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RESUMO 

Este memorial retrata a experiência de produzir um documentário sobre uma grande 
causa a ser comunicada - a arte de produzir comida saudável, sustentável e 
responsável.  O Brasil é um grande produtor de alimentos. Contudo, muitos brasileiros 
não possuem a menor ideia de como a sua comida chegou até o prato e muito menos 
quais os impactos ambientais, econômicos e sociais desses alimentos. Neste filme, 
alguns produtores rurais e ambientalistas vão explicar o porque se conectar mais com 
a natureza e com a sua comida. 

Palavras-chave: Comunicação. Alimentos. Cerrado. Documentário. Sustentabilidade. 



ABSTRACT 

This memorial reports the experience of producing a documentary about a great cause 
to be communicated - the art of producing healthy, sustainable and responsible food. 
Brazil is a major food producer. However, many Brazilians have no idea how their feed 
was produced and much less what the environmental, economic and social impacts of 
these. In this film, some farmers and environmentalists will explain why you should 
connect more with nature and your food. 

Keywords: Communication. Food. Cerrado. Documentary. Sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

Comer é uma atividade fundamental para a manutenção da vida humana 

na terra e um ponto em comum entre todas as pessoas que habitam esse planeta 

- todos precisam se alimentar para sobreviver. Contudo, a vida na cidade e as 

facilidades para acessar esses alimentos distanciaram a população urbana da 

realidade do meio rural. Muitas pessoas não possuem a menor ideia de como a 

sua comida chegou até o prato e muito menos quais os impactos ambientais, 

econômicos e sociais desses alimentos. 

O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, 

responsável por abastecer o país internamente e, também, exportar para outros 

países. Seu extenso território, abundância de água, clima e disponibilidade de 

terras agricultáveis contribuem para que o agronegócio1 seja uma importante 

atividade econômica para o Brasil. Segundo dados do IBGE (MAPA, 2017), em 

2017, o agronegócio foi responsável por aproximadamente 24% do PIB (Produto 

Interno Bruto) brasileiro.  

Apesar de ser fundamental para a economia brasileira, o modelo 

convencional de produção de alimentos tem causado uma série de impactos 

negativos no meio ambiente, na vida dos trabalhadores rurais e nas 

comunidades tradicionais que habitam as florestas brasileiras. Neste 

documentário dediquei o meu foco ao bioma Cerrado, que têm sofrido uma 

excepcional perda de biodiversidade e esgotamento de recursos naturais devido 

a expansão da fronteira agrícola e a crescente abertura de novas áreas para 

agricultura. 

Atualmente, o desmatamento é um dos principais problemas do Cerrado 

- dados coletados pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) através 

do projeto PRODES-Cerrado (Projeto de Monitoramento) (Maria Cláudia, 2018), 

estimam que metade do Cerrado já foi desmatado. De acordo com o Ministério 

do Meio Ambiente, essa abertura de terras já colocou cerca de 137 espécies em 

risco de extinção, incluindo a onça-pintada. Além disso, os impactos dessa perda 

                                                            
1 “Agronegócio é a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, 

das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, processamento e 
comercialização dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles.” ALBAGRP, 
Associação Brasileira do Agronegócio da Região de Ribeirão Preto. Disponível em: 
<http://www.abagrp.org.br/agronegocioConceito.php> Acesso em: 10 nov, 2018. 
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de biodiversidade e florestas têm colocado à prova populações que sobrevivem 

de seus recursos naturais, como os indígenas, quilombolas, ribeirinhos, 

babaçueiras e outras.  

Em contrapartida ao modelo tradicional de produção de alimentos, 

baseado em agroquímicos, monoculturas2 e desmatamento, outras formas de 

produção ganharam força e notoriedade. Neste documentário serão 

evidenciados alguns dos modelos que fogem do uso de agroquímicos e possuem 

uma relação mais responsável e justa com o meio ambiente e produtores rurais. 

A ideia de produzir um documentário surgiu a partir de uma inquietação 

pessoal de tentar aproximar pessoas a esse tema e traduzir, de maneira 

elucidativa, a importância de quebrar esse distanciamento entre cidade e campo. 

Também vi no documentário a possibilidade de tornar mais interessante a 

abordagem desse tema, que é de cunho ambiental e muitas vezes é tido como 

chato ou tedioso. Acredito que a linguagem audiovisual é a ideal para despertar 

emoção e sensibilizar o público.  

 

  

                                                            
2 “A monocultura é o cultivo de uma única espécie agrícola em determinada área ou região, 

ocorrendo, com maior intensidade, nas grandes propriedades rurais.” ZIMMERMANN, Cirlene 
Luiza. MONOCULTURA E TRANSGENIA: IMPACTOS AMBIENTAIS E INSEGURANÇA 
ALIMENTAR. Belo Horizonte: Escola Superior Dom Helder Câmara, 2009. P. 81 
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1 O AGRO NÃO É POP, É PAVOR  

O agronegócio, importante atividade econômica do país, está ligada, de 

alguma forma, à todos os brasileiros - desde os trabalhadores do campo à 

população urbana. Por trás dessa atividade existem recursos humanos, naturais, 

impactos ambientais e sociais. Por isso, objetivo com esta segunda parte do 

texto é contextualizar melhor o tema do documentário e tornar nítida a 

importância e relevância de comunicá-lo. 

O Cerrado ocupa cerca de 22% do território nacional e  sua área abrange 

os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. 

O bioma é o mais importante para a produção de commodities no Brasil e, 

segundo o Boletim de Grãos da CONAB (Companhia Nacional de 

Abastecimento) (CONAB, 2018), concentra a maior parte da produção de 

algodão do país, de grãos como milho e soja e, também, grande parte da 

pecuária brasileira.  

Contudo, ao que se refere à proteção ambiental, o Cerrado não possui 

tanta precaução quanto a região amazônica. O White Paper 2017 - Investimento 

Responsável e o Combate ao Desmatamento nas Cadeias de Pecuária, Soja, 

Papel e Celulose no Brasil também revela esse contraste: 

Apesar de ter pouco menos da metade do tamanho da Amazônia, o 
Cerrado apresenta área de desmatamento superior em valores 
absolutos (em quilômetros quadrados). E a tendência é de aumento, 
devido à baixa proteção ao bioma, relativamente à Amazônia que tem 
27,3% de suas áreas protegidas, comparadas a 8,3% do Cerrado. 
(FGVes/ WWF-Brasil. 2017, p.23) 

Toda essa mudança na paisagem, devido ao desmatamento, têm 

causado uma grande perda de biodiversidade, contribuído para a emissão de 

Gases de Efeito Estufa, esgotamento dos recursos hídricos e colocado em risco 

a vida de comunidades tradicionais e espécies de animais.   

