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    	Busco mostrar a relação entre Educação Sexual e Educação Ambiental unindo dados de minha experiência em trabalhar com conhecimentos de sexualidade em escolas e conhecimentos obtidos junto ao Mestrado de Educação Ambiental. Desenvolvi um trabalho junto a comunidade de Rio Grande pelo Projeto de extensão: Conhecimentos de Sexualidade para a Comunidade de Rio Grande, enquanto docente desta instituição. Incluía palestras e oficinas sobre Sexualidade. Em trabalho realizado junto às maternidades encontramos: “As gravidezes não desejadas prevaleciam entre as pacientes que tinham o primeiro grau completo ou incompleto (n=57) sendo 64,28% enquanto que entre as que tinham 2º grau completo ou incompleto (n=11) 50% não as desejavam, quanto ao 3º grau o pequeno número não permitiu análise. Quanto a anticoncepção prévia 62.5% das parturientes não usavam. Entre as 72 parturientes 58,3 % não desejavam gestar. Outro dado interessante foi que: 35,4% eram primigestas,  destas 65,22% não desejavam a gravidez enquanto as que tinham 5 ou mais filhos, correspondiam a 24,6% da amostra, 75% desejavam a gravidez” Prado CVJ (1999). Então qual a relação destes dados com a Educação Ambiental? Como diz Odum (1987) “O desafio educacional do momento é aprender a ver o ambiente e a sociedade como um sistema único”. Como diz  Sírio Velasco(1999): “...Sem seres humanos, pois, poderá haver "universo", ou ainda "planeta", mas não há "meio ambiente"... e o meio ambiente é simultaneamente a condição e o resultado histórico da interação dos humanos e a natureza que os cerca”.   Por outro lado se o homem é um dos importantes consumidores da energia e a densidade demográfica está aumentando e precisamos ajustar a densidade humana nos ecossistemas devemos pensar que enquanto não nos comprometermos todos com este objetivo ... a humanidade está em risco. Como poderemos buscar atingir este objetivo é a minha pretensão no mestrado em Educação Ambiental .


