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INTRODUÇÃO

O interesse da população pela problemática 
ambiental envolve a preocupação com o que já foi 
feito, o que se pode fazer para evitar os problemas 
ambientais e qual o papel de cada cidadão 
para minimizar os efeitos destes impactos na 
sociedade. Assim, pensamos a educomunicação 
como um recurso propulsor de informação e 
conhecimento. Parte-se do pressuposto que, com 
produções de vídeos, jornais e documentários, 
torna-se possível atingir um grande número de 
pessoas. Vieira e Rosso (2011) argumentam que 
o uso de documentários permite a incorporação 
de valores para promover a mudança de 
atitudes frente ao meio ambiente. Serra e Arroio 
(2009) afirmam que a partir do uso de recursos 
audiovisuais como ferramenta pedagógica e de 
disseminação da informação há o estabelecimento 
de uma interação entre o indivíduo e o meio. 
Assim delimitamos como objetivo deste trabalho 
produzir documentários sobre uma importante 
Unidade de Conservação na Mata Atlântica, o 
Parque Nacional da Tijuca.

MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo selecionada para a coletânea de 
documentários foi o Parque Nacional da Tijuca 
(PNT). A escolha foi feita por se tratar de uma 
Unidade de Conservação localizada em uma 
grande metrópole, de fácil acesso, com potencial 
educativo, pela presença de exposições interativas 
e ser espaço de conservação de grande parte da 
Mata Atlântica remanescente. Todas as etapas 
desde a idealização, elaboração dos roteiros, 
reconhecimento das áreas de estudo, captura de 
imagens, edições e finalizações foram realizadas 
inteiramente pelos alunos do Curso de Gestão 
Ambiental do CEFET e pela equipe técnica. Na 

fase de pré-produção foram elaborados roteiros 
durante as reuniões semanais do grupo, que foram 
utilizados como guias para a captura das imagens. 
Após as reuniões iniciais, a equipe realizou visitas 
técnicas para legitimar as escolhas de pontos de 
filmagem e a disponibilidade de entrevistados, 
como os funcionários do parque, assim como a 
percepção dos indivíduos mais adequados para 
relatar as informações desejadas sobre o local. 
A captura de imagens, que constitui a fase de 
produção, foi realizada em três visitas realizadas no 
PNT, com auxílio e entrevistas de representantes 
do parque previamente contactados e outros quatro 
dias de filmagens externas em locais combinados 
e convenientes aos especialistas entrevistados. 
As fases de produção e pós-produção foram 
realizadas utilizando recursos e suporte técnico da 
TV-CEFET. O programa utilizado para a edição 
foi o Adobe Premiere.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Abreu (2008) expõe um trabalho de produção de 
material multimídia, defendendo essa prática como 
uma estratégia de divulgação de informações e 
mobilização acerca da relação do homem com áreas 
protegidas e seu uso adequado, a fim de mitigar 
os impactos negativos e a degradação ambiental. 
Dessa maneira, o trabalho da autora se equipara 
ao presente estudo que utilizou metodologia 
semelhante para alcançar esse objetivo. A produção 
dos documentários pelos estudantes de graduação 
da Gestão Ambiental, almejou contribuir para 
a qualidade de vida da população do Rio de 
Janeiro, uma vez que enalteceram e valorizaram 
a Mata Atlântica. Desse modo, incentivam a 
frequência dos habitantes a esse espaço natural e 
busca sensibilizar, influenciando possivelmente 
na qualidade ambiental da região uma vez que 
os visitantes tenham um novo olhar para a 
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importância da preservação local. No âmbito da 
atuação dos estudantes participantes do projeto, 
pudemos avaliar sua participação como positiva e 
enriquecedora, percebendo através do desempenho 
dos mesmo o desenvolvimento de competências 
e habilidades. Em cada tarefa executada, desde 
a pesquisa, elaboração de roteiros e perguntas, 
atuação nas gravações e edições do material, 
pudemos notar sua evolução. Le Boterf (2006) 
legitima a validação dos conhecimentos adquiridos 
através da experiência, contemplando o estímulo 
às habilidades e competências. A divulgação foi 
também um dos objetivos do projeto, que buscou 
através da sensibilização estimular o contato dos 
cidadãos com espaço naturais e a compreensão da 
magnitude de relações ecológicas que o mesmo 
abriga. Os documentários estão disponíveis no site 
Youtube e no site do laboratório onde participam 
os pesquisadores deste estudo (http://portalabdec.
wixsite.com/labdec/materiais-didaticos), além das 
redes sociais. Segundo Cerati e Lazarini (2009) 
esse apelo à consciência crítica de grupos sociais 
circundantes é considerado uma ação efetiva para 
a proteção desses locais naturais. Sendo assim, a 
produção e o uso de documentários com enfoque 
na Educação Ambiental representam um avanço, 
uma vez que através dos vídeos, os telespectadores 
terão conhecimento dos ambientes naturais e dos 
seus problemas intrínsecos. Desta forma, por meio 
de atividades educativas poder-se-á contribuir para 
a formação de pessoas mais conscientes acerca da 
importância de se preservar o meio ambiente.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento de novas tecnologias da 
comunicação tem fornecido possibilidades 
de ampliar a interação entre os indivíduos e 
o conhecimento científico. Além disso, esses 
recursos proporcionam uma maior sensibilização, 
sobretudo quando se trata das questões ambientais. 
Desta forma, observa-se que o documentário 
ambiental permite a aproximação da realidade, de 
situações e lugares que parecem distantes e pela 
constituição de um importante recurso pedagógico 
imagético.
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