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Resumo 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o conteúdo de narrativas produzidas a 

partir das oficinas de escrita criativa, realizadas em uma escola rural no município de 

Jangada – MT dentro do projeto “Educomunicação, Ciência e Outros Saberes”, 

correlacionando o acesso e uso de mídias, assim como hábitos de leitura. Foram utilizados 

como meios de levantamento de informações um amplo questionário e também as 

produções textuais produzidas pelas alunas. 
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Introdução  

 

Na rotina escolar, leitura e escrita são elementos que estão presente desde muito 

cedo, desempenhando papel crucial no desenvolvimento do ser cítico-social. Podemos 

destacar também o uso crescente das mídias, que não por acaso encontram-se cada vez 

mais presentes nas salas de aula, em especial o celular. Relacionando estas práticas, é 

possível apontar a influência que os hábitos de escrita, leitura e mídia possuem entre si 

na prática escolar e na vida das alunas de um colégio rural no município de Jangada – MT 

 

Objetivo 

 

Este trabalho tem como objetivo apontar como a utilização de mídias como o 

celular, TV, e internet, somada a hábitos de leitura influenciam no âmbito criativo de 

alunas de 13 a 17 anos de uma escola rural localizada em Jangada – MT. 

 

__________________ 
¹ Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

² Estudante de Graduação 4º. Semestre do Curso de Publicidade e Propaganda da UFMT, email: 

larissa100ibc@gmail.com  

³ Orientador do trabalho. Professor do curso de Publicidade da UFMT, email: aclyse@uol.com.br 
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Justificativa 

 

Na atualidade, somos apresentados a novos modelos de tecnologia com 

frequência. Ao falar de comunicação, isso é ainda mais comum, mensagens instantâneas, 

vídeos, fotos, notícias, tudo chega até o receptor de forma bastante fácil e em alguns casos, 

automática. Desta forma, se pensarmos no campo criativo, qual a influência que todos 

esses avanços possui? A leitura e a escrita, como formas de absorção de conteúdo e 

exibição dos mesmos, respectivamente, também representaria uma peça importante nessa 

busca por respostas?  Tracemos então um estudo que contemplará essas questões, 

exibindo dados coletados e fundamentação teórica. 

 

Criatividade, imaginação e a formação de imagens  

 

Cada pessoa é um universo, um conjunto de vivências e impressões. Ao olhar para 

dentro de si, o indivíduo entra em contato direto com sua mente, onde está localizada a 

tão estimada criatividade, e juntamente com ela, a imaginação e formação das imagens. 

Segundo Sartre, (1971, apud WULF, 2014, p. 14) “O ato da imaginação é um ato mágico. 

É um processo para que o objeto no qual pensamos, a coisa que desejamos, possa aparecer 

de tal forma que possamos nos apossar dela”. Quando crianças, em um momento de 

descobertas e aprendizados, aprendemos formas de nos expressar, algumas delas por 

desenhos, rabiscos. As mãos tornam-se então, um instrumento de ligação entre o 

imaginário pessoal e o mundo exterior. 

 

Os processos de criação ocorrem no âmbito da intuição. Embora integrem, como 

será visto mais adiante, toda experiência possível ao indivíduo, também a 

racional, trata-se de processos essencialmente intuitivos. As diversas opções e 

decisões que surgem no trabalho e determinam a configuração em vias de ser 

criada, não se reduzem a operações dirigidas pelo conhecimento consciente.  

Intuitivos, esses processos se tornam conscientes na medida em que são 

expressos, isto é, na medida em que lhes damos uma forma. Entretanto, mesmo 

que a sua elaboração permaneça em níveis subconscientes, os processos criativos 

teriam que referir-se à consciência dos homens, pois só assim poderiam ser 

indagados a respeito dos possíveis significados que existem no ato criador. 

(OSTROWER, 1987, p.10) 

 

Contudo, nem toda imagem ou impressão é formada a partir de vivências. Anterior 

a isso está o campo da intuição, do subconsciente, onde a imaginação dá seus primeiros 

passos. A criança pode demorar a compreendê-la, não se recordar de alguma vez ter visto 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

tal objeto ou tido determinada experiência, mas ela se sente tão atraída pela imagem ou 

situação que criou dentro da própria mente, que aquilo se torna a realidade delas dali em 

diante. 

