
 

CICLO 

ECOSSOCIALISMO OU BARBÁRIE 

DIÁLOGOS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, AGROBIODIVERSIDADE E  

POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSIÇÃO PARA SOCIEDADES SUSTENTÁVEIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

A busca pelo aumento da potência de agir, motivada pela perplexidade diante da 
conjuntura de degradação socioambiental, e os compromissos assumidos pela Oca1 de 
continuidade das atividades do I Simpósio de Políticas Públicas e Educação Ambiental2 se 
desdobram na realização do Ciclo Ecossocialismo ou Barbárie: diálogos sobre educação 
ambiental, agrobiodiversidade e políticas públicas de transição para sociedades sustentáveis. 

Em diálogo com o NACE-PTECA3 e com outros parceiros, elaborou-se a proposta de 
realização de encontros periódicos em diferentes territórios do país, que contribuam com o 
diálogo e a organização comunitária comprometidas com a construção de sociedades 
sustentáveis. 

O nome Ecossocialismo ou Barbárie procura resgatar a importância dos diálogos sobre 
utopias ambientalistas, ecologistas, socialistas e humanistas de todos os tempos, como antídoto à 
barbárie. A filosofia política iluminando a construção de políticas públicas que orientem a 
transição ou os caminhos de transição para sociedades sustentáveis. A barbárie procura 
expressar, além da degradação socioambiental, sentimentos de alienação, indignação, 
impotência de agir, niilismo e depressão que acometem boa parte da humanidade. 

Com a frase no título “diálogos sobre a educação ambiental, agrobiodiversidade e políticas 
públicas de transição para sociedades sustentáveis” a intenção é reforçar a ponte entre as 
políticas públicas, a ação educadora ambientalista e os avanços técnicos científicos da 
compreensão sobre as interações ecossistêmicas. Ainda, no campo da Agrobiodiversidade 
inserem-se questões importantes para a conjuntura atual - biodiversidade, transgênicos, 
agrotóxicos, disputas por patentes, soberania e segurança alimentar, acesso aos recursos 
naturais, agronegócio, reforma agrária e agricultura familiar, dentre outras conexões possíveis. 

                                                           
1 O Laboratório de Educação e Política Ambiental (Oca) situado no Departamento de Ciências Florestais da 
ESALQ/USP é um espaço público que tem como missão a formação de profissionais, pesquisadores(as), cidadãs e 
cidadãos e pessoas ativas no educar-se ambientalmente e no delineamento, implantação e avaliação de políticas 
públicas, em direção a sociedades sustentáveis e seres humanos e não humanos felizes.  
https://ocaesalq.wordpress.com 
2 O I Simpósio de Políticas Públicas e Educação Ambiental (SPPEA) aconteceu na ESALQ/USP em maio de 2014. O 
evento foi realizado pela Oca e contou com cerca de 300 participantes, 23 trabalhos apresentados oralmente e 88 
trabalhos apresentados em formato pôster. Os principais produtos finais gerados foram os Anais eletrônicos do 
evento http://www.projetosustentabilidade.sc.usp.br/index.php/content/download/4150/44542/file/Anais.pdf e o livro 
intitulado “Educação Ambiental e Políticas Públicas - Conceitos, Fundamentos e Vivências”. 
https://simposioppea.wordpress.com/.  
3 O Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão Universitária em Educação e Conservação Ambiental (NACE-PTECA), da 
Universidade de São Paulo, é formado por professores, pesquisadores, profissionais e estudantes, sediado na 
ESALQ/USP. Atua nas áreas de Educação Ambiental, Restauração Florestal, Conservação da Biodiversidade, 
Agrossilvicultura e Assentamentos Rurais Sustentáveis. 

http://www.projetosustentabilidade.sc.usp.br/index.php/content/download/4150/44542/file/Anais.pdf
https://simposioppea.wordpress.com/


Busca-se um aprofundamento analítico sobre o panorama da questão socioambiental na 
contemporaneidade e as suas possíveis conexões com as utopias ecossocialistas e humanistas 
em geral. 

Dentro de uma perspectiva de análise crítica sobre o desenvolvimento histórico do 
ambientalismo, sua realidade conjuntural e seus possíveis desdobramentos, procura-se estimular 
uma cidadania ativa que realize ações educadoras que contribuam na transição para sociedades 
sustentáveis. 

