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Ementa 

O presente minicurso tem como objetivo apresentar o conceito de "biorrizoma" elaborado 

para fundamentar a tese que discorre sobre uma Educação Ambiental Biorrizomática. 

Para isso, serão apresentadas as três oficinas microinterventivas inventadas para 

promover a produção dos dados da pesquisa cartográfica e alguns dos seus resultados. A 

primeira oficina "Devir-animal" foi criada sob influência do conceito de mesmo nome 

que é debatido pelos filósofos Gilles Deleuze e Félix Guattari; a segunda, "Vídeo 

exquisito", foi inspirada no jogo cadavre exquis dos artistas surrealistas; e a última, 

chamada "Vídeo-fórum", conta com as contribuições do teatro do oprimido de Augusto 

Boal (1988), mais especificamente do teatro-fórum. A formação do proponente em Artes 

Visuais em consonância com o seu mestrado e doutorado em Educação Ambiental 

enuncia transversalizações entre os referidos campos. As oficinas configuram um 

dispositivo de ensino, pesquisa e extensão capaz de trabalhar valores éticos como a 

solidariedade, a alteridade e o cuidado. Epistemologicamente as três atividades foram 

concebidas a partir de uma perspectiva ético-estética (Guattari, 1993) para articular o que 

Guattari chamou de as três ecologias (ambiental, mental e social) com a produção 

audiovisual. Albert Schweitzer (1953; 1962) é um autor importante na construção do 

conceito biorrizomático por meio de sua ética de reverência pela vida. Assim, o que 

temos é um rizoma (Deleuze; Guattari, 1995) cheio de vitalidade, com linhas de força que 

impulsionam e reverenciam a vida como uma pulsão da verve de uma Educação 

Ambiental Biorrizomática. 

 

Programa 

1. primeiro dia: abordagem teórica sobre o conceito de "biorrizoma", seu fundamento 

epistemológico e as relações com a Educação Ambiental, o Ensino de Artes e as três 

ecologias de Félix Guattari. Apresentação das três oficinas microinterventivas que 
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compõem a tese do proponente e alguns de seus resultados em vídeo; 2. segundo dia: 

execução de uma das oficinas, a ser escolhida pelo grupo, para a realização de uma práxis 

em Educação Ambiental Biorrizomática. Como resultado será produzido um vídeo 

experimental para ser utilizado como disparador do diálogo entre os participantes. 
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