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RESUMO  
Na educação devemos driblar inúmeros pontos negativos, que estão diariamente afetando o            
processo pedagógico. Num mundo cada vez mais tecnológico, onde a informação está            
presente massivamente a todos, mas em contrapartida estas informações são recebidas em            
quantidade superior a que a pessoa consegue assimilar, e ainda muitas vezes sem uma              
filtragem coerente. Assim o uso de mídias na educação, pode ser de grande importância,              
uma vez que pode auxiliar o educador no processo pedagógico a se realizar. A educação               
ambiental é de fundamental importância para o bem estar a longo prazo da humanidade,              
temos a difícil missão de ajudar neste problema que nos rodeia. Atualmente temos uma              
mídia com produção em níveis cada vez mais tecnológicos, muitas destas mídias podem             
serem usada nesta educação, já que podem de alguma forma demonstrar as consequências             
de possíveis danos a nossa biosfera. Assim este estudo foi realizado com o objetivo de               
buscar estratégias de ensino criativas e de fácil assimilação de conteúdo, assim sendo             
alternativas de uso para o educador. Assim foi realizada uma pesquisa de natureza básica, e               
os procedimentos adotados, foi de uma pesquisa bibliográfica, que foi realizada buscando            
conteúdo para a sua realização. Segundo esta classificação, esta tem o objetivo descritivo, e              
uma abordagem qualitativa. Este estudo sendo produzido de forma a buscar alternativas na             
educação. Hoje temos no nosso dia-a-dia, uma aprendizagem constante, onde a educação            
se faz presente em todos os locais que convivemos, com uma intensa construção de              
conhecimento. Em nossas propostas educativas, devemos desenvolver atitudes        
responsáveis em nosso ambiente de aprendizagem formal e informal. Nessa busca temos            
muitas vantagens, com o conhecimento adquirido a humanidade conseguiu sempre estar em            
uma luta constante com os problemas que encontra, principalmente nos últimos séculos,            
onde o homem deu saltos enormes em sua tecnologia. Muito do que se deve a estas                
conquistas, são as beneficies da educação, temos cada vez mais capacidade de            
transmissão e armazenamento do conhecimento, coisas que o homem conseguiu          
desenvolver na sua evolução como ser pensante. Afim de ter um processo pedagógico             
coerente, temos que enfatizar que as mídias possuem sua liberdade artística, e que             
devemos tomar cuidado em utilizar este material sem um estudo prévio. Concluindo-se que             
as mídias podem ter papel muito importante na construção de processos pedagógicos, em             
que o educador possa utilizar as mídias que estão ao alcance do educando, facilitador da               
assimilação do conhecimento proposto.  
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