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LATO SENSU EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA ANÁLISE CRÍTICA 
Fábio Alves Leite da Silva – UFRJ 
 
1 Introdução 

 

O presente artigo procura contribuir com as discussões acerca da formação do 

educador ambiental crítico. Para isto, entendemos esta formação como sendo forjada 

nas relações sociais as quais o educador ambiental está inserido, e também presentes nos 

espaços formativos, como é o caso da educação superior. Procuramos neste trabalho 

trazer o foco para a formação no âmbito dos cursos lato sensu, ou seja, procuramos 

entender como se dá a formação do especialista em educação ambiental (EA), 

entendendo o mesmo como aquele que recebe de seus pares e da sociedade, a partir da 

aquisição de um saber, de titulação formal e relações que constroem nessas esferas 

(CARVALHO apud MORALES, 2007, p. 81), a legitimação para orientar, na teoria e na 

prática, os rumos e realizações da EA. 

Partimos da observação de uma certa convergência de interesses entre um 

deslocamento mercantil dos discursos e práticas sustentáveis, e uma conformação das 

políticas públicas do ensino superior para o estabelecimento de uma ideologia mercantil 

para o mesmo, tendo suas funções antes inseridas na ordem das demandas sociais, 

“convertidas” para o setor de serviços educacionais. É visível o surgimento de um 

“mercado da sustentabilidade”, onde o ecologicamente correto se transforma em reforço 

positivo para a construção de marcas, fortalecimento de imagens das indústrias, 

mascarando assim a inconsistência do capitalismo como ideologia norteadora de uma 

sustentabilidade socioambiental. 

Dentro deste panorama, a grande flexibilidade que a legislação oferece aos 

cursos de pós-graduação lato sensu (PGLS), sendo os mesmos isentos de qualquer 

avaliação de qualidade, a não ser àquela atestada para a o funcionamento da IES, 

observamos que esta modalidade de curso possui forte potencial mercantil, guardando 

muitos dos requisitos de um bom produto educacional. 

Neste sentido se constroem as perguntas que orientaram a presente pesquisa: 

como formar o especialista em EA, nos moldes da EA crítica, dentro de um sistema 

totalmente voltado e dominado pelo ideário mercantil? Como garantir que a crítica 

radical ao modelo hegemônico capitalista, quando grande parte dos centros formadores 

e das políticas públicas para o setor se mostram fortemente voltadas para uma 

configuração mercantil-empresarial? 
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Para isso, nosso objetivo foi construído de maneira a voltar o olhar para a análise 

das intencionalidades, implícitas e explícitas que levam uma Instituição de Ensino 

Superior (IES) a realizar cursos de especialização em EA. Consideramos as diversas 

tensões que hoje convergem sobre o ensino superior, no que se refere as contradições 

entre público e privado, os direcionamentos apresentados pelos organismos 

internacionais, e o posicionamento das burguesias locais ligadas ao ensino superior. Não 

será foco deste trabalho discussões no âmbito das mudanças paradigmáticas ou 

epistêmicas. Nos voltaremos para a busca do entendimento de como as políticas 

públicas influem na formação crítica, emancipatória, que procure a transformação de 

fato das relações socioambientais vigentes. 

Partimos dos pressupostos teórico-metodológicos de uma pedagogia histórico-

crítica - no âmbito da educação - bem como dos referenciais que baseiam a EA crítica, 

emancipatória e transformadora. Entendemos, portanto que as questões e problemáticas 

que envolvem a sustentabilidade estão imbricadas com questões e problemas sociais e 

políticos, não sendo possível pensar uma, sem a outra. 

No estudo sobre a formação do especialista em EA, foram pesquisados os cursos 

PGLS em EA do estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma pesquisa exploratória, onde 

se utilizou formulários semi-estruturados em entrevistas com coordenadores de cursos 

PGLS em EA das IES do RJ. Uma pesquisa de caráter quantitativo foi realizada 

previamente, para identificar as IES no estado do RJ que possuíam cursos nesta 

modalidade, onde realizamos uma busca e sistematização das IES, já que não existe 

banco de dados sobre dos cursos PGLS abertos, em andamento ou com suas atividades 

encerradas, devido a própria dinâmica de existência dos mesmos. Optamos por analisar 

todos os cursos do estado, o que difere nossa abordagem da pesquisa realizada por 

MEC/RUPEA. Buscamos entender todos os espaços legalmente legitimados a realizar 

curso de formação e atribuição de título de especialista ao educador ambiental. 

Entendemos que este procedimento pode nos dar uma ideia mais exata da totalidade do 

processo de formação e da influência de todas as tensões e contradições das políticas 

públicas para os Lato sensu. 