Além do desmatamento, o alto uso de agroquímicos nas monoculturas 

também é um problema. Atualmente, o Brasil é o maior consumidor de 

agrotóxicos do mundo (Lopes et Albuquerque, 2018, p.518). O conceito de 

agrotóxicos, segundo o art. 2 da Lei Federal n.º 7802/89, é: 
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a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou 
biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 
pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de 
outros ecossistemas, e também de ambientes urbanos, hídricos e 
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da 
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos 
considerados nocivos; 
b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. (Brasil, 1989) 

De acordo com o relatório Agrotóxicos na ótica do Sistema Único de 

Saúde, a comercialização desses produtos vem crescendo, o que implica no 

crescente de casos de intoxicação:  

Para o setor Saúde, há preocupação diante dessa tendência crescente 
de comercialização e, consequentemente, das intoxicações 
ocasionadas pela exposição a estes produtos – além dos gastos 
públicos, como observou Abreu (2014), que são gerados e custeados 
por toda a população com a recuperação de áreas contaminadas, 
tratamento de intoxicações agudas e crônicas, casos de morte e 
invalidez, entre diversos outros desfechos. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018, p.13 apud. ABREU, 2014, p.2)  

Segundo dados do SINITOX (Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas) (MS/FIOCRUZ/SINTOZ, 2016), em 2016 foram registrados 

2.198 casos de intoxicação por agrotóxicos de uso agrícola. Contudo, a 

subnotificação desses casos acaba por mascarar o tamanho do problema - 

estima-se que esse número seja muito maior - para cada caso notificado, existem 

outros 50 não notificados (Governo do Estado do Paraná, 2018). 

Ainda com relação ao trabalhador agrícola, de acordo com o relatório 

“Agrotóxicos na ótica do Sistema Único de Saúde” do Ministério da Saúde:  

(...) é importante ressaltar sua vulnerabilidade no que se refere ao 
manejo de agrotóxicos, em particular, no contexto da agricultura 
familiar. Essa vulnerabilidade é evidenciada na exposição do núcleo 
familiar aos efeitos nocivos desses agentes, na contaminação do 

ambiente intradomiciliar. (2018, p. 55)  

Além dos riscos à saúde do trabalhador, os agrotóxicos são 

frequentemente associados a doenças como câncer e a problemas ambientais. 

LOPES e ALBUQUERQUE, ao que se refere aos impactos dos agrotóxicos no 

meio ambiente:  

Agrotóxicos podem contaminar reservatórios de água, rios, recursos 
hídricos e bacias fluviais, podendo interferir nos organismos vivos 
aquáticos. Algumas substâncias já proibidas há décadas no País, como 
é o caso do Hexaclorociclohexano (HCH), ainda estão sendo 

detectadas em amostras de águas, poços e mananciais. (2018, p. 522)  
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Aos riscos para a saúde do consumidor, LOPES e ALBUQUERQUE 

destacam:  

Sabe-se, também, que a exposição aos agrotóxicos pode causar 
alterações celulares e, consequentemente, pode estar associada a 
alguns tipos de câncer, como neoplasia no cérebro, linfoma não-
Hodgkin, melanoma cutâneo, câncer no sistema digestivo, sistemas 
genitais masculino e feminino, sistema urinário, sistema respiratório, 

câncer de mama99 e câncer de esôfago. (2018, p.524)  

Existem modelos de produção agrícola que fogem do uso de agrotóxicos 

e não necessitam da abertura massiva de terras. A agroecologia é uma 

alternativa para a produção de alimentos sem os riscos e prejuízos do modelo 

convencional de agricultura. Esse sistema, que é contrário às monoculturas, tem 

como lógica de produção, a integração entre biodiversidade, animais, florestas e 

diversas espécies de plantas. Além disso, não utiliza agrotóxicos no cultivo de 

nenhuma espécie e faz uso de alternativas naturais para o controle de pragas, 

como caldas de pimenta e outros (ASCON/CONSEA, 2016). 

O Distrito Federal, segundo o Censo Agro 2017 (IBGE, 2017), possui 22 

mil pessoas ocupadas com atividades agropecuárias e 5,2 mil estabelecimentos 

desse setor. Além disso, produziu 244 mil toneladas de soja, 6,5 mil toneladas 

de banana, 17,6 milhões de dúzias de ovos, 19 milhões de litros de leite e 310 

mil toneladas de milho. Além disso, é no DF a maior concentração de CSAs 

(Comunidade que Sustenta a Agricultura)3 do Brasil. Neste documentário, o 

espectador irá conhecer produtores agroecológicos do Distrito Federal, que 

plantam e criam animais  em harmonia com o meio ambiente e não colocam suas 

vidas - e nem a dos consumidores - em risco de contaminação.  

  

  

                                                            
3 Consiste em um modelo de produção agroecológica onde o consumidor divide os custos de 

produção com o agricultor. Tornando-se, assim, um co-agricultor. 
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2 EU, COMUNICADORA E AMBIENTALISTA 

 O objetivo desta terceira parte do texto é contextualizar como, a partir de 

vivências pessoais durante a minha jornada acadêmica, entendi que esse seria 

o melhor tema para concluir a minha formação em Comunicação Organizacional 

na Universidade de Brasília. 

No período em que estive na Universidade Brasília tive a oportunidade de 

estagiar em alguns lugares, mas o que mais marcou minha vida foi a experiência 

de estagiar no WWF (World Wide Fund for Nature) Brasil, uma organização não 

governamental voltada para o meio ambiente. No WWF fui escalada para 

trabalhar na parte de comunicação do setor que atuava na temática de 

agricultura e produção de alimentos.  

Na minha rotina de trabalho, minha ignorância foi colocada à prova 

diversas vezes. Me perguntei e ainda pergunto como vivi tanto tempo sem me 

questionar sobre a origem da minha comida. Já tinha ouvido termos como 

“agricultura familiar”, “agronegócio” ou “orgânicos”, mas sempre passou batido - 

minha falta de curiosidade e preconceito com assuntos socioambientais sempre 

me distanciaram de temas como esse. 

Pouco a pouco, devido ao meu trabalho, surgiu a necessidade de 

aprender e me envolver com os assuntos como agronegócio, agropecuária, 

orgânicos, agroquímicos e desperdício de alimentos. Nunca vou esquecer o dia 

que fiz a cobertura jornalística de um evento sobre degradação de pastagens e 

passei dois dias seguidos ouvindo agrônomos e pecuaristas falarem de diversos 

temas que nunca tinha ouvido falar. Aquilo, na minha concepção inicial era muito 

distante do universo da comunicação. Mas na realidade, era apenas distante dos 

temas que eu estava acostumada a problematizar e comunicar, como por 

exemplo - igualdade de gênero e padrões de beleza - assuntos que sempre 

gostei muito de escrever e comunicar sobre.  Em resumo, produção de alimentos 

era um tema fora da minha zona de conforto. 

Esse novo estágio, desafiador e que exigia muito estudo, leitura e 

envolvimento fez com que eu me sensibilizasse. Como consequência, pouco a 

pouco mudei a forma como me relacionava com a minha alimentação, com o 

planeta e com quem produz a minha comida. Senti que precisava criar, ou 
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melhor, retomar, minha relação com a natureza e a forma que encontrei para 

essa reconexão foi através da comida. Passei a consumir alimentos orgânicos e 

a comprar direto da mão do produtor, na feira, pois entendi que seria a maneira 

mais justa de remunerá-lo e uma forma de me aproximar minimamente do meu 

alimento.  

