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RESUMO 

Diante da necessidade de discutir sobre os problemas ambientais este artigo vem refletir a 
importância da utilização de vídeos com temáticas ambientais e estes como ferramentas para o 
auxílio do processo ensino-aprendizagem na Educação, mas especificamente para a Educação 
Ambiental (EA). Entre os objetivos da pesquisa está à discussão sobre as atividades do 
Projeto Sala Verde da UFS e a ação do Circuito Tela Verde, este criado pelo Ministério do 
Meio Ambiente (MMA) e com o apoio do Ministério da Cultura (MinC) a fim de apontar 
como as produções audiovisuais dão suporte para a EA. A metodologia constitui-se de 
observações sistematizadas e participativas ocorridas dentro de atividades do Projeto Sala 
Verde na UFS a fim de sensibilizar e suscitar discussões nos participantes sobre os problemas 
ambientais e despertá-los para a compreensão da dimensão ambiental.  
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ABSTRACT 

Faced with the need to discuss environmental problems come this article reflect the 
importance of using videos with environmental issues and how these tools to aid the teaching-
learning process in education, but specifically for Environmental Education. Among the 
objectives of the research is the discussion about the activities of Project Green Room of the 
UFS and the action of the Circuit Green Screen, this created by the Ministry of Environment  
and with the support of the Ministry of Culture in order to show how audiovisual productions 
to support the EA. The methodology consists of systematic observations and participatory 
activities occurring within the Project Green Room at UFS in order to raise awareness and 
participating in discussions about environmental problems and awaken them to understand the 
environmental dimension. 
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INTRODUÇÃO 

 Durante as décadas de 1960 e 1970 intensificou a preocupação e a necessidade de 

discutir sobre os problemas ambientais ocasionados, inicialmente, de maneira visível pela 

Revolução Industrial e ressaltados depois pela destruição e uso displicente dos recursos 

naturais. Assim como, o consumismo exagerado, este influenciado pelas novas tecnologias e 

de modo particular através dos meios de comunicação. 

Com base nestes problemas alguns ambientalistas e outros membros da sociedade civil 

se conectaram, inicialmente, para defender e proteger a natureza, porém no decorrer do 

desenvolvimento sócio-histórico e cultural as discussões foram se aprofundando na questão 

ambiental e, sobretudo, no campo educacional.  

O diálogo entre os assuntos relacionados à educação e o meio ambiente promoveram o 

surgimento da Educação Ambiental (EA) com intuito de despertar, sensibilizar e provocar 

mudanças na construção de valores, estes que permanecem em crise. Vale ressaltar que, no 

momento, existem várias iniciativas para implementação da Educação Ambiental e esta se 

configura de maneira formal ou não-formal. 

 Em relação às práticas de EA não-formal destacam-se a utilização de vídeos 

ambientais. Para determinados fins este artigo vem refletir a importância da utilização de 

vídeos com temáticas ambientais e estes como ferramentas para o auxílio do processo ensino-

aprendizagem na Educação, mas especificamente para a Educação Ambiental. Entre os 

objetivos da pesquisa está à discussão sobre as atividades do Projeto Sala Verde da UFS e a 

ação do Circuito Tela Verde, este criado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e com o 

apoio do Ministério da Cultura (MinC) a fim de apontar como as produções audiovisuais dão 

suporte para a EA 

Esta pesquisa apresenta como metodologia observações sistematizadas e participativas 

ocorridas dentro de atividades do Projeto Sala Verde na UFS fim de sensibilizar e suscitar 

discussões nos participantes sobre os problemas ambientais e despertá-los para a compreensão 

da dimensão ambiental. Esse espaço de discussão surgiu como oportunidade de em transpor 

conhecimentos considerando o valor da temática ambiental na visão integrada do mundo. 

Vale ressaltar que o Projeto Sala Verde, também foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente 

o qual é aberto à participação de qualquer tipo de instituição, sejam elas públicas, privadas e 

do chamado terceiro setor.  

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

3 

 

OLHANDO O CENÁRIO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Em presença das problemáticas ambientais na atualidade marcada por um contexto de 

degradação dos ecossistemas e da relação social entre os indivíduos percebe-se que houve e 

há uma preocupação em discutir e encontrar soluções construtivas para o espaço planetário. 

