da nossa 

cidade, fotos históricas de quando a Ilha de Santa Catarina ainda era habitada por 

transportes de tração animal. Durante as leituras das crônicas, então, os estudantes 

puderam ler, compreender e relacionar com aspectos históricos e geográficos também 

atuais, ampliando os olhares e o conhecimento sobre os tempos e espaços que se tecem nas 

entrelinhas dos textos, materialidades históricas e discursivas, tão necessárias no trabalho 

efetivo de leitura e escrita. 

Nesse sentido, o trabalhado que foi desenvolvido nas aulas de artes era fundamental 

para dar às imagens a devida atenção, em conversa com os textos lidos nas crônicas que 

circulavam, pois estudantes iniciaram suas discussões com base no texto O mito da 

caverna, de Platão, discutindo o conceito de cegueira atrelado ao uso das mídias sociais, 

conversando, posteriormente com os aspectos da cegueira trazidos por Saramago em 

alguns momentos marcantes da narrativa, claro apenas como exemplos das problemáticas 

que o livro sugere. Com o debate sobre a cegueira, várias temáticas foram abordadas e 

deram origem a performances teatrais, elaboradas em dois grupos de trabalho. Nesse 



processo criativo os grupos desenvolveram duas cenas conceituais que foram gravadas no 

espaço da escola. 

Após a fase de leituras e conversas entre textos e imagens, chegou o momento de 

visita ao centro, quando os estudantes observaram e fotografaram o cotidiano da cidade, 

sua arquitetura e cenas, passando pela Alfândega, Mercado Público e Praça XV até 

chegarem à Casa da Memória e puderam também relacionar as imagens visitadas na 

caminhada com as imagens do instigante acervo disponível e compartilhadas com a 

mediação de Eliane Espíndola, responsável por nos receber, passando depois pela 

Escadaria do Rosário e Palácio Cruz e Sousa.  

De volta à sala de aula, o diálogo com as imagens fundamentou a discussão sobre a 

cidade que muitos veem, mas não enxergam como no Mito da Caverna estabelecendo 

relações com as imagens vistas na Casa da Memória e as imagens capturadas pelos 

estudantes em sua redescoberta da cidade. O próximo passo foi, então, catalogar as 

imagens para depois categorizá-las e, nesse processo de compartilhamento e possibilidades 

de leitura, foi possível estabelecer nexos temáticos em todas as imagens produzidas e 

perceber que os sentidos são desenhados no diálogo com as imagens, ainda que elas 

“parecessem” carecer de sentido, o que demonstra e afirma que as imagens sempre 

produzirão narrativas e sentidos, dependo radicalmente das mediações,  problematizações e 

recriações feitas com elas. 

A ideia foi de compreender como nos relacionamos com aquilo que olhamos e 

vemos. Para tanto, trazemos para o diálogo com os estudantes as obras de alguns artistas da 

fotografia contemporânea: três brasileiros e um belga, respectivamente, Sebastião Salgado, 

Araquém Alcântara, Geraldo de Barros e Ben Heine, esses dois últimos trabalham com a 

intervenção na imagem a partir da foto montagem e das fotoformas. Olhar e ver as imagens 

desses artistas levou os estudantes a muitas indagações, principalmente a curiosidade para 

saberem as técnicas que os artistas usaram para elaborarem as obras escolhidas. Assim, 

adentramos ao mundo da vanguarda na arte contemporânea, já projetando a ideia de um 

trabalho criativo de intervenção nas fotografias que coletamos no percurso didático e 

pedagógico realizado. Então, os estudantes pesquisaram as técnicas usadas por dois artistas 

e se organizaram em duplas, planejando e elaborando as formas e efeitos que dariam às 

imagens. Nesse momento do processo, a partir da pesquisa das duplas para encontrarem as 



técnicas de intervenção nas imagens, descobrimos os aplicativos que poderiam ser usados 

para recriar as imagens fotográficas, como  PicsArt, BazaArt e Pixlr, disponíveis na rede.  

Com a experiência de autoria e recriação de imagens e escrita de crônicas, 

percebemos e compreendemos, junto com os estudantes, como são tênues as  linhas que 

separam a realidade e a ficção produzidas pelas imagens, indagando ou silenciando as 

problemáticas existenciais e sociais que circulam nas narrativas no contemporâneo.  

 

Conversas inconclusas 

“As pessoas formaram uma corrente de esperança, plantando flores 

e árvores pela ilha, diminuindo o consumo dos carros em troca de 

bicicletas, desligando as TV's e indo às ruas para curtir aquele 

lindo dia, crianças saindo dos seus brinquedos viciantes e se 

reunindo para brincar de pega-pega e esconde-esconde sem pensar 

no amanhã.” Estudante da 91 

 

A experiência narrativa aqui compartilhada indaga o cotidiano escolar em relação 

aos limites disciplinares, à construção de saberes e sentidos comuns, possibilitando que as 

tecnologias de informação e comunicação bem como os espaços e tempos escolares sejam 

mobilizados com qualidade na organização das vozes, sentidos, arquivos e linguagens 

contemporâneas, que ajudem nossas crianças e adolescentes a produzirem sentido a suas 

vivências e olhares ao mundo, que façam da escola e da sala de aula um lugar de trocas e 

construções, constituindo o que Gilka Girardello (2014) vem estudando e chamando de 

comunidade narrativa da sala de aula. 

Este texto buscou compartilhar aspectos teóricos e metodológicos que 

fundamentaram as escolhas didáticas, éticas e estéticas que se deram ao longo do projeto 

aqui narrado. A articulação entre diferentes saberes e linguagens contribui para que o 

conhecimento compartilhado converse não só com outras áreas, mas com o tecido social e 

histórico que se materializa nos discursos, práticas, mas também na arquitetura, nas ruas da 

cidade, nas artes e expressões artísticas e culturais, enfim se relaciona com o mundo da 

vida, enriquecendo experiências de leituras, escritas, qualificando, portanto, os processos 

de letramentos vividos no cotidiano escolar. 

A relação entre as atividades de Língua Portuguesa e Artes vem nos sugerir que os 

saberes são comuns e na escola há possibilidades pedagógicas de diminuir as distâncias 



entre tantos discursos e práticas que versam sobre a necessidade do conhecimento ser 

produzido significativamente na escola e conversar com seus entornos simbólicos e 

materiais, com a cidade, com suas memórias, suas belezas e silêncios e construir espaços e 

narrativas comuns pode ser uma estratégia de guerrilha em busca de uma formação mais 

humana e integradora.  

São muitas transformações ao fazer docente, suas possibilidades e 

impossibilidades, que sugerem a necessidade das práticas pedagógicas serem sempre 

revisitadas através de partilha, reflexão e construção coletiva de ações políticas 

pedagógicas comprometidas e duradouras com a sala de aula, coração de nossas escolas, 

com a formação de leitores, escritores, estudantes e cidadãos. 

 

Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. 

Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado, remoto 

controle… Adriana Calcanhoto 
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