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Resumo 21
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A  diminuição  do  contato  das  pessoas  com  a  natureza  tem  contribuído  para  o
desenvolvimento de indivíduos que não compreendem seu papel na conservação, fato
que resulta no pouco envolvimento dos jovens em questões ambientais. Essa realidade já
é vista em conselhos de Unidades de Conservação (UC), onde a participação juvenil é
bastante escassa, e isso não difere na Estação Ecológica de Angatuba (EEcA), UC onde
este estudo foi realizado. Além do desinteresse comum por parte desta faixa etária, para
engajar  os  jovens  em  questões  ambientais  é  necessário  o  emprego  de  estratégias
adequadas, que permitam abordar o tema de forma atrativa e contextualizada, uma vez
que  o  discurso  da  biodiversidade  não  é  mais  apenas  conceitual,  mas  sim  plural,
envolvendo valores e participação social. Para isso, tem-se recorrido às tecnologias da
informação,  ferramenta bastante presente no dia-a-dia  deste  público.  Nesse contexto,
com base nos princípios da educomunicação, que busca incentivar o protagonismo de
atores  sociais  através  da  mídia,  foi  organizada  pela  gestora  da UC e  conduzida  por
profissionais da área da comunicação, uma oficina de produção de vídeo. Realizada na
EEcA, a atividade teve oito horas de duração em uma programação teórico-prática. A
oficina contou com a participação de dois professores de biologia e de vinte e quatro
alunos de duas escolas estaduais da cidade de Angatuba – SP. O objetivo principal foi
motivar  o  jovem  a  expressar  sua  opinião  sobre  questões  ambientais  por  meio  da
produção  de  vídeos.  O  processo  de  elaboração  do  roteiro  e  filmagens  foi  de  total
responsabilidade  dos  alunos  (Fig.  1),  com  exceção  à  edição,  que  foi  iniciada  pelos
estudantes, porém, finalizada pelos profissionais de comunicação, a fim de permitir que o
grupo visse  o  resultado final  ainda no mesmo dia.  A oficina teve como resultado um
minidocumentário, com pouco mais de 3 minutos de duração, contendo a narração de um
poema, imagens da EEcA e depoimentos de diversos atores sociais como: a gestora da
UC,  que  esclareceu  a  polêmica  da  venda  das  terras  do  Estado;  os  alunos,  que
expressaram  seu  sentimento  em  relação  à  EEcA  após  conhecerem  o  local;  e  os
professores, que comentaram o potencial  educativo da EEcA e sua articulação com a
escola.  Outro  resultado  dessa  ação  foi  relatado  pelos  docentes  que,  após  a  oficina,
passaram a inserir em suas práticas a produção de vídeos como ferramenta de ensino–
aprendizagem nas escolas que lecionam. Essa experiência nos permitiu concluir que a
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metodologia empregada, baseada nos princípios da educomunicação, é bastante efetiva
para atingir e envolver os jovens. Seu caráter democrático, marcado pelo diálogo, pela
participação e pelo trabalho coletivo, possibilita a esse público a atenção igualitária que
tanto almeja, garantindo a geração de saberes e o aprendizado durante todo o processo
comunicativo. Portanto, o uso desse tipo de ferramenta pode contribuir significativamente
na discussão de problemas socioambientais, sendo ainda uma alternativa de atividade
para ser explorada por professores como forma de enriquecer sua prática em sala de
aula. (FPZSP).
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Figura 1: Processo de captação de imagens. Sede EEcA, Angatuba, SP, Brasil, 2017
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