Diante desse cenário de crise algumas medidas foram tomadas, por exemplo, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) começou a dialogar com membros de alguns países 

do mundo e sociedade civil para a criação e desenvolvimento de políticas públicas visando à 

proteção e conservação da biodiversidade, assim como, a implementação da Educação 

Ambiental (EA). 

A EA passou a apresentar preceitos que auxiliam a solução em minimizar os impactos 

ambientais, compondo um conjunto de procedimentos resultantes de pesquisas a fim de ser 

uma opção na tentativa de alcançar a máxima racionalidade no processo de defesa, proteção e 

melhoria ao meio ambiente. 

Porém, pensar em Educação Ambiental, especialmente, a Crítica a qual vai de encontro 

com a reflexão de perceber os sujeitos e seu entorno através da perspectiva da dimensão 

ambiental que reflete sobre a relação entre o ser humano e ambiente no campo social, 

econômico, político, ecológico e cultural de forma indissociável. Sendo assim, a crise não está 

apenas na degradação do meio biofísico, mas em tudo que gera esse desequilíbrio mundial, 

por isso que 

 

a dimensão ambiental configura-se crescentemente como uma questão que 
diz respeito a um conjunto de atores do universo educativo, potencializando 
o envolvimento dos diversos sistemas de conhecimento, a capacitação de 
profissionais e a comunidade universitária numa perspectiva interdisciplinar. 
(JACOBI, 2003, p.189) 

 

Nesse sentido, a Educação Ambiental tem por objetivo a busca do trabalho coletivo e 

individual a fim de propagar conhecimentos e novas perspectivas que sejam reflexivas e 

emancipatórias para cada cidadão, independente de classe social. Pois, para Jacobi (2004, p. 

28) “a relação entre meio ambiente e educação assume um papel cada vez mais desafiador 

demandando a emergência de novos saberes para apreender processos sociais complexos e 

riscos ambientais”, ele também, alerta que a Educação Ambiental nos aponta para propostas 

pedagógicas centradas na conscientização e mudança de comportamento.  
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Essas mudanças configuram-se, principalmente, pelos avanços científicos e tecnológicos 

que, juntamente, com as transformações sociais e econômicas, revolucionaram as formas 

como os seres humanos comunicam-se e relacionam-se entre si, os objetos e com o mundo ao 

redor. Por isso, que as novas mídias e tecnologias estão integradas com todas as essas 

transformações. 

Dessa forma, as novas tecnologias e os meios de comunicação de massa, através da 

imagem transmitem e vendem valores, conceitos que não necessariamente caminham para a 

construção de uma sociedade mais ética e reflexiva. Assim, a educação e, especialmente, a 

Educação Ambiental tentam despertar o censo crítico da população a respeito do seu papel e, 

sobretudo, suscitar a percepção a respeito do fato de que todos os seres e elementos estão 

interligados por meio de relações complexas, estas que quando afetadas podem provocar 

consequências danosas a sociedade. Por isso, que “os meios de comunicação de massa 

desempenham um papel importante na promoção da EA, pois constituem o meio ideal para 

atingir a maior audiência possível” (DIAS, 1994, p.89). 

 

METODOLOGIA 

Para tanto, esta pesquisa pauta-se no emprego da metodologia qualitativa a qual “visa 

buscar informações fidedignas para se explicar em profundidade o significado e as características de 

cada contexto, em que encontra o objeto de pesquisa” (OLIVEIRA, 2005, p. 68). Dessa forma, 

houve a escolha de dois vídeos para exemplificar as atividades do Projeto Sala Verde na UFS 

que se basearam na interligação da EA com as tecnologias para a sensibilização dos 

indivíduos a fim de proporcional a percepção em relação à dimensão ambiental. 

 

OS VÍDEOS COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL PARA O PROJETO SALA 

VERDE NA UFS 

Percebe-se que o avanço tecnológico a cada momento torna-se constantemente eficaz 

e de maneira diversificada, em meio à diversidade observar-se que a tecnologias apresentam 

alguns resultados positivos e negativos para a sociedade. Entretanto, a educação emprega 

como ferramenta educativa na possibilidade de integração entre os conteúdos escolares e seu 

cotidiano. 