 

A Educomunicação  

 

Com os crescentes e recentes avanços tecnológicos, nos vemos inseridos num 

meio social cada vez mais midiático e imagético. No âmbito escolar não poderia ser 

diferente, crianças desde muito cedo equipadas com aparelhos repletos de funções, de 

app’s4, ocupam salas de aulas em todo o mundo. Poderiam ser, todos esses aparatos, 

aliados do professor em sala de aula? A educomunicação surge como a área do 

conhecimento responsável por possibilitar essa junção, pois incorpora à rotina escolar 

conhecimentos do campo da comunicação, que ao serem utilizados em sala de aula, 

facilitando o ensino e a didática.  

Quando propomos que os alunos produzam comunicação na escola, estamos 

oferecendo a oportunidade para que eles aprendam a expressar, com maior 

desenvoltura, o que pensam e sentem sobre temas de seu real interesse. Para 

conseguir dar conta dessa tarefa, eles terão que aprender a dominar a timidez, 

confiar em si mesmos, usar as palavras de forma competente, além de passar a 

escutar com mais atenção o que eles e seus colegas dizem. (DA EDUCAÇÃO; 

Ministério, 2006, p. 3) 

 

A comunicação na escola possui também papel motivador durante a 

aprendizagem, os alunos demonstram mais entusiasmo ao aprender pela tela do celular 

ou computador. Objetos antes vistos apenas como lazer, recebem um novo olhar após os 

conhecimentos serem aplicados na sala de aula, porém engana-se quem pensa que esse 

aprendizado fica somente ali, o aluno inserido em um meio onde a educomincação esteja 

presente, torna-se mais expressivo, crítico e leva sua instrução para onde for. 

 

O projeto 

 

O projeto “Educomunicação, Ciência e Outros Saberes”, uma parceria entre a 

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e a Secretaria de Educação (SEDUC), 

busca estimular o uso da tecnologia como ferramenta de ensino e aprendizagem pelos 

alunos e professores.  

__________________ 
4Abreviatura usada para denominar programas diversos de computador ou celular. 
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Os estudantes usam recursos tecnológicos modernos e técnicas da comunicação 

na produção de trabalhos criativos como narrativas, produções jornalísticas, audiovisuais 

e fotografias.  

Durante os meses de Julho a Setembro de 2016, os alunos do curso de 

Comunicação social, das habilitações publicidade e propaganda, jornalismo e radialismo 

foram à campo Mato Grosso afora, onde 10 escolas, divididas entre 4 urbanas e 6 rurais, 

puderam receber as oficinas que levavam conhecimento técnico e também prático aos 

alunos, são elas; escrita criativa, jornalismo, fotografia, audiovisual, outros saberes e 

tecnologia, que mais tarde puderam ser aplicadas em sala de aula. 

A escola escolhida para que fosse feito esse estudo, localizada na zona rural do 

minicípio de Jangada, há cerca de 86 km da capital Cuiabá, demonstrou bastante 

entusiasmo com o projeto e graças a isso, obtemos ótimos resultados. Nas imagens a 

seguir podemos ver algumas oficinas sendo aplicadas nas unidades escolares: 

 

Imagem 1: Alunos atentos durante explicação do professsor em oficina de audiovisual, 

Mimoso – MT, 2016. Fonte: Plataforma +105. 

 

 
 

 

Imagem 2: Estudantes fazendo atividades propostas durante oficina do projeto 

Educomunicação, ciência e outros saberes, Cuiabá – MT, 2016. Fonte: Plataforma +10 

__________________ 
5Nomenclatura da plataforma digital do projeto Educomunicação, ciência e outros saberes. Disponível em:  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

 
 

Narrativas Criativas 

 

A oficina de narrativas criativas tinha como objetivo estimular os alunos a 

produzirem textos de tema livre, balizados apenas por um modelo de estrutura simples. 