A animação foi tanta que queria mudar a vida das pessoas e mostrar pra 

todo mundo como esse tema era incrível e poderia mudar vidas. Usei a 

comunicação para falar diariamente sobre meio ambiente e alimentos - seja em 

uma conversa com amigos, uma postagem no Instagram ou em trabalhos da 

Universidade - que passei pouco a pouco a escolher, sempre que possível, 

trabalhar com esse tema. 

Passei a relacionar comunicação e meio ambiente e a entender como eu 

sou uma peça-chave para a mudança. Meu perfil crítico, problematizador e 

multidisciplinar, típico de um aluno de Comunicação Organizacional, contribuiu 

positivamente nessa jornada, passei a usar minhas habilidades profissionais 

para expor esse tema sempre que podia - nascia ali, uma ativista. 

Durante o período de um ano de estágio na área de comunicação do 

WWF-Brasil tive a oportunidade de participar da elaboração de vídeos e outros 

materiais a respeito de assuntos como agricultura, desmatamento e impactos 

socioambientais. Contudo, a abordagem dessa organização é mais voltada para 

empresas, doadores e parceiros. Além disso, devido a complexidade dos temas 

de cunho ambiental era preciso ser cautelosa com as palavras e não polemizar. 

Por isso, sentia falta de uma comunicação direta com o consumidor final e de 

levar esses temas até pessoas comuns, além de uma maior liberdade para me 

expressar. 

Foi nesse momento de desconforto que surgiu a ideia de trabalhar com o 

tema de produção de alimentos e falar diretamente com o consumidor final, de 

uma forma honesta e objetiva. Quando decidi o tema do meu trabalho de 

conclusão de curso senti como se um filme tivesse passado à minha cabeça - 

voltei ao meu primeiro dia de aula e lembrei de tudo que aprendi na Universidade 

de Brasília e como isso contribuiu para que aquele tema tivesse virado uma 

grande paixão. 
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O meu primeiro e segundo semestre na Universidade de Brasília ficaram 

marcados na minha cabeça pra sempre, nunca vou esquecer o sofrimento que 

eu passei para entender quem eu era e o que eu estava fazendo ali. Sempre tive 

inúmeros privilégios - sou branca, de classe média alta, heterossexual e estudei 

toda a minha vida em escolas particulares e demorou um pouco até eu entender 

isso. Tive dificuldade de fazer amigos e me encaixar entre os alunos da 

Faculdade de Comunicação, que apesar de terem a mesma idade que eu, 

estavam muito mais avançados em discussões políticas como feminismo, cotas, 

aborto e outros temas que eram discutidos em sala. Eu era ignorante, passava 

vergonha e sofria muito com isso.  

Com o tempo e uma maior dedicação aos estudos, passei a rever minhas 

opiniões, crescer e entender a importância e a grandiosidade do que eu estava 

fazendo na Universidade. Me apaixonei pela Comunicação, fiz amigos, me tornei 

uma feminista e entendi que enquanto comunicadora, o meu papel era pensar 

de forma democrática, empática e plural. Passei a formar minha personalidade 

junto com a minha formação profissional e hoje, perto ganhar o meu diploma em 

Comunicação Social, acredito que a Universidade me tornou mais do que uma 

Comunicadora, a UnB me transformou em uma pessoa melhor. 
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3 PROBLEMA DE PESQUISA 

O recorte final do tema, sem dúvidas, foi uma das maiores dificuldades 

que encontrei, pois “produção de alimentos” é um tema amplo e quase tudo que 

perpassa por esse assunto se tornou uma paixão para mim. Portanto, priorizei 

abordar o Cerrado e o Distrito Federal como espaço dessa produção de 

alimentos. Ao definir o recorte geográfico, a pergunta que eu decidi explorar foi: 

“Existe uma produção de alimentos responsável e sustentável no Distrito 

Federal?” 
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4 OBJETIVOS 

a) Objetivo geral 

Realizar um documentário para entender a produção de alimentos no 

Distrito Federal, seus impactos no meio ambiente e na vida de quem o 

consome e produz. 

b) Objetivos específicos 

• Apresentar o contexto atual do bioma Cerrado, seu quadro de 

degradação ambiental, sua relevância para a produção de 

alimentos  e a urgência de dedicar atenção à esse bioma. 

• Entender a produção local de alimentos no Distrito Federal e expor 

a importância de se relacionar com ela. 

• Expor as alternativas ao modelo convencional de produção de 

alimentos que existem no Distrito Federal. 

 

  



20 
 

5 JUSTIFICATIVA 

O distanciamento da população urbana da realidade do meio rural 

favorece a ignorância em relação à produção de alimentos e os impactos sociais 

e ambientais dessa atividade. Contudo, existe uma urgência em transformar o 

cenário atual e uma necessidade de incentivar o consumidor final a fazer 

escolhas mais conscientes.  

O Cerrado, bioma que abriga o Distrito Federal - região que escolhi para 

abordar no documentário - se encontra em um quadro crítico em relação à 

degradação ambiental e a única maneira de reverter esse quadro é pressionando 

as empresas e produtores para condutas mais sustentáveis. Acredito que em um 

mundo capitalista a chave para essa mudança está no consumidor final e, 

portanto, escolhi dialogar com esse público. 

Comer é um ato político, social, cultural e econômico. A cada garfada 

temos a oportunidade de contribuir para a preservação ou para a degradação do 

meio ambiente. A cada refeição temos a oportunidade de incentivar um modelo 

de produção agrícola responsável ou sustentar um modelo irresponsável. Dessa 

forma, entendo que a comunicação é uma ferramenta indispensável para munir 

o consumidor de informações suficientes para que ele tome suas próprias 

decisões.  

Acredito fielmente que escolher o que comer é um privilégio. Mas não é 

um privilégio exclusivamente em relação ao poder aquisitivo para comprar essa 

comida, mas sobretudo, um privilégio em ter informação o suficiente para fazer 

a melhor escolha para a saúde da terra, do produtor e de quem vai consumir.  
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6 REFERÊNCIAS TEÓRICAS, ESTÉTICAS E CRIATIVAS 

Nesta parte do trabalho, meu objetivo é demonstrar quais autores e obras 

me auxiliaram na produção deste documentário - seja durante a concepção da 

obra, edição ou que foram importantes para o entendimento do meu papel 

enquanto Comunicadora Social. Também pretendo trazer outras referências 

criativas que serviram de inspiração para o produto final. 

Utilizei como base teórica deste trabalho a obra “Introdução ao 

Documentário” do autor Bill Nichols. Destaco, também, a obra “Roteiro de 

documentário: Da Pré-produção à Pós-Produção” de Sérgio Puccini, que foi 

essencial para me auxiliar tecnicamente na produção do filme. Paralelamente, 

foi importante incorporar antigas leituras que já havia feito sobre o campo da 

Comunicação Social, como os autores Dominique Wolton e Margarida Kunsch. 

O artigo “O que é Documentário?” de Fernão Ramos também foi importante para 

a conceituação do gênero documentário e entendimento sobre as questões 

éticas que envolvem esse tipo de produção audiovisual. 

