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Introdução
A pesquisa surgiu da soma de aspectos tecnológicos – vídeo, mídia, etc. –, a

educação ambiental e conceitos elencados pelo filósofo Félix Guattari. O começo da
trajetória de pesquisa se deu com a criação da Oficina “Ação Ambiental e Produção
Cultural”, implementada como atividade integrada à disciplina “As três ecologias de
Félix Guattari” oferecia no PPGEA. O trabalho foi desenvolvido com educadores
ambientais em formação. Importante nesse agrupamento de fatores é que durante a
Oficina, além da abordagem de vocabulário, conceitos e técnicas audiovisuais,
estiveram presentes as discussões, estudos e pesquisas focadas no conceito de
ecosofia trazido por Guattari.

Metodologia
A metodologia utilizada configura a pesquisa qualitativa, sendo importante

ressaltar que esta é um tipo de abordagem que “aprofunda-se no mundo dos
significados das ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável
em equações, médias e estatísticas.” (MINAYO, 1994, p. 22).

Dentro desta perspectiva metodológica podem-se perceber algumas linhas de
estudos que viabilizam tais propostas qualitativas. Estamos pautados na intervenção
institucional, que consiste em dois campos, o de análise e o de intervenção. A
Oficina se originou como um espaço de atuação dos campos mencionados. Os
vídeos produzidos resultaram de propostas de micro-intervenções dos participantes.
Para coleta de dados foram realizados questionários. O questionário é um
instrumento de pesquisa que pode ser definido “como uma técnica para obtenção de
informações sobre sentimentos, crenças, expectativas, situações vivenciadas e
sobre todo e qualquer dado que o pesquisador(a) deseja registrar para atender os
objetivos de seu estudo” (OLIVEIRA, 2008, p. 83).

Resultados e Discussão
Exibição e problematização dos vídeos durante a Semana do Meio Ambiente

do PPGEA/FURG em 2009; DVD contendo cinco vídeos produzidos com as micro-
intervenções; distribuição do DVD para as instituições: Sala Verde FURG/PPGEA,
Curso de Artes Visuais - FURG, Ponto de Cultura ArtEstação e Ministério do Meio
Ambiente.
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A seguir a resposta de uma das participantes da oficina que produziu
coletivamente um vídeo sobre o evento I Encontro de Diálogos em Educação
Ambiental ocorrido em 2008 no PPGEA/FURG – no qual foi parte da comissão
organizadora. Esta resposta configura a dimensão da obtenção de dados através do
questionário e apresenta alguns aspectos como valores e sentimentos que podemos
verificar:

...na minha opinião o processo de realização do evento em si e seus
resultados (tanto para o PPGEA quanto para o grupo) são de fato a grande
intervenção. Como filha, mãe, gestora ambiental, mestranda do PPGEA e
parte do grupo organizador de evento, posso dizer que esta foi a melhor
experiência que tive no mestrado e a maior vivência de educação ambiental,
na forma que a compreendo, participativa, atuante politicamente,
transformadora, preocupada com a coletividade, afetiva... a intervenção
ocorreu em nós, no programa (PPGEA), na comunidade e seguirá
ocorrendo à medida que momentos como este (hoje) vão tendo espaço.

Percebe-se a importância da pesquisa qualitativa no reconhecimento de
valores socioambientais fundamentais na formação dos atores sociais. Conclui-se
que ações ambientais são necessárias para, a partir de micro-intervenções, se
chegar a ações ampliadas e proporcionar, assim, um alcance social que fortaleça
identidades, mas que, sobretudo, gere transformações e novas intervenções. Os
vídeos estão possibilitando isto.
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