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Resumo 63

Materiais audiovisuais como ferramenta para conservação e educação ambiental
em áreas protegidas: “Caminhos de Itapeva”, um documentário sobre o Parque

Estadual de Itapeva, RS
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O estabelecimento de áreas protegidas é uma importante estratégia de conservação da
biodiversidade e serviços ecossistêmicos associados. No Brasil, esforços de conservação
são  direcionados  para  o  estudo,  manejo  e  gestão  dessas  áreas,  conhecidas como
Unidades de Conservação (UC). A implementação das UC envolve lidar com conflitos
entre interesses econômicos, políticos e sociais. Entretanto, a desinformação sobre temas
que  permeiam  esses  espaços  é  recorrente,  tornando  desafiadoras  as  tomadas  de
decisão. A estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em UC (ENCEA)
surge como uma referência para o estabelecimento de práticas para a sensibilização e
participação  das  comunidades  que  vivem  no  entorno  dessas  áreas.  Portanto,  a
viabilização de alternativas  de diálogo com o grande público,  torna-se  uma demanda
emergencial  para  que  as  UC  cumpram  seu  papel  de  proteção  e  sejam espaços  de
atuação da sociedade civil. O presente trabalho apresenta o processo de elaboração e
resultados obtidos na produção de um documentário sobre um Parque Estadual no Rio
Grande do Sul. O material foi desenvolvido com o objetivo de contribuir para a divulgação
da UC, com enfoque nos esforços envolvidos na sua gestão, além de estimular ações e
práticas junto à comunidade local. O objeto de estudo foi o Parque Estadual de Itapeva,
em Torres/RS,  onde  estão  protegidos  os  últimos  remanescentes  de  um gradiente  de
ecossistemas presentes na planície costeira do litoral norte do Estado e que vêm sendo
suprimidos,  sobretudo,  pela  urbanização.  Na  elaboração  do  roteiro,  foram  definidos
aspectos  relevantes  para  a  sensibilização  do  público,  como  história  socioambiental,
características  fisionômicas,  biodiversidade,  pressões  políticas  e  econômicas,  e  o
envolvimento com a comunidade local. Após a pesquisa bibliográfica, reconhecimento da
área e contatos iniciais com gestores do Parque, ONGs e instituições públicas (Fundação
Zoobotânica do RS), foram realizadas filmagens em campo e entrevistas. Imagens de
terceiros  foram  incorporadas  para  enriquecer  a  representatividade  do  material.  O
desenvolvimento do projeto deu-se de janeiro de 2016 a janeiro de 2017 e teve como
resultado  um  documentário  de  cinquenta  minutos.  O  material  foi  disponibilizado  no
Youtube  (https://www.youtube.com/watch?v=DZWB3l9bVEY)  e  em  cinco  meses  de
divulgação teve mais de 2000 visualizações. Complementarmente, foram realizadas dez
exibições  em três  cidades,  abrangendo  a  região  do  Parque  e  também Porto  Alegre,
envolvendo a comunidade local e acadêmica, totalizando aproximadamente quatrocentos
espectadores. A partir  das manifestações vindas de membros do conselho do Parque,
comunidade local e acadêmica, foi possível perceber que a divulgação de uma UC por
materiais audiovisuais possui um amplo potencial como ferramenta na popularização e
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conservação da  biodiversidade e  valores  socioculturais  protegidos nestas  áreas,  bem
como  para  a  mobilização  de  apoio  popular  para  a  sua  efetivação,  incentivando  o
envolvimento da comunidade local nas políticas públicas referentes às UC. Para tanto, é
importante  a  adaptação  da  linguagem  técnico-científica  para  a  compreensão  de  um
público-alvo preestabelecido. Além disso, somente um bom relacionamento com a gestão,
comunidade local e outros envolvidos permite a realização de um material consistente e
representativo. Finalmente, é fundamental a concepção de uma estratégia de divulgação
que envolva todos esses atores, potencializando a quantidade de pessoas alcançadas.
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