Além das leituras bibliográficas sobre a comunicação social e produções 

audiovisuais, foi importante reler alguns materiais sobre agronegócio e meio 

ambiente e aprofundar um pouco mais na pesquisa sobre agrotóxicos. Destaco 

a publicação “Investimento Responsável e o Combate ao Desmatamento nas 

Cadeias de Pecuária, Soja, Papel e Celulose no Brasil” realizada pela GVces 

com apoio do WWF-Brasil, e o artigo “Monocultura e Transgenia: impactos 

ambientais e insegurança alimentar” de Cirlene Zimmermann. O relatório 

“Agrotóxicos na ótica do Sistema Único de Saúde” do Ministério da Saúde 

também foi importante para a coleta de dados. Destaco, também, os sites dos 

órgãos Ministério do Meio Ambiente, CONAB, SINITOX e IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), da onde tirei informações atualizadas para 

compor parte dos dados apresentados no trabalho. 

Em relação a busca por referências estéticas e criativas4, parte 

importante  já estava feita antes mesmo de decidir produzir esse curta-

metragem, visto que eu assisti diversos documentários durante toda a minha 

                                                            
4 Entendo por referências estéticas e criativas produções que inspiraram a minha criatividade de 

alguma forma ou influenciam nos aspectos estéticos do filme - como iluminação, planos ou 
identidade visual. 
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vida. Destes, especificamente dois serviram como inspiração em diversos 

aspectos para este trabalho. São eles - o filme The True Cost de Andrew Morgan 

e Cowspiracy dirigido por Kip Andersen e Keegan Kuhn.  

Sobre o meu campo de atuação profissional e acadêmica, destaco que a 

Comunicação Social, por essência, é um espaço integrador de habilidades e 

conhecimentos de diversas áreas. WOLTON, entende que: 

A comunicação é um campo de investigação que mobiliza nada menos 
que dez disciplinas: Antropologia, Linguística, Filosofia, Sociologia, 
Direito, Ciência Política, Psicologia, História, Economia e 
Psicosociologia. É um objecto interdisciplinar e não uma disciplina. 
(1997, p.64) 

Dominique Wolton (1997, p.64) defende que “essa dimensão de 

encruzilhada” deve ser preservada. Neste aspecto, acredito que o curso de 

Comunicação Organizacional também abraça uma perspectiva complementar da 

Comunicação Social, de maneira que todas as áreas devem conversar entre si 

para alcançar um objetivo. Margarida Kunsch (2006, p.10) uma das autoras mais 

acessadas pelos alunos desse curso, entende que a Comunicação 

Organizacional funciona de  uma forma integrada: “Costumo conceituar e ver a 

comunicação organizacional como uma área abrangente e numa perspectiva de 

integração das subáreas da comunicação social.” 

Com relação ao poder estratégico da Comunicação e à sua capacidade 

de trazer resultados quando trabalhada de maneira integrada, KUNSCH defende 

que: 

Neste sentido a área da comunicação deixa de ter uma função 
meramente tática e passa a ser considerada estratégica. Isto é, ela 
precisa agregar valor às organizações. Ou seja, deve ajudar as 
organizações no cumprimento de sua missão, na consecução dos 
objetivos globais, na fixação pública dos seus valores e nas ações para 
atingir seu ideário de visão no contexto de uma visão de mundo, sob a 
égide dos princípios éticos. (2006, p.15) 

Portanto, das diversas linguagens de Comunicação que tive contato 

durante esses anos na Universidade de Brasília, escolhi, de maneira estratégica, 

trabalhar com o espaço audiovisual, por me sentir pessoalmente impactada por 

ele e acreditar no poder das imagens para emocionar, persuadir e  promover 

mudanças. Bill Nichols, um dos principais autores sobre o gênero documentário, 

ao refletir sobre a voz própria desse tipo de filme, revela que: 
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A voz do documentário pode defender uma causa, apresentar um 
argumento bem como transmitir um ponto de vista. Os documentários 
procuram nos persuadir ou convencer, pela força de seu argumento, 
ou ponto de vista, e pelo atrativo, ou poder, de sua voz. 
(2005, p. 73) 

Conceituar documentário é uma tarefa desafiadora. Nichols (2005, p.48) 

adianta que o termo documentário é um “conceito vago”: “Nem todos os filmes 

classificados como documentário se parecem, assim como muitos tipos 

diferentes de meios de transporte são todos considerados veículos.” Para 

Fernão Ramos, o documentário também pode ser identificado, na maioria dos 

casos, através de uma sensibilidade:  

Na ampla maioria dos casos, efetivamente, sabemos o que significa 
uma narrativa documental, que tipo de imagens contém, e reagimos 
enquanto espectadores, a este saber. Socialmente uma série de 
procedimentos nos informam o tipo de narrativa a que estamos tendo 
acesso. (2001, p. 5) 

Portanto, suponho que o gênero documentário é um filme não-ficcional 

que possibilita a representação de uma realidade, através de diversas formas de 

abordagem, estrutura e aparência. Nichols (2008, p. 47), ao exercitar a definição 

de documentário, afirma que o documentário não é uma reprodução da realidade 

e sim uma representação do mundo em que vivemos.  

Os documentários, segundo Nichols, representam uma nova visão do 

mundo.  No caso deste filme, a minha, que a partir de vivências pessoais traduzi, 

através da vivência e sabedoria de outras pessoas, a minha visão sobre um 

assunto - que não é inédito, mas que sob determinada perspectiva, pode ser. 

Assim como o autor complementa (2005, p.47): “é uma visão com a qual talvez 

nunca tenhamos deparado antes, mesmo que os aspectos do mundo nela 

representados nos sejam familiares.” 

Segundo Nichols (2005, p.27), “Do documentário, não tiramos apenas 

prazer, mas uma direção também”. Esse senso de orientação sempre foi o que 

tornou o gênero documentário o meu tipo de filme preferido e foi o que me levou 

a iniciar esse projeto. Como referência de filmes que fizeram a diferença na 

minha vida e que eu trouxe como inspiração para este documentário, está o filme 

The True Cost - um documentário dirigido por Andrew Morgan que explica como 
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a indústria da moda consegue produzir roupas tão baratas como as de fast 

fashion.5 

Apesar de tratar de um nicho de mercado diferente do abordado no meu 

projeto, o filme The True Cost também questiona um modelo de produção - 

nesse caso - o de roupas. O que achei interessante nesse filme foi o ponto em 

comum com o meu tema em relação à valorizar a informação como um ponto 

indispensável para realizar uma compra. Uma roupa mais barata é, de fato, mais 

democrática? O que está por trás desse modelo de produção? Esse 

questionamento vale, também para a comida. 

O filme Cowspircy trata sobre os problemas ambientais da produção e 

consumo de alimentos. Ao contrário de The True Cost, ele tem um tema bastante 

próximo ao meu. Mas, o que os dois possuem em comum e que foram referência 

fundamental para o meu é o modo como escolhem trazer seus argumentos. Os 

dois filmes tratam de entrevistar pessoas que são referências nesses assuntos 

e utilizam essas entrevistas como base para construir um argumento unificado 

do filme. 

Diante dessas referências, cheguei a um tipo de narrativa na minha mente 

que não sabia como nomear mas que, na prática, estava claro o que eu queria 

fazer. Ao me debruçar sobre a teoria de Bill Nichols, passei a entender um pouco 

melhor os tipos de documentário e a qualificar teoricamente como seria o meu. 

