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Esta oficina consiste em uma exposição teórica dos eixos principais que motivam a sua realização 
através de interdependências entre eles, isto é, a ética prática, a ecologia, a educação e as bases 
para a responsabilidade com o futuro. Com essa perspectiva de trabalho pretende-se articular 
temas complexos e interdependentes que estão na origem de grande parte dos dilemas 
socioambientais contemporâneos, no sentido da problematização e da sugestão de horizontes 
temáticos possíveis de serem desenvolvidos nas redes de ensino fundamental e médio. 
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• Promover a interlocução entre ética prática, a ecologia e a educação no sentido de contribuir 
com uma reflexão que viabilize ações e intervenções relacionadas à responsabilidade e ao futuro 
do planeta.�
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• A oficina terá uma subdivisão em três etapas de encaminhamento. No primeiro momento uma 
introdução expositiva e provocativa relacionando os horizontes de reflexão possíveis para os 
temas propostos. Num segundo momento serão exibidos fragmentos de dois documentários que 
abordam temáticas relacionadas aos temas da ética, da educação e da ecologia e numa terceira 
etapa a proposta é de uma discussão com debate e intervenção dos participantes. 
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