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Resumo 

 

O seguinte trabalho tem como objetivo apresentar como os jovens dos Pantanal 

Mato-grossense incluiram os ensinamentos obtidos na escolas e os saberes populares de 

vizinhos e familiares na rotina de manipulação de suas câmeras e smartphones. 

Participantes de um projeto de intervenção denominado “Tocando o Futuro: Comunicação e 

Cultura Científica”, os jovens pantaneiros, estudantes do Ensino Básico, com idade entre 12 

e 18 anos, filmam, fotografam e escrevem suas histórias. Este texto mostra como a 

tecnologia afeta a vida desses alunos diante das dificuldades de comunicação e acesso à 

região. 
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“Tocando o Futuro” e a cidade de Barão de Melgaço 

O projeto Tocando o Futuro: Comunicação e Cultura Científica é realizado em 

escolas municipais e tem o intuito de capacitar estudantes dos Ensino Básico, com idade 

entre 12 e 18 anos, a produzirem seus próprios materiais midiáticos. Com a participação de 

professores, técnicos e alunos do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT campus Cuiabá), são ministradas oficinas de rádio, fotografia, 

filmagem, redação jornalística e produção de roteiro. 

O projeto contém duas etapas, sendo a primeira caracterizada pelo estímulo à 

ludicidade e a introdução dos estudantes às técnicas de audiovisual. Já na segunda parte a 

produção dos materiais é direcionada ao conhecimento científico obtido por eles nas escolas 

e nos saberes populares da região. O projeto é desenvolvido em escolas de regiões rurais de 

três municípios do interior do Estado de Mato Grosso: Barão de Melgaço, Nossa Senhora 

do Livramento e Santo Antônio de Leverger, que fazem parte da chamada Baixada 

Cuiabana, região que tem seus limites geográficos definidos ao sul pelo portal do Pantanal e 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Interfaces Comunicacionais, da Intercom Júnior – X Jornada de Iniciação 

Científica em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de Graduação 4º semestre do curso de Comunicação Social – Jornalismo do IL – UFMT, email: 

karinastein@live.com   
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Comunicação Social da UFMT, email: dielcio@hotmail.com 

                                                                                                                                                                    

mailto:karinastein@live.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 2 

a nordeste pela cidade de Chapada dos Guimarães (DETTONI, 2003). Este trabalho irá 

analisar exclusivamente o desenvolvimento e resultados parciais do projeto no município de 

Barão de Melgaço. 

A principal metodologia utilizada no projeto é a pesquisa-ação, na qual a principal 

motivação do pesquisador é a resolução de um problema por meio de uma ação. Durante 

esse processo, o problema a ser solucionado se torna objeto de estudo. Thiollent (2007, p. 

17) assim define a pesquisa-ação: 

 

[...] uma pesquisa pode ser qualificada de pesquisa-ação quando houver 

realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no 

problema sob observação. Além disso, é preciso que a ação seja uma ação 

não-trivial, o que quer dizer uma ação problemática merecendo investigação 

para ser elaborada e conduzida (THIOLLENT, 2007, p. 17). 

 

A característica principal dessa metodologia é a parceria entre o pesquisador e o 

grupo pesquisado, sendo necessário o trabalho em conjunto. No fim do processo é 

necessário que no grupo, com o qual o projeto foi desenvolvido, ocorra alguma mudança. 

Segundo Franco (2005, p. 490), outra característica é que os objetivos da pesquisa estejam 

relacionados à produção de conhecimento voltados à prática. Franco (2005, p. 489) ainda 

pontua que o lugar onde a pesquisa-ação é feita deve ser o mesmo lugar onde as atividades 

ocorrem, que no caso do projeto “Tocando o Futuro” são as escolas. Além disso, tanto 

pesquisadores quanto pesquisados devem estar envolvidos na “criação de compromissos 

com a formação e o desenvolvimento de procedimentos crítico-reflexivos sobre a realidade” 

e com o “desenvolvimento de uma dinâmica coletiva que permita o estabelecimento de 

referências contínuas e evolutivas com o coletivo, no sentido de apreensão dos significados 

construídos e em construção” (FRANCO, 2005). 