Diante disto procuramos analisar a possível existência de uma relação entre a 

formação do especialista em EA nos cursos de PGLS, e as políticas nacionais para o 

ensino superior, entendendo que estas políticas são forjadas nas tensões próprias do 

capitalismo atual. 
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2 Ensino superior, reforma do Estado e mercantilização da educação 

 

 No período em que se assumem no Brasil as políticas econômicas ligadas ao 

ideário neoliberal, uma série de reformas, conduzidas pelo então Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE), reconfiguram profundamente as políticas 

públicas para o ensino superior brasileiro. Essas podem ser sintetizadas em uma 

transposição do ensino superior do âmbito das demandas sociais, para o mercantil-

financeiro de prestação de serviços educacionais. Este deslocamento se dá em virtude de 

um processo de transferência do controle e oferta de vários setores sociais (saúde, 

educação, previdência, etc.), para a iniciativa privada. Fazem parte do processo não só 

as privatizações de empresas estatais, bem como a entrega para gerenciamento de partes 

do espaço público para a iniciativa privada, em parceria com o poder do estado 

(parcerias público-privada). Exemplo claro dessa estratégia é a presença das fundações 

universitárias de apoio (instituições de direito privado, sem fins lucrativos). Essas 

instituições tem como proposta o financiamento de pesquisa, ensino e extensão nas 

universidades públicas, no entanto desempenham este papel sob um forte vínculo aos 

interesses de mercado. 

 É preciso neste momento destacar a presença efetiva do banco mundial (BM), 

através de documentos que visivelmente declaram as intencionalidades do mesmo com 

relação a que tipo de ensino superior os países de capitalismo dependente devem adotar 

nas escolas e universidades, determinando com clareza a diferença nos objetivos da 

educação nos países centrais e periféricos. Particularmente sobre o ensino superior, cabe 

destacar que o BM construiu um série de documentos específicos, onde fica claro a 

proposta de “diversificação” das fontes de recursos para a manutenção das IES. Cabe 

considerar que não são neutras as participações das burguesias locais, em relação a esses 

ditames. As políticas locais não seguem cegamente as diretrizes do BM. Há uma 

recontextualização de suas propostas, no interior do processo de mediações constitutivas 

das lutas por hegemonia: 

 

Contudo, com base no conceito de recontextualização (Fairlough, 
2006), rejeita a hipótese de que os governos em questão tenham 
simplesmente seguido sua cartilha, em um movimento de atender às 
condicionalidades postas direta e simplesmente. As condições de 
produção da agenda nacional incluem circunstâncias e formulações 
concretas. Incluem as mediações constitutivas das lutas por 
hegemonia (BARRETO E LEHER, 2008, p. 434) 
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 As transformações no ensino superior, que se iniciam nos processos de reformas 

do estado, tiveram suas análises baseadas nos estudos de Duménil & Lévy (2003). Os 

autores realizam um histórico das crises estruturais do modo de produção capitalista, 

sobre as quais entendem-na em dois momentos distintos: revolução pela gestão – no 

início do século XX, e revolução na gestão, já nas últimas décadas do mesmo século. 

Com isso, os autores afirmam que, em verdade, tratam-se de novos episódios de um 

mesmo processo, e não um novo processo do capital. Dentre outras reflexões, 

destacamos a relação entre eficiência de gestão como um dos componentes apontados 

como potenciais para superação da crise. Obedecendo a lógica de pensamento dos 

autores, entendemos que como não se trata de uma mudança estrutural do modelo 

capitalista de produção, esses componentes guardam toda a instabilidade histórica das 

relações capitalistas. Portanto, esta retomada do capitalismo, apesar de possuir aspectos 

de inovação, não se dá sem um controle restrito dos salários e do custo do trabalho, 

produzindo um processo de flexibilização das relações de trabalho e sua precarização: 

 

Enfim, desde meados dos anos 1980, a rentabilidade do capital 
aumentou e o controle sempre estrito dos salários e do custo do 
trabalho em geral fez com que essa drenagem de renda para as 
camadas mais favorecidas assumisse proporções consideráveis. As 
desigualdades patrimoniais foram restabelecidas e mesmo acentuadas, 
de modo que o capitalismo contemporâneo readquiriu algumas de suas 
características do passado. (DUMÉNIL & LÉVY, 2003, p. 23-24) 

  

 Essas transformações no processo de restabelecimento do capitalismo se 

consubstanciam não somente no campo econômico, mas também no campo teórico-

ideológico. Neste sentido o ensino superior ganha importância estratégica nesta 

retomada do capital nos anos 90, não só como um mercado rentável para o capital 

financeiro, mas também como um difusor de um conjunto de componentes ideológicos,  

próprios da flexibilização conceitual que acompanha o estabelecimento dos interesses 

privados e mercantis sobre a sociedade. Muitos dos conceitos que constituíam bandeiras 

de lutas históricas dos trabalhadores, ganham “novos” contornos e desenhos, 

despolitizando as discussões e dificultando o enfrentamento perante as injunções 

impostas pelas contradições apresentadas pelo capitalismo. 