Para Nichols: 

A identificação de um filme com um certo modo não precisa ser total. 
Um documentário reflexivo pode conter porções bem grandes de 
tomadas observativas ou participativas; um documentário expositivo 
pode incluir segmentos poéticos ou performáticos. As características 
de um modo funcionam como dominantes num dado filme: elas dão 
estrutura ao todo do filme mas não ditam ou determinam todos os 
aspectos de sua organização. Resta uma margem considerável de 
liberdade. (2005, p.136) 

Dessas referências, alguns elementos resolvi trazer para o meu 

documentário e outros não. Optei por não adotar a “voz de Deus” em formato 

sonoro, mas decidi que em alguns momentos eu traria pequenas legendas e 

                                                            
5 Padrão de consumo onde as peças de roupa são produzidas, consumidas e descartadas. Esse 

modelo prioriza a alta produtividade e variedade e pouco preza pela qualidade, durabilidade e 
sustentabilidade social ou ambiental. Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/fast-fashion-ganha-destaque-no-varejo-
de-moda,ef695d27e8fdd410VgnVCM1000003b74010aRCRD> Acesso: 14 nov, 2018. 



25 
 

textos para complementar a fala dos entrevistados. Além disso, utilizei diversas 

imagens de longos planos, com a câmera longe da cena. Optei, também, por 

não participar do documentário - nem visualmente e nem como participação nas 

entrevistas.  

Sobre os seis tipos de documentários trazidos pelo autor Bill Nichols em 

seu texto, para mim, destaca-se o modelo de documentário expositivo que, 

segundo o autor, é aquele que: 

Agrupa fragmentos do mundo histórico numa estrutura mais retórica ou 
argumentativa do que estética ou poética. O modo expositivo dirige-se 
ao espectador diretamente, com legendas ou vozes que propõe uma 
perspectiva, expõe um argumento ou recontam a história. (2005, p.142) 

Já no modelo observativo, fica implícito que o cineasta está ausente - 

“como se ele fosse uma mosquinha pousada na parede”, apenas observando. 

Segundo o autor (2005, p. 153): “O documentário observativo reduz a 

importância da persuasão, para nos dar a sensação de como é estar em uma 

determinada situação, mas sem a noção do que é, para o cineasta, estar lá 

também.” 

À luz das qualificações dos modos expositivos e observativos, o filme 

proposto neste trabalho se caracteriza como um documentário do modo 

expositivo com tomadas e interferências características de um modo 

observativo. As características que me levam a definir o filme dessa maneira são: 

narração em legendas e utilização da retórica por meio dos entrevistados mas 

intercalados com imagens áreas e de longo plano, que permitem a sensação de 

observação e realidade intocada.  

Ainda sobre o filme Cowspiracy, uma das características que inicialmente 

serviram de inspiração, foi o tipo de entrevista utilizado. Nesse filme, os 

entrevistados são colocados contra a parede, expondo suas fraquezas e 

inconsistências de discurso - o que torna o documentário bastante polêmico. 

Inicialmente, eu achava esse modelo extremamente atraente para replicar. Mas, 

ao longo de diversas reflexões éticas, tomei a decisão de abortar esse tipo de 

entrevista. 

A obra de Bill Nichols e Fernão Ramos trouxeram diversas reflexões 

interessantes à respeito de questões legais, éticas e morais que contornam uma 



26 
 

produção documentária e a importância de discutir os limites do que é possível 

documentar.  Ramos (2001), ao refletir sobre a imagem da morte afirma que:  

A imagem-câmera da morte real possui uma forte intensidade que nos 
absorve por completo e nos coloca em posição desconfortável com 
relação ao que está sendo exibido. Uma imagem de morte real 
constitui-se em uma espécie de fronteira, onde a posição espectatorial 
é possível. Uma fronteira ética, inclusive, onde a fruição do horror traz 
em si uma porção inevitável de má-consciência pelo desbalanço entre 
a desgraça representada e o prazer obtido com a representação. A 
este desnível chamamos sadismo, e sua fruição traz uma postura que 
não é aceita socialmente em nossa sociedade. (2001, p.7) 

Nichols (2005, p.37) expressa perfeitamente o conflito interno que senti à 

respeito das relações com os entrevistados: “frequentemente surgem tensões 

entre o desejo do cineasta de fazer um filme marcante e o desejo dos indivíduos 

de ter respeitado seus direitos sociais e sua dignidade pessoal”. Essas leituras 

foram importantes no direcionamento do meu trabalho e na construção do 

relacionamento com os entrevistados - que irei aprofundar mais a frente, no 

relato completo da experiência.  

Durante a minha graduação trabalhei diversas vezes com edição de 

vídeos e imagens. Ainda assim, foi um grande desafio e até certa ousadia a 

escolha de produzir um documentário para concluir meu curso de Comunicação 

Organizacional, uma vez que tudo que eu tinha, até o momento da decisão eram: 

minhas experiências como editora de vídeos no WWF-Brasil, minha paixão por 

documentários, minha intuição e uma grande causa a ser comunicada. Portanto, 

as leituras e referências citadas foram vitais para todas as etapas de produção 

do filme. 
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7 RELATO DE UM NOVO DESAFIO 

Nesse capítulo será possível entender e conhecer um pouco da 

metodologia utilizada para dar vida ao documentário. Dividi as etapas em Pré-

produção, Produção e Pós-produção. 

7.1 Pré Produção 

O período de pré-produção compreende as fases de concepção da obra 

e escolha dos personagens, detalhados a seguir:  

7.1.1 Concepção da Obra 

O período de pré-produção foi curto, pois na disciplina de Pré-Projeto 

ministrada pela professora Janara eu decidi outro tema para o meu Trabalho de 

Conclusão de Curso. Afinal, quando cursei a matéria, eu ainda não tinha vivido 

as experiências transformadoras que citei anteriormente. Portanto, mudei todo o 

meu planejamento inicial e decidi que queria trabalhar com um documentário. 

O primeiro desafio da pré-produção foi o recorte do tema, para isso 

precisei pesquisar muito e priorizar informações à serem exploradas no 

documentário. Uma vez que encontrei o recorte específico, fui a procura de uma 

orientadora para esse projeto e optei por um professor de audiovisual, afinal, sou 

aluna de Comunicação Organizacional, não estudei audiovisual com 

profundidade ao longo da minha graduação.  

Conclui que a melhor solução seria um professor que se identificasse com 

o tema e pudesse me orientar tecnicamente para produzir o documentário e 

assim encontrei a Érika Bauer, que complementou esse quebra-cabeça, pois ela 

também se identifica com assuntos de cunho socioambientais. Na primeira 

reunião com a Érika definimos detalhes como equipamentos, tipo de imagens e 

quantidade de entrevistados. Também decidimos nessa reunião a duração do 

filme - seria um curta-metragem de, no máximo, 15 minutos. 

Também precisei assistir novamente aos documentários que tomei como 

referência, observar seus pontos em comum e entender porque eu ficava 

fascinada e como eles provocavam em mim aqueles sentimentos e humores. Até 
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o final da fase de pré-produção tomei todas as decisões de maneira intuitiva e 

me dediquei a buscar referências práticas e estéticas. 