A proposta é que sejam realizadas atividades mensais, por meio de mesas redondas, 
palestras e vivências que estimulem o diálogo e a construção coletiva. Em cada etapa da sua 
realização será definido um tema gerador contextualizado que possibilite a compreensão da 
temática e oportunidades de ações. Cada etapa do ciclo terá três momentos: 

 Momento 1: Análises de conjuntura, problematizações e contextualizações – pretende-se 
realizar análise compartilhada de conjuntura, conectando o local ao global. Sugere-se 
mesas redondas, palestras, vídeos, jogos, entre outras. 

 Momento 2: Avaliação de oportunidades para ações educadoras ambientalistas - destina-
se ao diálogo e aproximação interativa entre todos os participantes. A sugestão é a 
utilização de técnicas que fomentem conversas significativas, como Café Mundial, Café 
com Partilha ou outras consideradas mais oportunas. 

 Momento 3: Encaminhamentos para mobilização política – compartilhar de propostas de 
ação (manifestação nos jornais locais, documentos para a câmara de vereadores, criação 
de núcleos locais, etc), encaminhamentos para a continuidade do movimento e para a 
avaliação do evento. 

O Ciclo de Diálogos consiste na oportunidade de manter um processo contínuo, com 
periodicidade, que produza um movimento de reflexão e ação individual e coletiva contribuindo 
com o fortalecimento da potência de ação de cada um e do coletivo. Sua concepção prevê três 
etapas o antes, o evento e o após, cada um desses possui a sua singularidade e necessita de 
atenção e cuidado da equipe envolvida. 

 Antes: envolve planejamento, articulação com os parceiros e divulgação. Espera-se ampla 
divulgação na região, procurando ampliar o acesso ao evento por meio da transmissão ao 
vivo e pela gravação que ficará disponível em sítio eletrônico. A Oca e o Nace Pteca estão 
definindo uma parceria com a TV USP para deixar esse mecanismo de registro e 
transmissão disponível a todos os encontros. 

 Evento: a hora do Bom Encontro, de cultivar a presença e promover a reflexão 
aprofundada e crítica, através dos três momentos já enunciados. É importante prever um 
intervalo, se possível com a oferta de um lanche (chá com bolo, bolacha pedagógica, 
cafezinho, merenda com plantas alimentícias não convencionais, ou outras denominações 
e componentes) e materiais de apoio para a moderação e visualização das atividades (de 
quadro branco e pincéis ou quadro negro e giz a data show e computador, passando por 
papéis e canetas, fita crepe e outras alternativas de exposição para grupos e de registro 
das contribuições). Além disso, planejar e preparar os facilitadores do diálogo. 

 Após: retorno aos participantes sobre os materiais escritos, videográficos ou outros  que 
possam ser utilizados para o aprofundamento dos estudos e nas novas ações/intervenções 
educadoras. Sugere-se cuidar das conexões e da potência de agir, 
 avaliando/sistematizando analiticamente as propostas e atuando coletivamente. 

Como desdobramento dos encaminhamentos, é importante a definição de um ou mais 
articulador(es)/facilitador(es) que seja(m) o elo de conexão inicial entre os participantes locais e 
entre estes e o movimento fortalecido pelo Ciclo, sempre procurando resguardar os princípios de 
horizontalidade, ampla participação, diálogo, rodízio de tarefas, estudos individuais e coletivos e 
ações diretas. 

 



 

2. OBJETIVO GERAL 

 Estimular e apoiar a realização de análises de conjuntura sobre o campo socioambiental e 
diálogos que potencializem a ação educadora e de transição para sociedades sustentáveis. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Propiciar reflexões coletivas e profundas acerca das questões socioambientais internacionais 
nacionais e locais. 

 Contribuir para o aprimoramento de processos educadores ambientalistas. 

 Estimular ações políticas comprometidas com a construção de sociedades sustentáveis. 

 Promover encontros que fortaleçam a formação e a potência de agir de pessoas e instituições 
na transição para sociedades sustentáveis. 

 Estimular a articulação universidade/sociedade. 

 Contribuir para a articulação entre atores comprometidos com a formulação e implantação de 
políticas públicas de educação ambiental. 

 

4. PÚBLICO 

Indivíduos e instituições interessados em dialogar e aprofundar sobre o campo socioambiental. 

 

5. PRODUTOS ESPERADOS 

 Arquivo audiovisual das palestras e mesas redondas realizadas. 

 Materiais para divulgação em meio eletrônicos e impressos. 