 

Essa é uma tese que se desenvolve a partir de uma postulação 
razoavelmente simples: a classe que domina o processo produtivo 
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exerce sua hegemonia também no campo intelectual, pois o comando 
dos meios materiais lhe permite controlar o contexto em que as ideias 
são elaboradas. (OLIVEIRA, 2006, p.11) 

 

 É nesta direção que a oposição entre os sentidos de público e privado é 

relativizada, e ganha conceituações adaptadas aos interesses envolvidos com a nova 

conformação das imposições do capital.  Torna-se tênue a linha que os separa, abrindo 

caminhos em direção a uma privatização assumida, mas não explicitamente declarada. 

Alguns desses processos tomam ares de inovação e aumento de eficiência, mas que 

trazem como consequência a mercantilização do ensino superior, o que implica em sua 

reconfiguração, no sentido de uma acentuação do seu caráter tecnicista e pragmática. 

Surgem os discursos de ineficiência gerencial do estado, decretando sua falência, e a 

supervalorização de novos padrões gerenciais, à semelhança das grandes empresas 

privadas, utilizando-se da contraposição da ideia de um Estado patrimonialista 

(considerada ultrapassada), e um Estado gerencial (mais eficiente e moderno). É no 

interior desse processo de recontextualização que emergem os conceitos de semi-

público e semi-privado1, consolidando a constituição de um setor público não-estatal, a 

fim de legitimar as parcerias público-privadas, onde prevalecem os interesses mercantis. 

Esta proposta é confirmada com o “Programa de publicização”, que é entendido como: 

 

(…) a descentralização para o setor público não-estatal da execução de 
serviços que não envolvem o exercício do poder de Estado, mas 
devem ser subsidiados pelo Estado, como é o caso dos serviços de 
educação, saúde, cultura e pesquisa científica. Chamaremos a esse 
processo de publicização. (Brasil, MARE, 1995, Introdução, apud 
SILVA JR. E SGUISSARDI, 2001, p.40) 

 

 

  Nesse espectro, o ensino superior estaria inserido no setor de Serviços Públicos 

Não-exclusivos do Estado, ou seja, sua gestão seria entregue as chamadas organizações 

sociais – setor público não-estatal. Essas organizações são de direito privado, podendo 

participar da celebração de contratos de gestão com o poder executivo e da dotação 

orçamentária. Em suma, o Estado continuaria financiando grande parte da receita dessas 

                                                 
1 (…) ainda que o público (em sentido corrente) derive do privado (do âmbito da sociedade civil), e a ele se 
submeta, a compreensão da abrangência e da definição dessas esferas depende diretamente do movimento das 
relações sociais de produção, que por sua vez, constituem-se com base na racionalidade do atual modo de produção: o 
capitalismo. E, nesse contexto, o público e o privado são distintos, ainda que relacionados, o que implica dizer que as 
instituições privadas, isto é, pertencentes à sociedade civil, são necessariamente não-públicas. Por consequência, os 
espaços hoje ditos semipúblicos e semiprivados são, de fato, privados. (SGUISSARDI & SILVA JR., 2001, p.100) 
[grifos dos autores] 
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organizações, porém sem grandes poderes gerenciais sobre as mesmas. Na fala do então 

ministro do MARE, Bresser Pereira: 

 

Lograr, finalmente, uma maior parceria entre o Estado, que continuará 
a financiar a instituição, a própria organização social, e a sociedade a 
que serve e que deverá também participar minoritariamente de seu 
financiamento via compra de serviços e doações. Aumentar, assim, a 
eficiência e a qualidade dos serviços, atendendo melhor ao cidadão-
cliente a um custo menor (Brasil, MARE, 1995, Introdução, apud 
SILVA JR. E SGUISSARDI, 2001, p.40)  

 
Neste contexto é que se estabelece a crítica ao modelo universitário federal, em 

seu tríplice aspecto – pesquisa-ensino-extensão. Para os reformadores, essas 

características poderiam se restringir a poucos centros de excelências, alegando o alto 

custo deste modelo de universidade e a não adequação no preparo para o mercado de 

trabalho. 

Na atual reforma universitária, a nova categorização das IES promove uma firme 

dissociação entre ensino-pesquisa-extensão, o que na verdade condiz com a implantação 

do programa neoliberal de “publicização”. Na reforma, categorias como centros 

universitários não possuem qualquer atribuição que os obrigue a possuir pesquisa, ou 

mesmo extensão, em uma clara conformação de IES de ensino. Este fato não possui 

neutralidade, na medida que, é no exercício da pesquisa, aliada ao processo de ensino, 

que se estabelece a possibilidade da crítica. Assim, há a naturalização do discurso de 

que a IES deve preparar para o mercado, em um reducionismo sem precedentes do 

papel das mesmas em uma sociedade. Esta problemática, atrelada a outros fatores, traz 

como consequência a precarização do trabalho docente, através da flexibilização das 

relações de trabalho. 