O município de Barão de Melgaço fica localizado a 130 quilômetros ao sul da 

capital do estado. A localidade foi inicialmente batizada de Melgaço, nome dado a uma 

série de colinas próxima ao Rio Cuiabá. Foi graças ao título de Barão dado por Dom Pedro 

II ao almirante Augusto João Manoel Leverger, por sua atuação como militar e Presidente 

da Província de Mato Grosso, que Melgaço ganhou a atual nomenclatura.  A região possui 

um enorme valor histórico para Mato Grosso, pois foi nas tais colinas de Melgaço que o 

almirante Leverger mandou erguer uma trincheira para conter as tropas paraguaias no 

período da Guerra do Paraguai, impedindo que elas chegassem até a capital. Melgaço surgiu 

primeiramente como distrito, passando por alterações no nome até que e em 1953 foi 

elevado ao patamar de município, de acordo com a Lei Estadual nº 660 de 12 de dezembro 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 3 

de 1953. Segundo senso de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

estima-se que a população de Barão de Melgaço seja de 7.591 habitantes (densidade 

demográfica de 0,68 hab/km²). 

 

A construção da inteligência coletiva 

 Os primeiros contatos com os alunos do projeto foram realizados de forma mais 

recreativa, com o intuito de estimular a ludicidade e a criatividade, além da introdução das 

técnicas audiovisuais. Alguns dos exercícios funcionaram para formar os grupos, que mais 

tarde trabalhariam juntos. Cada membro da equipe da UFMT, além de ser responsável por 

ministrar das oficinas, exercia o papel de mediador e estimulava essa interação. 

Todos, em suas individualidades, possuem conhecimento e inteligência. Pierre Lévy 

(1994) considera inteligência a reunião de experiências, percepções, lembranças e 

aprendizados do indivíduo. A inteligência coletiva nada mais é que “uma inteligência 

distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que 

resulta em uma mobilização efetiva das competências” (LÉVY, p. 28, 1994). Nesse início 

de projeto, estávamos construindo essa inteligência coletiva: enriquecimento mútuo dos 

envolvidos e o reconhecimento são os principais objetivos. 

As escolas onde o projeto é desenvolvido estão localizadas em comunidades 

ribeirinhas do município de Barão de Melgaço. Nesta região predomina a agricultura de 

subsistência, a pesca e a pecuária em pequena escala, além da região fazer parte do Pantanal 

mato-grossense. Por terem nascido em meio a essa configuração de sociedade e de 

ambiente, estes foram os cenários utilizados pelos jovens em suas obras de ficção. Os 

produtos gerados da criatividade dos jovens se elaboraram no contexto cultural de sua 

região. 

Dois produtos audiovisuais foram gerados nesta primeira fase pelos jovens: o 

primeiro, uma história de um casamento, resultado de um namoro proibido. O segundo, a 

história de uma dupla de boiadeiros. O primeiro foge um pouco da questão regional, tendo 

um aspecto um pouco mais globalizado, embora adaptado as questões morais e religiosas da 

região pantaneira. Histórias de amor proibido fazem sucesso através dos séculos, como 

Romeu e Julieta, obra escrita por William Shakespeare. No jornal impresso, assuntos 

cotidianos como a rotina na escola, o que os alunos gostam de fazer na hora do intervalo e 

eventos nas comunidades próximas foram os assuntos mais tratados. 
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A chegada do projeto viabilizou espaços midiáticos nos quais os jovens resgataram 

histórias, práticas conhecidas somente dos mais idosos, e discorreram sobre a falta de 

estrutura da região onde vivem. Isso pode ser observado nas temáticas utilizadas pelos 

alunos para a produção de materiais na segunda etapa do projeto, em fase de conclusão dos 

trabalhos, como o vídeo que retratou a vida dos boiadeiros e o documentário sobre as 

causas e consequência das queimadas. No jornal, algumas matérias tratam da rotina na vida 

de pescadores e como a pesca é a fonte de renda de muitas famílias. Traz também as lendas 

e histórias do surgimento das comunidades, o ensino do artesanato, que é passado de 

geração para geração por meio da comunicação oral e os problemas acarretados pela falta 

de coleta de lixo, que afetam o ecossistema da região. Estes são alguns exemplos que 

podemos observar deste resgate da voz e da sabedoria dos mais velhos, além do 

empoderamento dos alunos participantes, que mostraram que querem preservar a cultura e a 

região pantaneira.Podemos observar que as oportunidades de contato com o mundo que 

esses jovens tem são inúmeras comparadas aos que seus pais e avós tiveram. 

 

A tecnologia a favor do conhecimento 

 O ser humano só se tornou o que é hoje por conta das relações interpessoais. Nos 

primórdios, começou com as famílias, grupos, clãs nômades, até se desenvolver no que 

conhecemos hoje como sociedade. Para que houvesse esse desenvolvimento, foi necessário 

quebrar paradigmas e barreiras. 