 Textos produzidos pelos palestrantes 

 Publicações eletrônicas e impressas 

 II Simpósio de Políticas Públicas e Educação Ambiental 

                                                                                                                                                                         

 

6. CRONOGRAMA PRELIMINAR 

Possíveis 
Datas 

Contato Oca Cidade Possíveis 
temas 

Palestrantes 
(local de 
origem) 

Parceiros a 
serem 
convidados 

04 de 
fevereiro 
de 2015 

 

 

Piracicaba   Assentamentos 
Agroecológicos 

 

Março Thaís Brianezi  

(tbrianezi@yahoo.com.br),  

Mariana Paz  

(maripazms@gmail.com), 

Vivian Battaini 
(vivian_battaini@yahoo.com.br) 

São Paulo Água  5 elementos, 
Procam, Lapsi, 
SOS Mata 
Atlântica, 
Umapaz, Lúcia 
Belenzani, Cyra 
Malta 

15 de 
Abril 

Maria Henriqueta 
(henriquetamma@yahoo.com.br) 

Luciana Ferreira 

Guarulhos   Prefeitura de 
Guarulhos 

mailto:tbrianezi@yahoo.com.br
mailto:maripazms@gmail.com
mailto:henriquetamma@yahoo.com.br


(lucianaf09@gmail.com) 

 

Coletivo 
Educador Vos 

Maio Isabela Kojin Peres 
(ikperes@yahoo.com.br) 

 Andrea Quirino de Luca 
(andreaqluca@gmail.com) 

Maria Castellano 
(mcastelbr@gmail.com) 

 

Campinas   Sanasa, 
Prefeitura de 
Campinas, 
Coletivo 
Educador 

Junho Maria Henriqueta 
(henriquetamma@yahoo.com.br) 

 

 

Salvador   Ferraro 

Julho de 
2015 

Marcos Sorrentino  

(sorrentino.ea@gmail.com) 

Murtosa / 
Portugal 

  III Congresso 
Lusófono 

Agosto  São José 
dos 
Campos 

  Rachel Trajber, 
Cemaden 

Setembro Edna Costa 
(ednacosta@gmail.com),  

Antonio Vitor 

 

Ribeirão 
Preto 

   

Outubro Luciana Jacob Piracicaba    

Novembro Fernanda Moraes 

fernandacmoraes@yahoo.com.br 

 

Porto 
Seguro 

  Flávia Rossi 

Dezembro  Rio 
Branco 

  Valquíria 
Garrote 

Janeiro Júlia Machado 

(juliapra@yahoo.com.br) 

 

Porto 
Alegre 

    

Fevereiro Maria Henriqueta 
(henriquetamma@yahoo.com.br) 

 

Brasília   MMA (Nilo, 
Renata), 
Franklin, Reis, 
Teresa, Tv 
Suprem 

 

Março  Piracicaba Simpósio 
de 
Políticas 
Públicas 
de 
Educação 
Ambiental 

  

 

 

7. COMO PARTICIPAR 

O Ciclo tem a Oca e o Nacepteca como organizadores iniciais das atividades e contará 
com apoiadores e financiadores para cada etapa do ciclo. Alguns parceiros já foram definidos e 
outros poderão entrar e sair durante o processo. 

mailto:ikperes@yahoo.com.br
mailto:henriquetamma@yahoo.com.br
mailto:henriquetamma@yahoo.com.br


Os organizadores têm a responsabilidade de definir a concepção teórica e metodológica 
do Ciclo, dar apoio pedagógico e institucional para a realização das atividades, garantir a 
periodicidade e articular parceiros. 

Os apoiadores são instituições que comungam com as concepções teóricas e metodológicas 
do Ciclo, que desejem atuar como agentes de continuidade territorial local e se comprometem a: 

 Realizar divulgação local; 

 Responsabilizar-se pelo transporte, hospedagem, recepção e apoio aos palestrantes; 

 Providenciar o espaço físico e todas as condições materiais para a realização do evento; 

 Definir a temática em comum acordo com os organizadores; 

 Construir e executar a proposta pedagógica da atividade em comum acordo com os 
organizadores; 

 Realizar registro escrito e audiovisual do evento e, se possível, a transmissão por meios 
eletrônicos. 

Os patrocinadores locais terão seus logos divulgados no evento e nos seus produtos. Os 
patrocinadores de todo o ciclo terão sua marca divulgada em todo material impresso e 
audiovisual. 

 

8. IDENTIDADE VISUAL 

O título do evento é composto por um permanente e pelo subtítulo com a temática local 
que deve ser sempre alterado. Siga esta informação para a elaboração dos materiais visuais na 

sua região.  
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“A questão da água...” 
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