Cenário, personagens e ações eram acrescentadas depois, e resultavam em obras inéditas, 

com variados temas e gêneros. 

O trabalho colaborativo foi um ponto que se mostrou importante durante as 

oficinas, os alunos se sentiam mais entusiasmados ao produzir em duplas, ou até mesmo 

em grupo. O professor oficineiro, Dr. Aclyse de Mattos procurava sempre interagir de 

forma bem-humorada com os alunos, o que facilitou a interação com a equipe do projeto 

e serviu como “quebra gelo”. Inicialmente a turma se mostrava tímida e produziam bem 

pouco, sentiam vergonha de mostrar suas criações, sonhos colocados no papel, mas aos 

poucos isso foi superado. Abaixo temos registros da oficina: 

 

Imagem 3: Oficina de escrita criativa sendo ministrada dentro do projeto 

Educomunicação, ciência e outros saberes, Jangada -  MT, 2016. Fonte: Plataforma +10. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

 

 

Imagem 4: Concentração e curiosidade durante a oficina de escrita criativa do projeto 

Educomunicação, ciência e outros saberes. Cuiabá – MT, 2016. Fonte: Plataforma +10. 

 

 

 

Procedimentos metodológicos 

 

A metodologia deste artigo foi dividida em duas fases. A primeira consistia na 

aplicação de um questionário que continha questões acerca de hábitos de mídia, conteúdos 

acessados, assim como leitura e escrita. A segunda fase se deu com o recolhimento e 

análise dos materiais produzidos por dez alunas, com idade entre 13 e 17 anos durante as 
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oficinas de escrita criativa no projeto Educocomunicação, ciência e outros saberes. Com 

base neste método, foi possível observar dados como: 

 

Gráfico 1: 

 

Acesso a mídias 

 

 

 

Embora vivam em uma comunidade rural, a grande maioria das alunas possui 

acesso a mídias. Isso pode ser explicado pelo fato de que atualmente, estar fora do grande 

círculo tecnológico é encarado pela maioria dos jovens como uma condição ruim e pouco 

aceitável. 

 

Gráfico 2: 

 

Tipos de mídia 

 

 

9

1

Possui Não possui

2
5

1
1

TV, Internet e celular TV e celular TV Celular
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As mídias mais comuns encontradas foram a televisão, celular e rede de internet. 

Foi possível observar que o uso do celular na escola é bastante frequente. A internet, 

majoritariamente acessada pelos aparelhos por uso de dados, e precária e sinal wi-fi é uma 

realidade ainda distante para a comunidade. 

 

Gráfico 3: 

 

Tempo de utilização diário 

 

  

As mídias possuem entre 2 e 12 horas de utilização diária pelas estudantes, sendo 

que o número médio de tempo que a maioria relatou é de 5 horas. Levando em 

consideração o fato de que os jovens brasileiros passam em média, 4 horas por dia 

conectados ao aparelho móvel e a internet*, podemos constatar que o objeto da pesquisa 

corresponde a essa realidade. 

 

Gráfico 4: 

 

Assuntos consumidos7 

 

 

 
 

 

_______________ 
6Segundo pesquisa da Associação de Marketing Móvel, MMA, realizada pela Millward Brown Brasil e NetQuest 

realizada em Set/2016  

http://exame.abril.com.br/tecnologia/brasileiro-usa-celular-por-mais-de-tres-horas-por-dia/ 
7Nesta questão o aluno poderia marcar mais de uma opção como resposta 

3

1
1

1

1

1
1

5 horas 12 horas 4 horas 3 horas 2 horas

http://exame.abril.com.br/tecnologia/brasileiro-usa-celular-por-mais-de-tres-horas-por-dia/
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Dentre os assuntos citados como mais acessados, as novelas ocupam o primeiro 

lugar. Essa posição revela um comportamento tipicamente brasileiro, em que as tramas 

ficcionais exibidas na tv fazem parte do cotidiano das pessoas. Os demais segmentos 

também demonstram o interesse por esportes, assim como notícias, música, humor e 

entretenimento. 