 

Assim, o círculo vicioso da precarização das condições de trabalho se 
justapõe a um objetivo político que, não menos evidente, é menos 
significativo: as universidades latino-americanas enfrentam, hoje, 
poderoso processo de reconversão intelectual, que conduz a redefinir a 
função social das instituições de educação superior e o papel político 
exercido pelos profissionais que nelas atuam. (GENTILI, 2000, p.112) 

 

Muitas das questões até agora apresentadas, são o pano de fundo para 

entendermos os cursos de PGLS, visto que, apesar de sua função no contexto da pós-

graduação brasileira se apresentar esvaziado de sentido, os mesmos têm como definição 

precípua o aperfeiçoamento, aprofundamento e especialização de profissionais inseridos 



7 

no mercado de trabalho. Trata-se portanto, em primeira instância, de uma modalidade de 

curso pós-graduado voltado para o trabalhador, e com uma forte ligação com a prática e 

o mercado de trabalho. Por isso todas as evidências citadas irão influir profundamente 

nos objetivos e qualidade da formação do especialista em EA advindos desse tipo de 

curso. 

 

3 Cursos Lato sensu na pós-graduação brasileira 

 

Os cursos de PGLS, no âmbito da pós-graduação brasileira, sofrem uma certa 

indefinição sobre o seu lugar. Alguns autores costumam compará-lo a uma “terra de 

ninguém”. Esta indefinição pode ser entendida a partir de uma bem articulada 

flexibilidade legal, no que concerne a credenciamento e avaliação, evidenciando uma 

ausência de critérios para aferir qualidade acadêmica a esses cursos. Como 

consequência, este setor do ensino passar a estampar uma características peculiar e 

bastante desejada pelo mercado: uma dinâmica de alta rotatividade. 

De forma geral podemos caracterizá-los como cursos de caráter técnico, prático 

e voltado para a vida profissional. Não possui como foco principal qualquer finalidade 

de reflexão e aprofundamento teórico sobre os temas que os envolvem. Segundo 

Oliveira: 

Esse é um aspecto relevante para o qual as IES devem estar atentas, 
pois o objetivo desses cursos é prático-profissional e apresentam uma 
natureza aplicada. Nesse sentido, as IES devem ter o cuidado de 
procurar professores que possuam simultaneamente uma visão teórica 
e prática das questões a serem tratadas. (OLIVEIRA, 1995, p. 158) 

 

Procuramos entender esta dinâmica, a partir de todo histórico legal e tentativas 

de definição da identidade desta modalidade de ensino pós-graduado. Para os fins deste 

artigo, focaremos nossas atenções nos últimos instrumentos legais, que a nosso ver 

determinam a permanência de uma dinâmica mercantil, com poucas garantias de 

qualidade para os cursos. Não menos importante, é o fato de se tratar da formação do 

especialista em EA, entendendo que esta modalidade de ensino se insere no modelo 

mercantil-empresarial que envolve o ensino superior brasileiro, e que este aspecto influi 

na consolidação da ideologia liberal neste processo formativo. 

Segundo dados de pesquisa feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2007) existem hoje no Brasil cerca de 8866 cursos 
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de PGLS, sendo 8801 presenciais. Uma das dificuldades de se realizar uma análise 

apurada, levantada pelos poucos pesquisadores que se voltam a este modelo de ensino, 

se deve ao fato da grande volatilidade de existência dos mesmo. Mas o que mais nos 

chama a atenção é o fato de 89,5% desses cursos ser oferecido pela rede de ensino 

superior privado. Este percentual não inclui os cursos que, apesar de funcionarem nos 

espaços das universidades públicas, utilizam-se de suas instalações e efetivo 

profissional no mesmo formato dos cursos privados. Um outro fato que se deve destacar 

é a presença de 85,3% dos cursos PGLS acontecerem em organizações acadêmicas do 

tipo faculdade. Segundo o PL 7200 – a atual reforma universitária – esta categoria de 

organização é uma das mais flexibilizadas, ao lado dos centros universitários, a saber: 

Seção IV 
Da Faculdade 
Art. 18. Classificam-se coo faculdades as instituições de ensino 
superior que tenham como objetivo precípuo a formação pessoal e 
profissional de garantida qualidade científica, técnica, artística e 
cultural, e que  atendam ao requisito mínimo de um quinto do corpo 
docente com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado em 
efetivo exercício docente. 
 
