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O que esta sendo produzido em nós e para nós hoje? Esta é uma das questões que
inspirará os encontros nos quais se buscará problematizar a articulação entre educação,
meio ambiente e cultura. Ao tomá-los como campos privilegiados de investimento
político e econômico e meio eficaz de gestão e de governo - que encontra no clichê o
mecanismo de produção de subjetividades consensuais -, procurar-se-á explorar modos
de liberação a partir: (1) do exame dos conceitos operados por algumas investigações
brasileiras produzidas a partir do campo multifacetado dos estudos culturais sobre
natureza/ambiente; (2) de uma compreensão diferenciada da arte como vetor éticoestético e político evidenciando, simultaneamente, a potência das narrativas de práticas
pedagógicas na constituição de educações ambientais singulares, e a potência da arte no
desmanche de subjetividades cristalizadas. Através do encontro entre estas duas
dimensões o curso propõe-se a explorar a educação ambiental como dispositivo de
intensificação de outros modos de habitar o mundo aquém e além dos clichês que
perfazem os consensos; dispositivo que funcionaria como ativador de mundos, de
modos de existência cujas singularidades se exprimem em outras práticas sociais,
políticas, culturais, artísticas e educacionais, em outras práticas ambientais.
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