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INTRODUÇÃO
Egoisticamente o homem vem destruindo seu próprio hábitat em prol do seu
crescimento econômico. “As cidades ocupam 2% da superfície da Terra, mas consomem 75%
dos seus recursos” (DIAS, 2002). Esses recursos estão sendo depredados sem nenhum
controle ou pudor. É fato que se a sustentabilidade sócio-ambiental não passar a ser prioridade
a partir de agora, em um futuro bem próximo os seres humanos estarão enterrados na
sepultura que os mesmos construíram.
Com os sistemas biológicos sendo cada vez mais devastados, cria-se uma situação
insustentável, onde a população em plena Era da Comunicação fica inerte em relação à
Educação Ambiental, sendo que todos sabem sua importância, porém acham que não podem
ajudar.
“O esforço da Educação Ambiental deveria ser direcionado para a compreensão e
busca de superação das causas estruturais dos problemas ambientais por meio da ação coletiva
e organizada” (QUINTAS, 2000). Contudo, o sistema educacional brasileiro é falho, e
implantar os conceitos de preservação e/ou conservação ambiental como um todo, é
complicado.
Existem alternativas para isso: as produções de vídeo de Educação Ambiental
construídos pelos próprios alunos, por exemplo. Com isso não só os que participam do filme
aprendem, mas também as pessoas que assistem. “Um projeto de comunicação popular
inserido no cotidiano de uma comunidade pode contribuir para que os moradores se
‘encontrem’, a partir de questões que lhes são comuns, para atuar no espaço coletivo/público
do bairro e mergulhar a qualidade de vida, bem como trabalhar novas perspectivas
individuais”. (CECCON e PAIVA, 2000).
Projetos que procuram incentivar ações sustentáveis de base comunitária também são
uma alternativa para alcançar melhoria da qualidade de vida das populações locais, sem
destruir o patrimônio histórico e cultural da cidade. Só que o maior desafio é a participação da
população, e esse é o grande papel dos vídeos, que facilitam a integração da comunidade com
os projetos.
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DESENVOLVIMENTO
Sou uma menina que estudou até a 8ª série em Quissamã. Fui aprovada para fazer o
Ensino Médio no CEFET-Campos UNED Macaé. Na época tinha uma visão de mundo muito
limitada, e auto-referida.
No segundo ano a professora da UNED – Macaé e também coordenadora de projetos
de filmes educativos fez uma proposta de participação na produção de um filme de Educação
Ambiental. Iria ser o seu terceiro vídeo. O tema era a importância dos manguezais e das
comunidades de pescadores e catadores de caranguejo que deles dependem para sobreviver.
Para podermos começar a escrever o roteiro fomos a uma aula sobre o manguezal no
próprio mangue de Macaé, acompanhados por monitores da UFRJ. Fizemos várias reuniões
para discutir o roteiro que deveria ser dramatizado e conter entrevistas. Nas várias visitas ao
mangue, eu pude perceber o descaso com que ele é tratado, e que parte da comunidade se
preocupa com a causa, porém não tem como contribuir. Esse vídeo levou a equipe a enxergar
o quão fundamental é o mangue e deu o direito à fala que a comunidade não possuía.
A próxima parte foi a elaboração do storyboard, para ver como seriam as cenas. Essas
reuniões mostraram a importância do trabalho em grupo, onde cada um dá sua contribuição
para que o resultado seja o melhor possível. Uns preocupados em não ofender ninguém com o
vídeo, outros com a logística, e outros com sua criatividade.
Nessa etapa, partes das entrevistas já tinham sido gravadas, e lugares como as
nascentes do rio Macaé e o manguezal de Gargaú já tinham sido visitados e registrados.
Fomos então gravar as cenas dramatizadas, em que os alunos professores e funcionários da
escola participaram, onde eu tive a oportunidade de ser a protagonista da história, escolhida
pelo grupo.
Depois que tudo foi filmado, começou a parte da edição dos vídeos que foi totalmente
feita pelos alunos juntamente com o auxílio da coordenadora do projeto. Com o filme pronto
ele foi apresentado em diferentes ocasiões, levando as pessoas de diferentes idades e graus de
escolaridade qual é a realidade do mangue de Macaé, que é apenas um espelho do que
acontece no resto do país.
Graças a este projeto, eu e mais um amigo, que também mora em Quissamã, fomos
convidados sermos bolsistas, com o objetivo de produzir os vídeos de acompanhamento do
Projeto Piloto de Desenvolvimento Sustentável de Base Comunitário (PDA Mata atlântica)
instalado nesta cidade.O primeiro vídeo de acompanhamento do Projeto Piloto foi lançado no
II Seminário de Turismo em Unidades de Conservação em Quissamã. Durante o processo de
construção coletiva do vídeo pude perceber que é possível estimular o uso dos recursos
naturais em uma localidade sem destruir seu patrimônio histórico nem sua biodiversidade. Ao

contrário são esses recursos que trarão interesse turístico para a cidade, além de criar
oportunidade de emprego para os próprios moradores do local.
O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (reserva da biosfera), a APA de Ribeira
e o Parque Municipal Natural dos Terraços Marinhos, são áreas protegidas existentes no
município de Quissamã, que exemplificam o patrimônio natural existente na localidade. Com
relação do patrimônio histórico-cultural do município podemos destacar os casarões e as
comunidades remanescentes de escravos que marcaram o ciclo da cana-de-açúcar na região.
Um ponto culminante desse tipo de trabalho é mostrar para a população qual é a
importância dela e dos atrativos turísticos locais. Para isso foram feitas várias Oficinas de
Diagnóstico Rural Participativo com a comunidade, utilizando uma ferramenta metodológica
conhecida como Mapa Falado, por meio do qual os participantes puderam refletir sobre os
atrativos e serviços turísticos existentes onde moram. A linguagem do vídeo é fundamental
para explicar o que é, qual é a importância e que benefícios um projeto promoção da
sustentabilidade que contribua para a conservação da Mata Atlântica pode lhes oferecer. E
qual é o papel de cada um como protagonista desta história.
CONCLUSÃO
Encarando um grande desafio para a gestão sustentável da biodiversidade, que é a
sensibilização de atores sociais diversos em prol de um mundo melhor aderi a proposta de
produção de vídeos comunitários com temática ambiental. Após mais de um ano envolvida
nesse trabalho, chego as seguintes conclusões: que para alcançar a sustentabilidade sócioambiental, não basta cada um fazer sua parte separadamente, nem impor leis e/ou normas sem
construção de consensos com a comunidade. É necessário ouvi-los; são os cientistas que tem
o conhecimento, contudo eles têm a vivência. Trabalhar em conjunto e de forma organizada é
fundamental para que se alcance a sustentabilidade tão almejada, onde cada “eu - lírico”
escreve a história do seu povo.
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