
 

 

 

 

 

 

EIXO TEMÁTICO 11 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADES SEXUAIS 

Sandra Karina Barbosa Mendes (UFP) 

Marilene Maria Aquino Castro de Barros (UFOP)  

 

Neste eixo temático pretendemos agrupar discussões acerca de estudos curriculares e de 

educação ambiental que estabeleçam relações com a temática da sexualidade, situados 

no campo teórico dos estudos culturais. Nos estudos culturais, cultura é pensada como 

os sentidos e significados que são produzidos em um dado modo de vida. Assim, o 

modo de conceber a natureza e a sexualidade, por exemplo, são produções culturais. 

Análises que tomam natureza e sexualidade nessa perspectiva questionam a ideia de 

uma sexualidade natural, atrelada à ideia de uma natureza divina ou biológica que 

define como normais as relações sexuais apenas entre pessoas de sexos biológicos 

diferentes. A educação ambiental na perspectiva dos estudos culturais quer desconstruir 

a ideia de natureza criada pela ciência moderna, objetivada como algo contrário à 

cultura, e defende a posição em que o homem, como produtor de cultura, é ser 

integrante de uma natureza que ele próprio produz culturalmente, nas relações que 

estabelece consigo mesmo, com outros e com o meio ambiente. Estudos curriculares 

que partam dessa forma de pensar, consideram que a educação ambiental deve 

contemplar em sua abordagem escolar ou não escolar, a melhoria da qualidade de vida 

ligada à desconstrução das hierarquias sexuais e discriminação decorrentes das 

diferenças sexuais. O conceito de currículo aqui adotado expande-se para abarcar todo 

artefato que aciona conhecimentos para forjar subjetividades, desde modo, além do 

currículo escolar, há currículo em jornais, filmes, revistas, entre outros.  Assim, neste 

eixo temático, queremos criar espaço para estudos e pesquisas que analisem discursos e 

práticas curriculares sustentáveis que entendam a produção das subjetividades sexuais 

como problemáticas ambientais, discussões também voltadas ao reconhecimento das 

diferenças, promoção de práticas de resistência às normalizações no âmbito das 

questões da sexualidade. 
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