 

Gráfico 5: 

 

Gosto por leitura 

 

 
 

O hábito da leitura sendo apontado como uma atividade que agrada a maioria das 

alunas foi uma agradável surpresa. A escola conta com uma biblioteca onde são 

disponibilizados uma boa quantidade de títulos, facilitando seu acesso, o que com toda 

certeza, contribui para o dado constatado. 

 

Gráfico 6: 

9

1

Gostam Não gostam

4

2

3
2

2

3

Novela Música Esporte Humor Entretenimento Notícias
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Assunto sobre o qual mais gosta de ler8 

 

 
 

Dentre os assuntos preferidos na leitura, romance e poesia destacaram-se, 

demonstrando um caráter sensível, juvenil e característico por parte das alunas. Aventura, 

terror e suspense (gêneros bastante comuns também entre os jovens) ficaram logo em 

seguida. 

 

Gráfico 7: 

 

Considera-se criativo 

 

 
 

Sendo a criatividade um ingrediente indispensável para as produções, e a auto 

avaliação uma maneira a mais para contribuir com a pesquisa, foi apontado que cerca de 

90% consideram-se pessoas criativas. 

 

Gráfico 8: 

 

_______________ 
8Nesta questão o aluno poderia marcar mais de uma opção como resposta 

6

5

2

1 1

Romance Poesia Aventura Terror Suspense

9

1

Sim Não
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Gosto pela escrita 

 

 
 

Tratando-se da oficina, um espaço de construção de narrativas, o gosto pela escrita 

era uma das categorias do questionário que mais me entusiasmou, pois com isso podemos 

apurar a vontade do grupo em compartilhar opiniões e histórias por meio das palavras. 

 

Correlação 

 

Embora tenham hábitos de mídía, leitura, escrita, assim como gostos pessoais, 

distintos, algumas características que se repetem foram encontradas nos textos 

produzidos. É comum que isso ocorra, pois todas encontram-se vivendo no mesmo meio 

cultural, a criação aparentemente ocorreu de forma parecida e isso reflete em suas mentes. 

Um exemplo seria o caráter punitivo e o senso de justiça bastante evidente que 

pode ser observado nas narrativas, assim como a presença de animais que falam, como 

no estilo fábula. vejamos então alguns trechos extraídos de algumas delas: 

 

“O cachorro foi em sua direção, o gato o pegou, deu uma mordida e arranhou até 

sangrar e disse “isso é pra você não mexer mais com a minha vida e largar de ser tão 

metido e sem educação”. O cachorro nunca mais voltou naquele local, outros animais se 

orgulharam do gato e todos viraram seu amigo.” (Trecho da produção “O gato que deu 

uma lição no cachorro”, de uma aluna do 2º ano) 

 

É possível notar também que os animais citados são domésticos, como neste outro 

exemplo: 

8

2

Gostam Não gostam
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“Havia um gato muito bravo que comia sempre todos os ratos (...) Naquele mesmo 

dia, o gato percebendo a quantidade de ratos, pensou: “É hoje que vou encher minha 

pança!”, e os ratos percebendo a aproximação, logo correram e para a sorte do grupo 

começou a chover muito e com isso o gato foi ficando cansado e perdendo suas forças. 

Os ratos, se aproveitando da situação, o jogaram num lago e ele morreu.” (Trecho da 

produção “O rato que matou o gato”, de uma aluna do 3º ano) 

 

Observemos também que se compararmos estas informações com as apontadas no 

gráfico 4, que diz respeito aos assuntos mais consumidos, o gênero novela, que não por 

acaso também é uma narrativa fictícia repleta de reviravoltas e é claro, a clássica luta 

entre bem e mal, protagonista e antagonista.  

A maneira como os finais se dão é no mínimo interessante, pois percebe-se que os 

antagonistas das produções tem por fim, a morte, que parece possuir um espaço no 

imaginário dessas meninas como uma forma de punição. 