Outra decisão, já mencionada anteriormente, que precisei tomar durante 

o processo de pré-produção foi o tipo de relação que eu gostaria de ter com os 

meus entrevistados. Inicialmente, minha ideia era expor argumentos e visões 

mais polêmicas e controversas. Além disso, queria entrevistar representantes de 

grandes empresas do agronegócio, que financeiramente são prejudicadas pela 

agroecologia (empresas que comercializam agrotóxicos, por exemplo). 

Com o amadurecimento e recorte do tema, voltei atrás e o pré-requisito 

para escolher os personagens foi - o quanto elas sabiam e podiam falar sobre o 

tema e não o quão polêmico aquilo iria ser. Utilizei com todos eles o princípio do 

“consentimento informado” citado por Nichols (2005, p.37), que consiste em 

“falar aos participantes de um estudo das possíveis consequências de sua 

participação”. Nesta relação de honestidade e harmonia deixei claro para todos 

eles as minhas intenções com o filme e como eu pretendia apresentá-los. 

7.1.2 Escolhendo os personagens 

Após decidir os aspectos teóricos, chegou um dos momentos mais 

importantes da pré-produção - a definição dos entrevistados. Fui atrás de cada 

um deles, visitei o CEASA, entrei em contato com CSA’s e contatei meu antigo 

chefe do WWF-Brasil. Fiz questão que todos os produtores estivessem 

localizados no Distrito Federal e que a produção fosse 100% local.  

Neste capítulo pretendo apresentar superficialmente a história de cada 

entrevistado e o motivo pelo qual eu optei por trazê-lo ao documentário. 

a) Abílio Vinícius - agrônomo e ambientalista  

O Vinícius foi a segunda fonte técnica do documentário. Tomei a decisão 

de entrevistá-lo porque ele trabalha diretamente com o bioma Cerrado e possui 

muita informação sobre o tema para compartilhar. O Vinícius também integra o 

time de colaboradores do WWF-Brasil. Inicialmente minha ideia era entrevistar o 

Edegar Oliveira e algum outro ambientalista - mas eu ainda não sabia quem. 

Surgiu, durante a entrevista com o Edegar, a sugestão de falar com o Vinícius e 

então entrei em contato com ele. 
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b) Carlos Alberto de Barros  e Sandra Isabel Gimenes - 

produtores rurais - Chácara da Felicidade  

O “Carlão”, nome como ele se apresenta, e a Sandra foram os primeiros 

entrevistados. Os conheci no CEASA em um dos sábados que fui pela manhã 

fazer minhas compras da semana. Neste dia fui determinada a encontrar um 

produtor de alimentos que criasse animais para entrevistar para o documentário. 

Fui de banca em banca, conhecendo pessoas e observando sua personalidade 

e linguagem, até que os conheci e tive a certeza absoluta de que eles não 

poderiam deixar de participar. O casal tem muita experiência, vivência e 

sabedoria, além de serem apaixonados pelo trabalho que fazem e pela 

conservação do meio ambiente. 

c) Edegar Oliveira - agrônomo e ambientalista 

O primeiro possível entrevistado que veio à minha mente foi o Edegar 

Oliveira, um agrônomo e ambientalista que lidera a equipe de Agricultura e 

Alimentos do WWF-Brasil e foi meu chefe quando estagiei na organização. O 

Edegar foi escolhido pois eu queria trazer uma visão analítica e profissional a 

respeito da produção de alimentos no Brasil. 

d) Idalécio Barbetta - produtor rural - Chácara Barbetta 

Tive a oportunidade de entrevistar um dos maiores e mais tradicionais 

agricultores do Distrito Federal - o Idalécio. Ele é responsável por abastecer 

apenas com alimentos orgânicos um dos restaurantes vegetarianos mais 

tradicionais de Brasília - o Girassol. Além disso, toda quarta-feira vende seus 

produtos na feira orgânica do restaurante. Eu cheguei até o Idalécio através de 

um dos seus funcionários, que me passou o seu telefone e eu entrei em contato 

para marcar uma entrevista lá mesmo na feira. 

e) Ximena Moreno - produtora rural - CSA Bindu 

A Ximena, agricultora e líder de uma CSA foi indicação da professora 

Érika. A entrevistada é uma grande entusiasta da aproximação entre ser humano 

e meio ambiente e por isso abriu mão da sua carreira corporativa para dedicar o 

seu tempo e a sua família à produção rural e ao campo. Ela é formada em 



30 
 

medicina veterinária e já prestou consultoria à grande organizações, como o 

Ministério do Meio Ambiente. 

7.2 Produção 

As filmagens do documentário começaram no dia 3 de outubro de 2018, 

quando visitei a Chácara da Felicidade, localizada na Zona Rural da Ceilândia, 

para realizar a primeira filmagem. Lá tive uma das experiências mais 

enriquecedoras do meu trabalho de conclusão e da minha vida. Fui recebida pelo 

Carlão e sua esposa, Sandra. Passei o dia todo com eles, aprendendo e 

filmando, comendo amora, jabuticaba e cajuzinho do Cerrado - tudo direto do pé. 

Tomei café orgânico, plantado naquela mesma chácara, almocei ovos caipiras - 

das galinhas criadas por eles. Foi uma experiência incrível de conexão com a 

natureza.  

Para me apoiar com a câmera, tripé, iluminação e áudio convidei minha 

melhor amiga, Ana Carolina, que também vivenciou as mesmas experiências 

que eu nesse dia. A Carol, me ajudou muito e me deu apoio para que eu não 

ficasse muito perdida neste dia - que era o primeiro de filmagem. 

Apesar de ter sido um dia incrível, todos os vídeos foram filmados na 

configuração de média qualidade da câmera - foi um erro de principiante. 

Portanto, a qualidade desses vídeos está diferente da qualidade do restante dos 

vídeos gravados para o documentário. Pensei em regravar, mas cheguei a 

conclusão que não conseguiria captar novamente a naturalidade e a riqueza 

daquele momento que eu tinha vivido com eles.  

Os próximos dias de filmagem foram mais rápidos e objetivos - afinal, eu 

trabalho no período da tarde e não podia mais dedicar um dia inteiro para cada 

filmagem. A segunda entrevistada foi a Ximena Moreno, fui até a chácara Bindu, 

que fica localizada no Lago Oeste, para realizar as filmagens. Lá eu conheci sua 

família e um pouco mais sobre a realidade de uma CSA. Além disso, tive a 

oportunidade de almoçar com os trabalhadores da propriedade e vivenciar um 

pouco de suas rotinas. Como era meu segundo dia de filmagem, foi mais fácil 

manusear o equipamento e obtive menos erros de execução. 
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Após essas duas visitas ao campo, as outras foram todas no Plano Piloto, 

o que facilitou muito pra mim em custos e tempo de deslocamento. O próximo 

entrevistado foi o Idalécio Barbetta, filmamos no restaurante Girassol e foi uma 

experiência maravilhosa de reviver e revisitar aquele lugar que comi durante toda 

a minha vida - dessa vez conversando diretamente com a pessoa responsável 

pelo abastecimento do local. Lá tivemos alguns desafios de iluminação e som, 

pois o lugar estava extremamente barulhento, o entrevistado tinha apenas 20 

minutos para conversar comigo e a feira funcionava à “todo vapor”. Foi 

desafiador conversar de maneira rápida, objetiva e extrair a informação que eu 

precisava. 

