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RESUMO: A comunicação é um agente de transformação social, possibilitando a 
transmissão de ideias por diferentes meios. O Click Verde é um projeto de extensão da 
Universidade Católica Dom Bosco que visa, por meio da fotografia – um dos meios de se 
realizar a comunicação, educar ambientalmente e valorizar o espaço público Parque 
Florestal Antonio de Albuquerque, mais conhecido como Horto Florestal, presente na cidade 
de Campo Grande, MS. Funciona em duas etapas: a primeira, teórica, é realizada no 
ambiente mais confortável para o público, desde que adequado para a realização das aulas, 
e a segunda, prática, é realizada no Horto Florestal com o equipamento fotográfico que cada 
participante possui. A execução do projeto tem demonstrado ganho para todos os 
envolvidos: os acadêmicos interagem e podem influenciar de maneira positiva na 
comunidade e no meio ambiente, os participantes aprendem fotografia e passam a ter um 
olhar diferenciado para o espaço público, e o Horto ganha com a conservação e valorização 
do seu espaço.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Fotografia; publicidade e propaganda; preservação ambiental. 

 

INTRODUÇÃO 

A comunicação é um dos principais agentes do processo social, pois possibilita a 

troca de informações que se processa entre um emissor, que envia a mensagem e um 

receptor, que a acolhe. Por meio da comunicação o homem se torna um ser social e assim 

mantém-se. Se comunicação o homem na poderia se ajudar, trabalhar em grupo, nem 

progredir no domínio do mundo físico. A comunicação é ativa, não passiva, cria laços, 
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amarra, influencia, dirige, manipula, oprime, reprime, liberta. Todo processo de comunicação 

deve ser entendido como uma transmissão de ideias, quer seja por meio da linguagem 

falada ou escrita, de aparelhamento técnico sonoro/visual, ou por meio de imagem estática.  

As técnicas de propaganda estão cada vez mais relacionadas aos conceitos de 

responsabilidade social, sustentabilidade, contribuição para a qualidade de vida, hoje 

condições indispensáveis para toda e qualquer atividade produtiva. A parceria estabelecida 

no fim de 2011 entre a UCDB e a prefeitura municipal de Campo Grande, tendo como objeto 

o Parque Florestal Antonio de Albuquerque (Horto Florestal), apresentou-se como 

oportunidade ímpar para que o conhecimento, a disposição e a vocação social do curso de 

Publicidade e Propaganda da UCDB, servissem a comunidade local. Nesse contexto surgiu 

o projeto com Click Verde, com o objetivo de aliar conhecimentos técnicos às atividades 

práticas, inserindo os acadêmicos na comunidade, de forma participativa, integrada e 

produtiva. 

A fotografia é uma maneira de expressão e de comunicação, bem como um recurso 

que, por meio da construção de imagens sobre o ambiente “vivo” ou ambiente “verde” do 

Horto, servirá como uma ferramenta de divulgação deste espaço, para que a comunidade 

usufrua, e também como educação ambiental, para que a comunidade ajude na 

conservação. 

O Horto Florestal fica no encontro de dois córregos importantes de Campo Grande, o 

Prosa e o Segredo, e de acordo como livro 100 anos de história de Campo Grande, foi um 

dos primeiros locais por onde José Antônio Pereira, fundador da cidade, chegou quando 

veio à região. A estrutura atual do parque (centro de atividades múltiplas, biblioteca, parque 

para crianças, espelho d'água, etc.) foi entregue em 1995 pelo então prefeito da cidade, 

Prefeito Juvêncio César da Fonseca. 

Contribuir para o incremento de um espaço de lazer público, de forma a beneficiar a 

população, fazendo ainda com que o crescimento dos acadêmicos envolvidos seja 

alcançado, são os principais focos do Click Verde, que podem ser traduzidos em seus 

objetivos, tanto no geral, que intenciona “repassar conhecimentos introdutórios, teóricos e 

práticos, das técnicas de fotografia publicitária, tendo como modelo as espécies vivas do 

Horto, que deverão ser retratadas por meio de uma linguagem criativa e pessoal, para 

promoverem uma conscientização diferenciada nos participantes, em relação ao ambiente 

“verde” do Horto Florestal”, quanto nos específicos, que são:  

a) qualificar os participantes para utilizar a linguagem fotográfica como uma forma de 

expressão e principalmente como uma forma de valorizar e preservar o meio ambiente;  
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b) consolidar a fotografia como meio de expressão e experimentação que pode 

contribuir para a divulgação do Horto, bem como estimular a participação de cada um no 

processo de preservação ambiental;  

c) debater e refletir sobre o conhecimento que os participantes possuem sobre o seu 

meio ambiente antes da exercitação da fotografia;  

d) divulgar, através de uma Mostra Fotográfica os resultados da oficina como uma 

estratégia de conscientização para a questão ambiental e como forma de levar um número 

de visitantes, cada vez maior, ao espaço público Horto Florestal e;  

e) produzir, com o material fotográfico selecionado, cartões postais com o objetivo de 

divulgação do Horto como um espaço turístico. 