 A partir do momento em que a comunicação evoluiu, as trocas ganharam proporções 

maiores. Para  Adam Scharff (1995), o advento de novos métodos de transmissão de 

informação tem repercussões diretas na cultura e se “o computador é um produto do 

homem, portanto é parte de sua cultura” (SCHARFF, p. 73, 1995). A internet veio como um 

chute na porta da sociedade moderna, trocando e armazenando diversas informações em 

vários formatos, tudo em tempo real e em uma velocidade nunca antes vista. Apesar do 

começo ser marcado pela conexão discada e com o passar nos anos evoluir para a conexão 

banda-larga, mais rápida e eficiente, a internet foi uma revolução na comunicação mundial. 

Quem diria que uma tecnologia desenvolvida durante a Guerra Fria pudesse deixar o mundo 

tão junto e conectado? 

 Já para Gilberto Dupas (2006), as tecnologias em grandes países da “periferia” 

funcionam somente como fetiche, objetos que somente dão status e prestígio para quem os 

utiliza. A inclusão tecnológica é feita única e exclusivamente pelas vias do consumo, onde 
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o simples fato de possuir esses produtos os coloca ao alcance da modernidade. Esse 

pensamento é mais frequente nas grandes cidades dos países chamados “periféricos”, nos 

quais o acesso à tecnologia e recursos é mais fácil. Quando chegamos em uma região onde 

os recursos são precários, como é o caso de Barão de Melgaço, o olhar é completamente 

diferente. Há muito cuidado com tudo que conseguiram, pois ter um aparelho de celular 

com sinal já é uma vitória. Estudar em uma escola municipal que possui um laboratório de 

informática é motivo de orgulho, apesar da navegação por internet banda-larga estar longe 

de acontecer devido ao difícil acesso à comunidade ribeirinha onde a escola se encontra. A 

maior surpresa foi encontrar casas às margens do Rio Cuiabá com antenas de TV por 

satélite e o sorriso no rosto dos moradores por ter condições de manter um meio de contato 

com o mundo. 

 A tecnologia possibilitou que os jovens pudessem interagir uns com os outros além 

dos limites da escola, que ainda é o espaço onde eles tem mais contato. Por morarem em 

comunidades localizadas em diferentes partes do Pantanal, com acesso na maioria dos 

meses exclusivamente por barcos, os jovens se encontram somente nas escolas, ou quando 

são celebradas as festas de santo. Eles se aproximaram mais com a ajuda da internet, pois 

encontraram mais interesses em comum, seja no entretenimento ou na ajuda nos estudos. 

Com mais possibilidades à vista, a mente dos jovens se abre para novas informações e a 

vontade de viver novas experiências. Novas ideias aparecem e o imaginário deles fica mais 

fértil. Para Vygotsky (1932/1987) o processo de criação acontece quando o sujeito imagina, 

agrega e transforma a realidade. Isso não é exclusivo de grandes gênios e suas invenções; 

isso se atribui à aptidão do homem em idealizar, perceber, combinar e ultrapassar 

experiências. 

 Com a chegada do projeto “Tocando o Futuro” eles puderam exteriorizar essas 

ideias por meio dos produtos audiovisuais produzidos. O incentivo desse tipo de expressão 

é de grande valia, pois não se aplica somente à execução de ideias de caráter ficcional. Os 

meios de comunicação devem ser utilizados também para estimular o aprendizado e trazer 

informações de uma maneira fácil e de entendimento rápido.  

 A segunda fase do projeto, ainda não concluída, dedicada ao planejamento, 

organização das ideias em um projeto, produção de roteiros, de fotografias e de filmagens é 

o momento do encontro do aprendizado decorrente do lúdico com o conhecimento 

organizado. Nesta etapa, produzir vídeos sobre os temas discutidos em sala de aula, como 

ciências, história, geografia, entre outros, é refletir sobre o próprio aprendizado e 
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compartilhar com a comunidade. Documentar em vídeo os ensinamentos que são passados 

de geração para geração, tais como o uso de plantas medicinais, o ritual dos benzedeiros e 

os segredos da pesca, significa preservar um traço importante da cultura ribeirinha. As 

fotografias documentam a fauna e a flora e os textos para jornal e o falar para os programas 

radiofônicos ajudam a registrar a cultura local. Smartphones, que antes eram utilizados para 

navegar em redes e assistir vídeos musicais, hoje também são utilizados para filmar, 

fotografar e documentar a própria história.    
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