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RESUMO 
 
O Click Verde é um projeto do curso de a educação Publicidade e Propaganda e 

Design da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), que tem como objetivo a 

valorização do espaço público por meio da fotografia, estimulando um novo modo de 

comunicar, informar, ver, reconhecer, registrar e divulgar os espaços verdes de 

Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. A fotografia, neste projeto é utilizada 

como ferramenta para a educação ambiental e visa estimular reflexões sobre a 

realidade socioambiental na comunidade. Para a concretização do projeto e sua 

interação com a sociedade o projeto estabelece parcerias externas com escolas 

públicas do ensino médio, bem como com o grupo escoteiro Lobo Guará e a Frente 

Parlamentar Ambientalista, representada pelo vereador Eduardo Romero. Este 

parceiro é o responsável pelo primeiro contato com os alunos da escola parceira, 

ministrando e orientando a respeito da importância do meio ambiente e como 

pequenas atitudes podem contribuir em sua preservação. Como consideração final, 

constata-se que esse projeto de extensão contribui para a sociedade 

proporcionando uma reflexão de como se faz necessário um novo olhar sobre o 

meio ambiente, inserindo os participantes a se considerarem como parte integrante 

e fundamental desse processo. Dessa forma, a fotografia que vai além de um novo 

conhecimento, passa a ser uma ferramenta não só para registro e observação dos 

espaços verdes da comunidade, mas como um ponto de partida para novas atitudes. 

 

 
INTRODUÇÂO 
 
Em relação à forma tradicional da educação Gutierrez (1978 apud SILVA, 2009) 

afirma que há mais de três décadas já alertava a respeito da necessidade em mudar 

o pensar das escolas tradicionais. Recentemente, instituições de ensino superior 

perceberam que um fator de competitividade mercadológica é ser socialmente 

responsável, em função do ganho na imagem institucional.  

Tal percepção estimula a busca constante de novas possibilidades de projetos 

sociais utilizando a comunicação e seus instrumentos como ferramenta potencial 

para disseminar esta preocupação. Desta interação entre a comunicação e 

responsabilidade social é que surgiu o projeto Click Verde: um novo olhar para o 

meio ambiente. 



A fotografia, neste projeto é utilizada como ferramenta para a educação ambiental e 

visa estimular reflexões sobre a realidade socioambiental na comunidade. Como 

metodologia, para a concretização do projeto, optou-se pela fotografia, pois sempre 

foi natural o homem procurar o registro puro e simples das belezas à sua volta.  

Como resultado, espera-se provocar mudanças de comportamento e de 

pensamento, ou seja, uma nova postura dos alunos do ensino médio em relação ao 

meio ambiente e sua indiscutível importância para o planeta.  

 

OBJETIVOS 
 
O objetivo é de valorização do espaço público por meio da fotografia, estimulando 

um novo modo de comunicar, informar, ver, reconhecer, registrar e divulgar os 

espaços verdes de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Os objetivos 

específicos constituem em lecionar oficinas sobre fotografia, aulas sobre meio 

ambiente e por fim, atividades práticas com uso a fotografia. 

 

METODOLOGIA 
 
A fotografia é uma forma de expressão não verbal de grande alcance 

atingindo o homem de forma impalpável e não impõe fronteiras diante de uma leitura 

íntima. Historicamente, o processo fotográfico passou por muitas etapas durante a 

sua existência, porém sempre buscou cumprir seu objetivo original que foi o de 

registrar momentos importantes, transformando-os em meio de expressão muito 

eficaz. Assim, a proposta deste projeto de extensão, juntamente com suas escolas 

da capital, parcerias do projeto, é utilizar essa forma de expressão, a fotografia, 

como forma de expressão elemento didático pedagógico na educação ambiental. 

Em relação a forma tradicional da educação Gutierrez (1978 apud SILVA, 

2009) afirma que há mais de três décadas já alertava a respeito da necessidade em 

mudar o pensar das escolas tradicionais. Agora, escola fechada entre quatro 

paredes e completamente desvinculada do processo de comunicação não terá mais 

espaço no ambiente educacional.  

Para a efetivação do projeto, que consiste em ensinar fotografia aos 

alunos das escolas públicas do ensino médio, várias parcerias foram estabelecidas 

como por exemplo com a Frente Parlamentar ambientalista e com o grupo de 



escoteiro Lobo Guará que auxiliam na propagação da importância desse novo olhar 

para o meio ambiente. 

 As escolas disponibilizam material de apoio para ministrar as aulas, como 

datashows, caixa de som e uma sala com espaço para acolher a turma de alunos e 

os extensionistas.  