Parágrafo único: duas ou mais faculdades credenciadas, atuando no 
mesmo município, podem articular suas atividades mediante 
regimento comum e direção unificada, na forma proposta por seu 
plano de desenvolvimento institucional. (PL 7200, 2006, p.7) 

 

Esta categoria se encaixa perfeitamente a proposta de criação de IES 

exclusivamente docente, processo esse que contribui com a precarização da pesquisa e 

criticidade inerentes aos espaço universitários-acadêmicos. 

Atualmente os cursos de PGLS são submetidos a uma regulamentação específica 

(CNE/CES 1/2007), com fortes características flexibilizadoras, contendo mínimos 

parâmetros nos sentidos de credenciamento e avaliação. A inexistência de instâncias de 

Estado responsáveis por esses cursos, bem como de indicadores de avaliação da 

qualidade dos mesmos, e de seus produtos intelectuais, ratifica a sua inserção na 

dinâmica mercantil. Portanto, poucas mudanças efetivas foram realizadas pela atual 

norma reguladora desta modalidade de curso pós-graduado, permanecendo os mesmos 

sem definição clara do seu papel na pós-graduação, podendo inclusive ser oferecido por 

instituições especialmente criadas para este fim: 

 

Art 1º § 4º As instituição especialmente credenciada para atuar nesse 
nível educacional poderão ofertar cursos de especialização, única e 
exclusivamente, na área do saber e no endereço definidos no ato de 
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seu credenciamento, atendido ao disposto nesta Resolução. (CNE/CES 
1/2007. DOU, 2007, SEÇÃO 1, p. 9) 

 

Segundo Simon Schuwartzman, os cursos PGLS – em seu formato MBA, que 

foi retirado na última resolução CNE/CES 1/2007 -  são os grandes responsáveis pelo 

crescimento da pós-graduação no setor privado (cerca de 30%). Este movimento se dá, 

em última análise, pela crença de que a posse do diploma ou certificado aumentam as 

chances de empregabilidade, transferindo para o trabalhador a responsabilidade por seu 

estado de desemprego. Portanto, juntamente a questão da posse do diploma, a 

empregabilidade também é concebida pelo desenvolvimento das competências: 

 

Ramos (2001, p.282), em estudos que analisam a pedagogia das 
competências, afirma que na sociedade contemporânea os títulos e 
diplomas, “mesmo que mantenham uma certa importância para a 
inserção profissional inicial, não determinam a permanência no 
mercado de trabalho. Tal permanência passaria a ser função das 
competências adquiridas, validadas e constantemente atualizadas, que 
garantiriam a empregabilidade. (ALGEBAILE e SILVA, 2002, p. 87) 

 

No contexto do ensino superior em decorrência do avanço tecnológico que as 

diversas retomadas do capitalismo exigiram, a especialização goza de grande 

importância. Por todos esses fatores, os cursos PGLS ganham destaque como ampliação 

do mercado educacional superior. 

Grande parte das mudanças ocorridas na regulamentação das PGLS, seguiram na 

direção de uma cada vez mais ampla flexibilização, reduzindo sobremaneira a 

participação do Estado e liberalizando o setor para a iniciativa privada, caracterizando 

uma forte inserção desta modalidade no mercado de serviços educacionais.  

A flexibilidade desses cursos facilita um processo de apreensão do caráter 

interdisciplinar, no âmbito das discussões de uma mudança paradigmática na estrutura 

acadêmico-unversitária. Entretanto, o que se faz presente é que dada a conjuntura 

societária atual estar inserida em um modelo capitalista, as possibilidades de 

interdisciplinaridade que a flexibilidade dos cursos PGLS supostamente pode oferecer, 

são mais facilmente cooptadas por uma dinâmica mercantil, que ora envolve as IES do 

país. 

 

Em nível de legislação reguladora, há uma flexibilidade e imprecisão 
de categorias e uma política de desregulação do ensino superior. Se, a 
partir daí, houve um crescimento desordenado e uma oferta sem 
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qualidade, isso foi auxiliado, num primeiro plano, pela própria política 
de ensino superior, aquiescida pelo Conselho Nacional de Educação 
(CNE), ao flexibilizar as normas de funcionamento desse nível de 
ensino. Assim, o campo educacional pôde, à exceção das 
universidades que dispõem de autonomia, interpretar a legislação da 
forma que lhe fosse mais apropriada, gerando, entre outras 
consequências, irregularidades e quedas de qualidade. (FONSECA, 
2004, p.179) 

 

Portanto, a política de desregulação do ensino superior, que reflete nos cursos 

PGLS, produz uma redução da participação do Estado, apresentando mais aspectos de 

uma liberalização do setor, que movimenta consideráveis montantes no mercado 

financeiro. 