O circuito de gravações com produtores terminou - a partir de agora eu 

iria entrevistar apenas ambientalistas e agrônomos. O Edegar era o próximo - 

com certeza uma das pessoas que eu mais tive certeza de que precisava 

entrevistar. Filmamos na sede do WWF-Brasil em Brasília, foi rápido e objetivo, 

pois a agenda do Edegar é corrida. Lá, procuramos o lugar mais silencioso 

possível, porém, a acústica da sala era péssima e o cenário também, mas era a 

única sala disponível para filmar naquele horário. Não fiquei tão feliz com o 

resultado estético, mas a entrevista foi reveladora e enriquecedora para o 

documentário.  

Infelizmente eu gostaria de ter filmado com mais pessoas, mas o tempo 

do documentário é um desafio e precisei priorizar o que precisava ser dito e 

quem poderia compartilhar esses conhecimentos. Seguimos, então, para o 

penúltimo dia de gravação com o Vinicius, filmado também, na sede do WWF-

Brasil. Esse dia foi desafiador pois o Vinícius é tímido e teve dificuldades de se 

relacionar com a câmera, mas fomos conversando e logo ele já estava à vontade. 

Foi um dia muito especial, pois eu, que achava que sabia tudo sobre o tema, 

aprendi muito com ele e escutei coisas que me fizeram pensar e repensar minha 

vida novamente. 

O último dia de filmagem foi no CEASA. Sentia que precisava de mais 

imagens para compor o vídeo. Queria imagem de pessoas comprando e dos 

produtores fora do campo - por isso, voltei lá para filmar com o Carlão e a Sandra 

e aproveitar para fazer imagens de outros produtores também. Ao todo, foram 
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seis dias de filmagem, todas em Brasília-DF e com produtores e profissionais da 

cidade. 

A produção do documentário começou e terminou sem roteiro. Optei por 

um modelo de produção menos enrijecido e que tomasse forma por contra 

própria. Puccini reflete a respeito do “filmar aqui-agora” e sobre a recriação da 

concepção e trajetória do documentário: 

O filme passa a se alimentar de surpresas que derrubam qualquer 
previsão que poderia ser esboçada anteriormente por um roteiro. Tanto 
para os documentaristas como para teóricos, esse aspecto de 
liberdade em relação a rigidez do roteiro vem a ser um ponto de defesa 
do documentário diante da padronização das narrativas do filme de 
ficção. (2012, p. 228) 

Filmar sem roteiro não significa que foi sem planejamento. Houve um 

script prévio de perguntas e um mapa mental (ambos em anexo) que orientaram 

as entrevistas. Mas, nem sempre essas perguntas possuíam sentido, pois 

dependendo do modo como o entrevistado conduzia as respostas de uma 

pergunta, a próxima já era respondida, portanto a adaptação do script foi 

constante.  Além disso, conforme fui fazendo as entrevistas, fui percebendo e 

sentindo o que eu ainda precisava extrair de cada entrevista, e isso fez as 

perguntas se adaptarem no momento da entrevista. 

O mapa mental também foi adaptado, pois já na segunda entrevista 

percebi que o material bruto estava muito superior ao planejado. Todos os 

entrevistados tinham bastante desenvoltura e vontade de falar sobre o assunto, 

isso fez novas informações surgirem e eu me forçou a desapegar da quantidade 

de elementos que eu queria aludir no documentário. 

Outra etapa importante do processo de produção foi a parceria com o 

WWF-Brasil, que me cedeu imagens para compor o filme, dessa forma pude 

ilustrar as falas sobre o Cerrado. A maior parte das imagens são aéreas, feitas 

com drone, outras são de paisagens, fauna e flora. Sem essa parceria seria 

muito mais difícil, visto que não tenho os equipamentos necessários para 

imagens aéreas. Além disso, o documentário foi feito sem orçamento para a sua 

realização, o que inviabilizaria alugar um drone ou contratar um piloto para o 

equipamento.  

Entrei em contato com a equipe de comunicação e pedi as imagens. Fui 

até a sede da organização para escolher uma por uma, lá foi feito um processo 
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de seleção para escolher apenas imagens do bioma Cerrado. Escolhi vídeos que 

pudessem ilustrar a fala dos entrevistados sobre desmatamento, biodiversidade 

e florestas. 

Para escolher os cenários e iluminação, me baseei nos meus 

conhecimentos acumulados ao longo da prática de filmagens no WWF-Brasil e 

em trabalhos da Universidade de Brasília. Também assisti vídeos dos canais Ozi 

Audiovisual (Youtube, 2018) e Michel Oliveira (Youtube,  2018), que me 

ajudaram a entender melhor os planos e enquadramentos. 

As filmagens, em geral, foram feitas em primeiro plano - sobretudo na 

parte das entrevistas. Meu objetivo foi conseguir capturar as expressões faciais 

e dar uma noção de proximidade para com os entrevistados. As imagens que 

capturei para compor o vídeo não me apeguei a nenhum plano ou 

enquadramento - apenas me atentei a registrar o momento. 

Todas as imagens foram feitas com a minha própria câmera - uma Canon 

T5i e revezei as filmagens entre duas lentes - uma 55mm e uma 75mm, o que 

me possibilitou escolher o melhor plano e ângulo independente do espaço 

disponível para filmar. Os áudios da Canon são muito bons, mas não o suficiente 

para alguns momentos, por isso, gravei parte dos áudios separadamente em um 

Iphone 7 Plus. 

7.3 Pós-Produção 

A pós-produção do documentário começou no dia 26 de outubro com a 

decupagem de todos os vídeos e áudios. Neste dia comecei a assistir os vídeos 

e escrever em um papel quais os minutos de fala eram indispensáveis. Após 

anotar no papel todos os momentos indispensáveis para o documentário, levei 

os vídeos para o Adobe Premiere, mas percebi que minha seleção estava 

imatura e que eu ainda precisaria assistir tudo de novo e selecionar novamente.  

Dessa forma, inverti o modelo de seleção e passei a tirar todas as imagens 

ou falas que eu não tinha interesse. Depois disso, voltei para a transcrição para 

o papel, dividindo o que sobrou do vídeo de cada entrevistado pelos tópicos que 

eu gostaria de abordar no documentário: agrotóxico, feiras, CSAs, Cerrado e 

produção local. 
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Em meio a essa organização mental e física do material, fui em busca da 

minha trilha sonora, pois como queria algo muito específico, não poderia deixar 

para última hora. Bill Nichols (2005, p. 59) afirma que muito do poder de 

persuasão do documentário vem da trilha sonora do filme, “ao passo que muito 

de nossa identificação com um mundo fictício e seus personagens depende da 

imagem que temos deles.” 