 
DESENVOLVIMENTO 

 

O projeto é dividido por duas partes – uma teórica e outra prática. Na 

parte teórica, a Frente Parlamentar Ambientalista, projeto mantido pelo vereador 

Eduardo Romero (parceiro do Click Verde desde 2014), em que tem o compromisso 

de atuar, conjuntamente com a sociedade civil, no sentido de apoiar iniciativas 

governamentais e não-governamentais que visem alcançar padrões sustentáveis de 

desenvolvimento, e no projeto Click Verde, realiza a educação ambiental com os 

alunos nas escolas. Após essa fase os alunos recebem aulas teóricas para propiciar 

o aprendizado dos fundamentos da fotografia e dos equipamentos fotográficos 

(podendo ser inclusive aparelhos celulares). 

O projeto utiliza para as aulas teóricas as câmeras fotográficas 

disponíveis no Laboratório de Comunicação da UCDB (LABCOM), para exemplificar 

os principais conceitos. Como os maioria dos alunos não possui esse equipamento 

semiprofissional e normalmente fotografa com câmeras digitais comuns – as 

chamadas point-and-shot - ou até com telefones celular, esses dois últimos 

equipamentos recebem o foco principal nas aulas teóricas. 

Nesse primeiro momento, é importante salientar com os alunos a 

importância de reconhecer o ambiente em que estão inseridos, para dessa maneira, 

refletir sobre a importância de se ter um olhar mais crítico para o convívio dos alunos 

no meio ambiente. Em seguida, cada extensionista do projeto orienta um grupo de 

alunos com seus respectivos aparelhos celulares (que possuem câmera fotográfica), 

de preferência smartphones, para buscarem objetos e locais em que mereçam ser 

enaltecidos através do registro fotográfico.  

 
RESULTADOS 

 
Não só durante o período do projeto, mas também após a realização do 

mesmo, há a realização de pesquisas com alunos, professores, docentes e 



acadêmicos extensionistas com o objetivo de saber se o principal propósito vem 

sendo cumprido. Como o objetivo é causar uma reflexão aos alunos das escolas 

estaduais a respeito de um novo olhar para o meio ambiente, as pesquisas visam 

obter dados para compreender se esse objetivo foi alcançado. 

Com um trabalho satisfatório, participação ativa de alunos que fazem 

parte do projeto e incentivo de professores, os resultados obtidos do mesmo são 

convincentes. O envolvimento dos alunos das escolas demonstra que de maneira 

eficaz a fotografia é um assunto interessante para abordar os temas de 

sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 

Para estreitar o relacionamento com os participantes após a realização 

das oficinas, estimula-se que os alunos acessem as redes sociais do Click Verde, 

como Facebook e Instagram, para que possam interagir com as fotos produzidas e 

divulgar na sua rede de amigos. 

O projeto também possibilita desdobramentos para atividades 

interdisciplinares com disciplinas do curso de Comunicação Social com habilitação 

em Publicidade e Propaganda, como o evento “Campo grande meu orgulho” onde os 

alunos do projeto de extensão coordenaram e avaliaram fotografias tiradas por 

alunos do 2º semestre do curso. Posteriormente, foi realizada uma exposição 

fotográfica na instituição de ensino e na Câmara Municipal de Campo Grande. 

 

Figura 1 - Notícia de divulgação da exposição fotográfica. 

 
Fonte: Arquivo do projeto 

. 

Figura 2 - Aula expositiva nas escolas estaduais 



 
Fonte: Acervo do projeto. 
 
Figura 3 - Aula prática em ambiente externo com alunos da escola estadual. 

 
 
Fonte: Acervo do projeto. 
 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS  
 

Desde quando o projeto teve início, até o presente momento os objetivos 

vêm sendo alcançados. Atendendo diversas escolas e obtendo contato com diversos 

alunos, seja da rede pública ou privada, o entendimento geral dos dois assuntos, 

fotografia e meio ambiente, vem abrindo novos horizontes e dando uma nova visão 

para os participantes do projeto. 

A participação na extensão permite também aos extensionistas uma 

mudança de postura pessoal e profissional. O fato de deixar de ser aluno para ser 



professor, tendo a responsabilidade de conduzir o processo de ensino, assusta 

inicialmente, mas além do aprendizado técnico em fotografia, o projeto permite a 

interação do acadêmico de Publicidade e Propaganda com a comunidade. 

Conclui-se que o projeto de extensão Click Verde possui uma grande 

abrangência de atuação tanto no ambiente acadêmico quanto na comunidade, pois 

além de proporcionar um olhar crítico para o meio ambiente, voltado para a 

preservação e sustentabilidade, também proporciona um novo conhecimento, no 

caso da fotografia, para alunos de ensino médio que podem desenvolver habilidades 

de comunicação na fotografia ou em relação à escolha da profissão e área de 

atuação, visando um bem estar da comunidade e do ambiente em que vive. 
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