 

MATERIAL E METODOLOGIA 

O projeto funciona terças e quintas-feiras, das 13h às 17h. O trabalho acontece em 

duas partes, a primeira teórica, e a segunda prática. Inicialmente todo o processo deveria 

acontecer no Horto Florestal, mas por conta da pouca visitação que ainda acontece no local, 

algumas mudanças precisaram ser realizadas no decorrer da execução do projeto. As aulas 

teóricas deveriam acontecer também no Horto, mas percebeu-se que eles deveriam ser 

flexibilizadas e serem realizadas em ambientes diversos, dependendo do público – na 

própria UCDB, em escolas de ensino médio ou ensino fundamental, em associações de 

bairros, etc. As aulas práticas devem, obrigatoriamente, acontecer no Horto Florestal, pois é 

o objeto do projeto.  

A parte teórica é básica, e normalmente o conteúdo é passado em quatro horas de 

aula, que pode acontecer em um único dia ou ser dividido em dois dias. As aulas teóricas 

permitem o aprendizado dos fundamentos da fotografia e dos equipamentos fotográficos, 

incluindo câmeras não profissionais. 

A parte pratica que acontece no Horto Florestal é composta primeiro por observação 

espacial do local - observando luz e sombra, texturas, composições, etc., e na sequência 

parte-se para a obtenção de fotografias da fauna e flora que compõem o Horto, sempre 

buscando entender o contexto ambiental e o equilíbrio existente na natureza, visando a 

educação e a valorização. A parte prática não tem um limite de tempo ou participações. 

Caso o participante queira estar presente em todos os dias que o projeto está no Horto os 

acadêmicos estarão à disposição para ajudá-los. 

Para a parte teórica foi desenvolvida uma apostila e todo o conteúdo foi adaptado de 

maneira mais visualmente atrativa e colocado no software Microsoft Powerpoint, que serve 
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de apoio para os extensionistas no processo de ensino, e para a parte prática são utilizadas 

as câmeras dos próprios alunos - que podem ser câmeras fotográficas comuns - para que 

eles possam entender e dominar o equipamento que possuem e, consequentemente, 

permitindo a obtenção de fotografias melhores.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em 2013 o público atendido foi diversificado e os resultados dependeram da ação 

realizada. Na parceria com a escola GAPPE, escola de ensino fundamental e média da 

capital, foram atendidos dois públicos em períodos diferentes, mães de alunos da escola e 

alunos do 9º ano do ensino fundamental. A parte teórica foi realizada na própria escola e a 

parte prática no Horto Florestal. Percebeu-se que a parte prática, principalmente para os 

alunos, foi a parte onde houve maior envolvimento.  

 

Imagem 01 – Aluno da Escola GAPPE na parte prática 

 

 

Houve também a realização, por parte do projeto, da “Saída Fotográfica”, onde as 

partes teórica e prática foram realizadas no Horto, em um único dia, com o público composto 

por pessoas com idades variadas, entre 16 e 40 anos. No evento “Escoteiro por um dia”, 

que aconteceu também no Horto, participaram filhos, pais e avós.  
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Imagem 02 – Aluna realizando parte prática na Saída Fotográfica 

 

Na parceria com a escola Juliano Varela, que trabalha com pessoas com Síndrome 

de Down, a experiência foi extremamente positiva. Dotados de olhar e percepções 

diferenciados, os alunos da Juliano Varela fotografaarm, se divertiram, e puderem aprender 

e ensinar aos acadêmicos extensionistas do Click Verde. 

 

Imagem 03 – Aluno da Juliano Varela realizando parte prática no Horto Florestal 
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Com os alunos da Universidade da Melhor Idade (UMI), da Universidade Católica 

Dom Bosco, as aulas teóricas foram realizadas na própria Universidade, e a parte prática 

em um sábado pela manhã – fora do horário de funcionamento tradicional do projeto – para 

facilitar a participação das pessoas.  

A mudança de horário da parte prática foi bem aceita e a junção do interesse 

demonstrado pela arte da fotografia e de um olhar diferenciado, moldado pela experiência 

de vida, possibilitaram ótimas fotografias e permitiu que os acadêmicos, que estavam no 

papel de professores, virassem alunos em diversos momentos e aprendessem valiosas 

lições com os participantes.  

 

Imagem 04 – Alunos da UMI na aula teórica. 
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Na “Feira Ambiental Comunidade Sustentável” - cujos objetivos foram demonstrar o 

trabalho, divulgar a atual situação do Parque e conseguir novas parcerias para o segundo 

semestre – o público também foi bem heterogêneo, não sendo possível caracterizar a 

população atendida. 

 

 

Imagem 05 – Exposição fotográfica na Feira Ambiental Comunidade Sustentável 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A participação na extensão permite 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, ensinando que na emissão de uma 

mensagem o importante não é o que o emissor – no caso o acadêmico - fala, mas sim o que 

o receptor – a comunidade - entende. 

A realização do Click Verde demonstra resultados que podem ser facilmente 

percebidos. O local, antes abandonado, volta a receber a visita da população, e os 

participantes do projeto perceberam a riqueza disponível no local, tanto para a visitação 

quanto para o registro fotográfico – que é o registro de um momento pela visão de alguém, 

atitudes que tem contribuído na conservação de tão belo espaço disponível na capital Sul-

mato-grossense.  
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ANEXOS 

Algumas fotos tiradas por participantes do Click Verde 
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