Ao pensar sobre a trilha sonora do documentário tomei a decisão de incluir 

em ao menos uma das músicas um forró instrumental. Optei por esse estilo 

musical por acredito que remete ao campo, ao meio rural e os instrumentos 

possuem a capacidade de emocionar. Contudo, esse estilo é bastante específico 

e brasileiro, por isso, não encontrei em nenhum banco de músicas. Então, fui 

atrás dos artistas brasilienses e encontrei o Cacai Nunes, um musicista que 

compõe músicas desse estilo musical e concordou em me ceder uma de suas 

músicas do seu álbum Casa do Chapéu.  

As outras músicas que compõem a trilha do documentário foram 

adquiridas na biblioteca de músicas do Youtube, que é livre de direitos autorais 

e possui uma ampla seleção de músicas e sons - afuniladas pelo humor que elas 

transmitem. Dessa forma, busquei as músicas de acordo com os sentimentos 

que eu gostaria de passar, através das transições de momentos do 

documentário. As músicas foram recursos de edição utilizados para unificar os 

momentos, apesar das variações de planos e imagens exibidas. Assim como 

sugerido por Puccini (2012, p.200): “Um plano sonoro obtido de maneira contínua 

pode ser usado para cobrir uma sequência de imagens obtidas de maneira 

descontínua. A trilha sonora ajuda a mascarar a descontinuidade entre os planos 

das imagens.” 

Como previsto por Sérgio Puccini, meu roteiro também precisou de 

adaptações para que eu pudesse incorporar de maneira mais objetiva todo 

aquele conteúdo e experiência: 

A experiência de filmagem, bem como contato com o universo 
abordado, pode subververter noções preliminares, esboçadas na pré-
produção, criando novos focos de interesse para o filme o que obriga, 
ao realizador, pensar em uma nova organização do material que 
incorpore mudanças. (PUCCINI, 2012, p. 187.) 

Como citado anteriormente, o material bruto estava muito acima do que 

eu imaginei. As minhas filmagens, junto com as imagens cedidas pelo WWF-
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Brasil somaram cerca de 5 horas de material, para um filme com previsão de 15 

minutos. Contudo, já sabia que isso poderia acontecer. Fernão Ramos relata 

que:  

Particularmente, o trabalho que chamamos "montagem", e que é 
realizado a partir de imagens originalmente constituídas na situação de 
tomada, deve ser destacado. Um diretor como Frederick Wiseman, 
costuma filmar 30 horas, ou mais, para montar 3. Suas próprias 
declarações, inclusive, dão amplo destaque para o trabalho de seleção 
e montagem que desenvolve com as imagens que coleta. (RAMOS, 
2001, p.9) 

Além da memória do produto e do documentário em si, será produzido um 

trailer e um cartaz para a capa de lançamento, produzida pelo ilustrador Rodrigo 

Cordeiro - cuja as datas previstas para lançamento constam em anexo. Até o 

presente momento, as únicas informações sobre a montagem que posso 

compartilhar são essas, visto que a montagem deste curta-metragem ainda está 

em andamento, com previsão de duração para 15 minutos e lançamento para o 

dia 25 de novembro de 2018. À princípio, o filme será apresentado em primeiro 

lugar para a banca avaliadora deste trabalho de conclusão de curso e depois 

disponibilizado no Youtube, conforme o cronograma de lançamento que está em 

anexo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Sim, existe. Essa é a resposta ao meu problema de pesquisa inicial. Existe 

uma produção de alimentos sustentável no Distrito Federal e ela é sólida, 

extensa, real e eficaz. A produção local é valiosa e precisa ser anunciada. Só 

dessa forma será possível valorizar os produtos do Cerrado e, 

consequentemente, preservar o próprio Cerrado. É preciso dar voz aos 

produtores, pois só assim será possível valorizá-los e remunerá-los de maneira 

justa. 

Ficou muito claro que os produtores rurais entrevistados se sentem pouco 

representados na política e nos meios de comunicação, o sentimento de 

ausência de voz é grande. Portanto, esse trabalho me confirmou o quanto eu e 

os demais colegas da área de Comunicação Social somos responsáveis por 

diminuir essa ausência de voz. Acredito que o profissional de Comunicação, por 

essência, carrega com si uma missão política e social de tornar o acesso à 

informação cada vez mais democrático e uniforme. 

Certamente ainda há um longo percurso a ser trilhado pelos 

comunicadores, pelos ativistas, ambientalistas e produtores rurais para 

conscientizar os consumidores finais. Cada produto de comunicação, seja ele 

uma pesquisa acadêmica, um cartaz, uma ilustração ou documentário é uma 

sementinha plantada rumo ao mundo da representatividade, democracia e 

sustentabilidade.  

Produzir um documentário é se autoconhecer. Este trabalho me fez refletir 

sobre o meu comportamento, ética e responsabilidade. Minha competência 

enquanto comunicadora foi colocada à prova, minha auto estima profissional 

também. Revisitei diversas convicções - desde a minha alimentação até 

questões como maternidade. Sem dúvidas, produzir um documentário é sair da 

zona de conforto e encarar o mundo. 

 E por isso sinto uma enorme responsabilidade e satisfação, pois escolhi 

uma linguagem da comunicação que tornou possível eu transmitir uma visão de 

mundo que é autêntica, enternecedora e urgente. 
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ANEXOS 

1. Cronograma de Lançamento  

 

Material Local Data 

Trailer Mídias Sociais - Youtube,Whatsapp, 

Facebook e Instagram 

Até o dia 23/11 

Cartaz Online Mídias Sociais - Whatsapp, Facebook e 

Instagram 

Até o dia 23/11 

Cartaz Impresso Faculdade de Comunicação da UNB Até o dia 25/11 

Primeira 

Exibição 

Faculdade de Comunicação da UNB Entre dias 25/11 e 

07/12 

Lançamento 

Online 

Mídias Sociais - Youtube, Facebook e 

Instagram 

Até o dia 

01/01/2019 

 

2. Mapa Mental Ilustrado 

 

 

3. Script de perguntas 
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Ambientalistas Produtores 

1. Existe uma relação entre os 

impactos ambientais no Cerrado e 

a produção de alimentos? 

2. Existe algum modelo de produção 

de alimentos mais sustentável? 

3. O uso de agrotóxico prejudica os 

produtores e o meio ambiente? 

Como? 

4. Qual o papel dos consumidores 

nesse contexto? 

5. Tem como falar de preservação 

ambiental sem falar de produção 

de alimentos? 

6. Qual a importância de consumir 

produtos locais? 

7. Você acha que o meio ambiente 

está na mão dos produtores 

rurais? 

8. Quais são os principais problemas 

ambientais do Cerrado 

atualmente? 

1. Me fale um pouco sobre a sua 

produção. 

2. Você utiliza algum tipo de 

agrotóxico ou químico no seu 

cultivo? 

3. Você acha que o consumidor se 

distanciou do campo? 

4. Você acredita que o seu trabalho 

é valorizado como deveria? 

5. Qual a importância de consumir 

produtos locais? 

6. Me explique um pouco sobre o 

modelo CSA (pergunta feita 

apenas para Idalécio e Ximena) 

7. Se você cria animais, como 

funciona esse processo? 

8. Qual a relação entre a sua 

produção e o meio ambiente? 
 

 