Todos esses precedentes legais abrem um imenso caminho para a consolidação 

de uma nova burguesia de serviços, intensificando a precarização do trabalho docente, 

que se vê submetido a lecionar nesses cursos PGLS buscando complemento de suas 

receitas. Configura-se assim um ciclo vicioso, consolidando uma proposta de educação 

que distanciasse dos padrões de criticidade necessários ao especialista em EA. 

 

4 Os cursos de PGLS em EA do Rio de Janeiro 

 

No estado do RJ identificamos 149 IES, onde 11 delas declararam possuir cursos 

PGLS em EA. Importante ressaltar neste início que não existe sistematização dos dados 

sobre cursos de PGLS. Tivemos que realizar todo um trabalho de contato com cada uma 

das 149 IES do RJ, para saber junto as suas coordenações de pós-graduação se havia na 

instituição, cursos de PGLS em EA.  

Trata-se de uma pesquisa exploratória, com análise feita à luz de uma 

perspectiva histórico-crítica e dialética de educação. Utilizamos como fonte primária de 

dados o trabalho “Mapeamento da Educação Ambiental em Instituições de Educação 

Superior: elementos para discussão sobre políticas públicas” realizado pela Rede 

Universitária de Programas de Educação Ambiental para sociedades sustentáveis 

(RUPEA), que nos deu importante dimensão e contextualização do nosso trabalho, 

ratificando sua relevância no campo da EA. Optamos por analisar todos os cursos PGLS 

em EA do estado do RJ, ampliando a abordagem realizada pela pesquisa da RUPEA, 

que teve como recorte apenas os grupos e programas de pesquisa vinculados a referida 

rede. 

As informações sobre os cursos PGLS foram coletadas através de contato 
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telefônico e pesquisa junto aos websites de cada uma das IES do RJ. Preferimos por 

analisar aqueles cursos que nominalmente declaravam-se de EA. Portanto, estão fora do 

espectro analisado outros cursos da área ambiental, que possuíssem apenas disciplinas 

de EA. 

Analisamos os dados a partir de categorias que pudessem nos dar pistas de como 

a tensão entre público e privado, presente de forma evidente nas IES brasileiras, e a 

formação do educador ambiental crítico estavam relacionadas entre sim, e o quanto 

estas tensões influenciam o nível de criticidade desta formação. 

Organizamos as IES nas categorias “organização acadêmica” e “categoria 

administrativa”. Os cursos PGLS em EA foram analisados a partir de alguns de seus 

documentos: projeto político-pedagógico, ementas de disciplinas, grade disciplinar e 

programa de cursos. Uma atenção especial foi dada aos objetivos da formação, público-

alvo e disciplinas. 

Além da análise documental, foram realizadas entrevistas com os coordenadores 

dos cursos (entrevistas semi-estruturadas). A partir das entrevistas realizamos uma 

triangulação de dados, como a proposta por Triviños (2007), que classifica-os em: 

• Processos e produtos centrados no sujeito (entrevistas); 

• elementos trazidos pelo meio do sujeito (instrumentos legais e 

oficiais); 

• processos e produtos originados pela estrutura sócio-econômica e 

cultural do macro-organismo social do sujeito (relacionados ao modo 

de produção e as forças e relações de produção, propriedade e classe 

social). 

Entre 149 IES do RJ, 62 são privadas particulares em sentido estrito (IES 

empresariais) e 13 se distribuem entre privadas confessionais, filantrópicas e 

comunitárias. Neste sentido, se aplicam aqui todos os estudos que revelam o caminho já 

traçado de precarização do trabalho docente, de construção de IES voltadas 

exclusivamente para o ensino, com ausência de pesquisa e, por isso, insuficiência na 

qualidade crítica da produção acadêmica das mesmas. Na maioria dessas IES, a questão 

mercantil sobrepõem-se à questão da formação crítica: 

 

Pode-se afirmar que a suposta dificuldade apresentada pelos gestores 
para o financiamento dessas atividades relaciona-se à natureza privada 
de tais IES, isto é, aos fins a que se propõem e aos meios de que se 
utilizam para alcançá-los. Os históricos fins da educação superior 
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(universidade) – produção acadêmico-científica e cultural institucional 
crítica – constituem-se em fins proclamados em contradição com os 
fins reais de sua natureza privado/empresarial, a que é essencial e 
imprescindível o lucro. (SGUISSARDI, 2000, p.166) 

 

Quanto a organização acadêmica, 68 IES se localizam no tipo “Faculdade”, 

seguidas de 26 IES na categoria “Institutos Superiores” e 15 IES como “Centros 

Universitários”, sendo então a maioria das IES do RJ. A análise que se faz sobre este 

fato é a grande flexibilidade existente nessas categorias administrativas, já descrita 

anteriormente. Portanto, essas IES estão voltadas exclusivamente para a docência, 

colocando em segundo plano o aspecto de instituição pesquisadora, importante para a 

construção da criticidade inerente ao espaço universitário. 