 

Outro fator relevante que podemos considerar é a influência dos elementos 

culturais dentro dos textos, que quando comparado ao número de alunas que possuem 

acesso às mídias, traz a constatação de que embora tenham acesso a outros tipos de cultura 

e possam fazer este intercâmbio, elas não o realizam. O hábito de levar adiante seus mitos 

e lendas, muito tradicional na zona rural e comunidades pequenas, como é o caso, 

continua presente na geração atual, porém os meios são outros. Certamente essas mídias 

são utilizadas para trasmissão dessas informações, que antes eram passadas boca a boca, 

o chamado saber popular, e que hoje pode ser compartilhada via app de mensagens no 

celular. Nestas produções a seguir podemos observar a presença de alguns personagens 

míticos populares da comunidade: 

 

“Era uma vez um lobisomem que vivia em uma bela floresta e não suportava 

crianças. Só em ouvir a Chapeuzinho cantando ele já saía correndo e se escondia na mata.” 

(Trecho da produção “O lobisomem que tinha medo de crianças”, de uma aluna no 3º 

ano) 
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O lobisomem, criatura folclórica que habita o imaginário da comunidade rural 

divide espaço na imaginação das meninas junto com esta outra personagem, A garota de 

cabelos de fogo, até então desconhecida: 

 

“A garota nunca saía a noite, mas certo dia resolveu sair de casa em plena 

madrugada e todo o vilarejo se aterrorizou pois pensaram que ele era a mula sem cabeça 

(...)Todos a observam admirados e começam a fazer muitas perguntas, quando de repente, 

surge da mata a mula sem cabeça.” (Trecho da produção “A garota com cabelos de fogo”, 

de uma aluna do 2º ano) 

 

A busca pela inversão por parte dos enrredos também chamou atenção, como no 

trecho mostrado anteriormente. Embora as lendas sejam tradiocionais, passadas de 

geração em geração, as alunas conseguem adicionar seu toque, aumentar um ponto aqui, 

outro lá, ou até mesmo modificar todo o plano de fundo, uma verdadeira demonstração 

do potencial criativo que possuem. 

 

Relatos da experiência 

 

Fazer parte de uma iniciativa que leva um tipo de conhecimento específico e não 

tão usual na sala de aula para alunos de escolas onde, em alguns casos não possuíam nem 

acesso a internet foi uma tarefa no mínimo surpreendente. Era curioso ver a meneira como 

aprendiam a manusear os aparelhos como câmeras e celulares, eram autodidatas, em 

poucos instantes produziam conteúdo e ficavam felizes com isso. Eu como integrante da 

equipe também vibrava a cada nova descoberta, vê-los aprender a documentar o dia a dia 

da comunidade, ou até mesmo criar uma realidade diferente do nada e saber que ajudei 

nesta etapa tornou tudo mais gratificante.  

Tivemos sim dificuldades, alguns alunos desanimaram, e lá fomos nós reacender 

o espírito de comunicador que havia em cada um. Alguns mais, outros menos, mas 

certamente todos ali tinham algo a dizer. E disseram. Por meio de vídeos, fotos, textos 

jornalísticos ou fantásticos, não sobrou espaço para o silêncio, a pequena escola rural do 

município de Jangada foi invadida pelo interesse mútuo, pela vontade de aprender, e ainda 

hoje é exemplo dentre as unidades atendidas pelo projeto “Educomunicação, Ciência e 

Outros Saberes”. 
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Considerações finais 

 

O propósito deste trabalho foi traçar e observar determinados comportamentos 

baseados na análise de características como gênero, localidade, acesso a mídia, hábitos 

de leitura e escrita. Concluímos que o grupo estudado possui um amplo potencial 

imaginativo e isso pôde ser demonstrado através dos textos. O fato de 90% possuir um 

acesso regular a mídias como internet, televisão e celular parece influenciar suas mentes 

criativas muito bem, pois foram produzidas narrativas bastante fascinantes e com fortes 

traços da cultura local, assim como seus princípios e anseios. Mais que contar histórias já 

existentes, as alunas criaram novas, deixaram-se levar pela vivência e puderam dividir 

um pouco de seu universo. A Educomunicação segue então possibilitando esse tipo de 

experiência, despertando vozes, palavras, imagens, diretamente da mente do aluno para o 

mundo ao seu redor. 
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