 

As tecnologias de comunicação estão cada vez mais presentes na vida 
cotidiana. Sem sentir, adaptamos nossa maneira de agir, de pensar, de nos 
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comunicarmos, pela integração desses novos meios aos nossos 
comportamentos. (KENSKI, 2004, p.69) 

 

  Como neste tempo, a velocidade das informações se configura de forma intensa, 

assume um papel mais relevante em motivar e sensibilizar as pessoas para construir caminhos 

possíveis de transformação levando em consideração a dimensão ambiental. Dessa forma, as 

tecnologias funcionam como importantes ferramentas para a educação, podendo fortalecer e 

discutir “a democratização de saberes, como perspectiva de emanicipação social dos 

indivíduos” (SOARES, 2006, p. 25), como também, traz benefícios para as práticas de EA 

através da utilização de vídeos socioambientais. 

Trabalhar com esses recursos estimulam os espectadores a novas sensações e 

proporcionam “habilidades de audição, interpretação, elaboração mental, na construção de 

cenários, tira o sujeito do lugar da passividade e abre-lhe o leque de oportunidades para o 

conhecimento” (PEREIRA et al., 2001, p. 8). Esse leque produzido pelo emprego de 

produções audiovisuais torna o processo de aprendizagem mais dinâmico, interativo e 

próximo de cenas cotidianas, consequentemente, a compreensão da realidade passa a ser 

significativa. 

Sendo assim, o Projeto Sala Verde na UFS é um espaço com múltiplas potencialidades 

que visa de forma democrática o acesso às informações socioambientais em gerar discussões, 

consequentemente, promover formação continuada de professores em alguns municípios de 

Sergipe, palestras, eventos e outras atividades com temática ambiental. Outro objetivo da Sala 

Verde na UFS é favorecer o trabalho interdisciplinaridade entre os docentes de diversas áreas, 

tendo também, a competência proporcionar a construção de conhecimento associando outras 

fontes de informação como livros, artigos, monografias, dissertações, teses, revistas, vídeos, 

depoimentos e vivências de pessoas e grupos, mostrando a teia de integração do processo 

educacional com inúmeros instrumentos de comunicação. 

Entre as vivências realizadas a partir de vídeos com temática ambiental pode-se citar 

algumas experiências ocorridas nos municípios de Ribeirópolis, Indiaroba e Arauá, do estado 

de Sergipe, pois o Projeto Sala Verde na UFS apresenta uma “familiaridade com a busca 

constante de novas metodologias de ensino e pesquisas educacionais, envolvendo as 

tecnologias de comunicação e sociabilidade em seu potencial de inclusão e cidadania pelas 

práticas educativas” (SOARES, 2006, p. 27) a fim de contribuir na formação dos docentes e, 

consequentemente, auxiliar na elaboração de projetos na área de Educação Ambiental. 
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A partir do planejamento das atividades da Sala Verde exibiu-se o vídeo/documentário 

Ilhas das Flores, de direção e roteiro de Jorge Furtado, que retrata a sociedade atual com seus 

problemas de ordem social, econômica e cultural a fim de gerar discussões sobre o poder do 

consumismo, cenas de desperdícios cotidianas, especialmente, a questão do lixo como fator 

de degradação comum entre os municípios sergipanos citados. Considerando a 

contextualização como um elemento relevante para a inserção de novas possibilidades de 

interpretações e proporcionar um ponto de vista interdisciplinar. 

Observou-se que entre os comentários dos professores existiu um consenso de que 

filme ressaltou considerações apropriadas para a percepção do contexto de cada município e 

sobre tudo no papel do professor na sociedade. A proposta de levar vídeos de pequena ou 

longa duração é resultante da “tentativa de repensar a relação homem-natureza deve, pois, 

partir de uma profunda reflexão” (BRÜGGER, 2008, p.143) a fim de levar o indivíduo a 

perceber-se como elemento interligado e indissociável ao meio, elucidando e fortalecendo a 

dinâmica da dimensão ambiental. 

Outra abordagem de sensibilização através de vídeos socioambientais utilizados pelo 

Projeto Sala Verde na UFS diz respeito à produção audiovisual do I Circuito Tela Verde, este 

criado pelo MMA e com apoio do MinC o qual consiste em mostra nacional de produções de 

vídeos sobre experiências em Educação Ambiental. Vale destacar que os mesmos foram 

produzidos na intenção de socializar o contexto das comunidades brasileiras, contribuindo 

para a reflexão, pois “não há sociedade, comunidade, grupos, organizações, sem que exista 

algum grau de comunicação entre os homens, sem que haja interação social” (MELO e 

TOSTA, 2008, p. 50-51). 