 

(…) Todas elas dizem que têm um objetivo, mas no fundo, a gente 
sente assim: o objetivo é a concorrência mesmo. Cada uma quer ter 
mais e mais, e mais que representa vagas, representa cursos, esse é o 
objetivo maior. O objetivo maior é ensino – graduação. (BRAGA apud 
SGUISSARDI, 2000, p. 171) 

 

Das 11 IES que declararam possuir cursos de PGLS em EA, apenas 1 IES era 

pública, o Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos (CEFET-Campos), onde 

o curso é oferecido de forma gratuita, e esta vinculado à coordenação de pós-graduação 

da instituição. Oferece bolsas de pesquisa e o ingresso no curso se dá por abertura de 

edital, e processo de seleção específicos. As 10 restantes enquadram-se na categoria IES 

privadas, e em maior número as privadas filantrópicas (7 IES). Dentre as IES 

entrevistadas, algumas ofereciam bolsas do tipo desconto em mensalidade2 

Cabe neste ponto esclarecer que muitas das IES privadas optaram pela via da 

filantropia, por ser esta categoria beneficiada com substanciais isenções fiscais, que 

podem chegar a cobrir 25% de suas tributações. Porém, após a implantação de 

programas sociais federais de assistência e promoção do ensino superior, como o 

Programa “Universidade para Todos” (Prouni), muitas IES assumiram sua finalidade 

empresarial, pois ao aderirem ao programa conseguem as mesmas isenções fiscais. 

Sobre os projetos político-pedagógicos (PPP) dos cursos entrevistados, não foi 

possível traçar qualquer tipo de análise com a consistência e rigor exigidos em um 

projeto de pesquisa. Das 11 IES apenas 3 apresentaram seu PPP completo. Algumas 

                                                 
2 Segundo a pesquisa MEC/RUPEA, e ora confirmado por este trabalho, as mensalidades são a 

principal fonte de receita desta modalidade. 
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recusaram-se a oferecê-lo para a pesquisa, por considerarem um “documento 

estratégico”, demonstrando clara orientação empresarial na condução dos cursos. 

Um dos dados que corroboram a este entendimento, é a imensa miríade de 

disciplinas e objetivos, que torna o trabalho de categorização árduo. Percebemos que 

este tipo de apreensão decorre do entendimento de diversidade como “tudo vale”, sem 

possibilitar o olhar sobre a existência de teorias e posicionamentos diametralmente 

opostos em relação aos diversos olhares que se lançam sobre a problemática 

socioambiental. Este tipo de organização dificulta a construção de um olhar crítico  

sobre os problemas em questão. 

Atrelado a esta análise, vem o fato de que todos os cursos admitirem estar 

inseridos em uma perspectiva crítica de EA. Ao refletirmos sobre o conjunto de 

disciplinas, onde alguns trazem um perfil de completa submissão à lógica mercantil 

(como por exemplo “empreendedorismo” e “atitudes empreendedoras”), entendemos 

que não está claro para a maioria dos cursos o significado de um posicionamento crítico 

em EA. 

Um segundo destaque é a abrangência do público-alvo que podem realizar os 

cursos. Predominam como preferência de público-alvo “profissionais interessados na 

área ambiental”. Várias são as apreensões que se pode tomar deste fato. Além do fato 

dessa abrangência se apresentar intrinsecamente ligada a uma característica 

eminentemente mercantil de aumento de mercado consumidor do serviço educacional, o 

que se destaca é a desconsideração das especificidades de abordagens, nos diversos 

campos de ação da EA. São diversos os contextos quando tratamos de EA na escola, EA 

na gestão ambiental, EA nos movimentos sociais, etc. Essas especificidades possuem 

leituras próprias que precisam ser tratadas em suas particularidades epistêmicas. 

Importante  dizer que não desconsideramos a vantagem de se estabelecer o diálogo em 

um grupo diverso, ampliando as reflexões. Porém entendemos que, em um curso de 

PGLS, cabe o aprofundamento específico que contemple as questões concretas nos 

diversos campos de ação da EA. Destarte, não entendemos a diversidade do público-

alvo dos cursos PGLS em EA como uma intencionalidade na promoção da troca  de 

saberes e reflexões, visto que as IES, em sua maioria, enquadram-se em um regime 

mercantil de serviços educacionais, donde a diversidade de público-alvo é revestida de 

um outro sentido. 