Dessa forma, aplicaram-se alguns vídeos do I Circuito Tela Verde no I Seminário da 

Sala Verde e GEPEASE – Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe – 

como, por exemplo, Rio... para não chorar o qual relata as transformações de uma localidade 

do Rio de Janeiro e a relação vital do rio com a comunidade e a diferença de consciência entre 

os ribeirinhos e os moradores de um condomínio próximo ao mesmo. Vale esclarecer, os 

vídeos do Circuito Tela Verde aborda locais de outros estados, mas tratar-se de problemas 

socioambientais há sempre uma ligação possível com o contexto onde ocorre a mostra de 

vídeos, na exibição deste houve a referências aos rios sergipanos, assim como, gera uma rede 

de possibilidade em conjunto para solucionar os riscos provocados pela ação do homem. 

A utilização deste vídeo foi importante, pois além de debater sobre as questões 

socioambientais permitiu a reflexão sobre a arte na sociedade, pois “por meio da Arte é 
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possível desenvolver a percepção e a imaginação, aprender a realidade do meio ambiente, 

desenvolver a capacidade crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e 

desenvolver a criatividade de maneira a mudar a realidade que foi analisada” (BARBOSA, 

2003, p.18).  

Para tanto, é possível encontrar mais informações sobre o Circuito Tela Verde, 

incluído os vídeos e as sinopses que estão disponíveis na internet por meio do blog do 

circuito, através do endereço: circuitotelaverde.blogspot.com, assim como, algumas destas 

produções audiovisuais também estão no site do Youtube. 

Percebe-se, então, que a uso de vídeos e as demais tecnologias servem como 

ferramentas para Educação, por apresentar um caráter interdisciplinar e abranger os conteúdos 

escolares. Vale ressaltar que os conteúdos e conhecimentos devem estar contextualizados com 

a realidade, constituindo-se, assim como, desafio para o ensino formal e não-formal, pois 

“incentivar o uso das tecnologias digitais, e, ao mesmo tempo, e não permitir que o 

conhecimento se forme fragmentado, supérfluo e vazio” (MELO e TOSTA, 2008, p. 58) é um 

objetivo comum a Educação e a Educação Ambiental. 

Portanto, o emprego desses recursos também oportuniza a elaboração de aulas, 

palestras inovadoras e dinâmicas, por meio da apresentação de imagens, sons, vídeos e fotos 

que enriquecem o processo de ensino e aprendizagem, buscam auxiliar a potencialidade de 

cada indivíduo e desperta a sensibilização e percepção senso crítico para a compreensão da 

dimensão ambiental. 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS  

Este artigo pretende socializar algumas ações desenvolvidas pelo Projeto Sala Verde 

na UFS que tiveram como ferramenta o uso de vídeos socioambientais, estes compostos por 

vídeos integrantes do I Circuito Tela Verde ou não, a fim de mostrar a importância da 

integração e o diálogo possível entre a Educação Ambiental e as tecnologias. 

Do ponto de vista da EA, observa-se que é fundamental que o indivíduo desenvolva 

novas potencialidades, adote novas posturas e comportamentos sociais, estes construtivos para 

colaborar na construção de uma sociedade ambientalmente mais saudável e justa. Por outro 

lado, o benefício produzido pelo uso das tecnologias, em especial, referentes aos vídeos 

socioambientais no campo educacional, considerando a aproximação da linguagem 
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audiovisual diante do desenvolvimento de mecanismos de interatividade que as práticas 

pedagógicas necessitam para estabelecer e acompanhar o dinamismo evolutivo da sociedade. 

Fica evidente, assim, que a utilização dos vídeos com temáticas socioambientais 

auxiliam o processo de sensibilização da EA, ressaltando as possibilidades de interação e 

formação de cidadãos críticos e que a dimensão ambiental em sua complexidade. Além disso, 

salientar o emprego das tecnologias como ferramenta no amadurecimento de conteúdos e 

conhecimentos para o processo de aprendizagem tornando o cenário escolar ou não, em um 

ambiente de contextualização com a realidade. 
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