Os objetivos traçados pelos cursos PGLS em EA analisados , por apresentarem 

abrangência de direcionamentos, não nos permite uma sistematização precisa em 



14 

categorias de análise. Todavia a tendência geral nos mostra que os objetivos são 

desenhados com vista a uma capacitação para o mercado de trabalho, 

independentemente desta atuação ter algum grau de criticidade. Como ilustração, 

destacamos: 

 

a) Capacitar profissionais de diferentes áreas para o exercícios da educação 
ambiental; 

b) Direcionar o profissional formado ao mercado de trabalho; 
c) Capacitar formadores de opinião dotando-os de informações e métodos que 

permitam desfazer mitos difundidos por um conjunto de crenças que 
contribuem para uma visão de mundo conservadora do ponto de vista 
socioambiental; 

d) Capacitar recursos humanos para atuarem nas áreas de desenvolvimento e 
pesquisa voltados ao meio ambiente. 

 

Não há entre os objetivos analisados qualquer menção a uma discussão crítica 

sobre o mercado de trabalho, sobre as relações que envolvem a categoria trabalho, 

dentre outras discussões que assumem papel secundário nesses cursos. Apesar de 

dizerem adotar um referencial teórico-metodológicos crítico, esta intencionalidade 

proferida não se reflete quando são traçados os objetivos do curso. Uma outra questão é 

o fato de muitas vezes se confundirem curso de EA, com outros da área ambiental 

ligados a gestão e planejamento. A EA atua nesses espaços, porém os mesmos possuem 

um caráter mais amplo, o que nos leva a entender que nesses cursos pouco 

encontraremos das discussões principais da EA. 

Das entrevistas com os coordenadores desses cursos destacaremos, para efeito 

do presente trabalho, apenas um dos aspectos analisados. Importante frisar que, em 

quase todos os cursos entrevistados, a iniciativa de instalação e manutenção do curso se 

concentra na figura do coordenador e de sua equipe. A maioria das instituições apenas 

fornece o lugar, horários e alguns recursos audiovisuais para sua realização, bem como a 

chancela de validação dos certificados. Portanto, todas as análises feitas não 

desconsideram o caráter, a competência e a ética desses profissionais. Apenas 

analisamos o quanto as contradições do capital, representadas pelas intencionalidades 

mercantis das IES empresariais podem, em certa medida, submeter nossa crítica a uma 

adaptação e adequação aos preceitos do capitalismo, mesmo que pessoalmente 

intentamos romper criticamente com sua lógica. 

Um dos destaques mais marcantes é a exposição clara de uma conformação do 

curso para atender a uma demanda de mercado: 



15 

 

Aqui, quando a gente começou era planejamento e educação 
ambiental, e a partir do mês retrasado tem sido só educação ambiental 
(...) A principal mudança foi de configuração de mercado, ou seja, as 
pessoas que procuravam cursos na área de meio ambiente, assim que a 
gente começou esses cursos aqui na IES. A primeira demanda era por 
cursos que estivessem voltados para gestão e tal. Mas a nossa equipe 
incluía pessoas da área de educação ambiental (...) e aí a gente vinha, 
naquela de negociar com a universidade, um nome de um curso que 
não fosse apenas voltados para a gestão, para o universo da empresa, 
mas que fosse educação ambiental (...) e isso focasse em educação 
ambiental, todas as suas identidades, correntes, possibilidades, enfim. 
E aí a gente conseguiu, num primeiro momento só planejamento e 
educação ambiental. Depois mudamos para educação ambiental, 
quando houve a possibilidade de fazer isso. (extratos das entrevistas, 
grifo nosso) 

 
A adequação do nome do curso para uma melhor configuração de mercado, e a 

negociação que muitas vezes precisa ser realizada, para que se promova tais cursos nas 

IES, demonstram o alto grau de mercantilização desta modalidade de ensino. 

 

5 Considerações finais 

 

Procuramos analisar as intencionalidades das IES do RJ, na criação de cursos de 

PGLS em EA, e o impacto que essas intencionalidades podem produzir na formação 

crítica do especialista em EA. Pudemos constatar uma imbricação entre o processo de 

mercantilização do ensino superior, com as adaptações e conformações das lutas 

ambientalistas a uma espécie de “capitalismo verde”. A reboque desta convergência, o 

ensino superior encontrasse transformado em suas finalidades primordiais (pesquisa-

ensino-extensão), abrindo mão de sua vocação a crítica social. 

Neste panorama os cursos de PGLS desempenham um papel de adaptação do 

processo formativo aos ditames do mercado, quando sua concentração se encontra nas 

mãos das IES empresariais, que tem como objetivo precípuo (muitas vezes não 

declarado) do lucro. 

Nosso intuito foi analisar as possibilidades de formação de especialistas em EA 

críticos, instrumentalizados para que possam torná-los capazes de promover a 

transformação socioambiental almejada. Neste sentido, este estudo também possui a 

intenção de valorizar esta modalidade de ensino pós-graduado, procurando colaborar  

para a construção de parâmetros mínimos de qualidade que confiram a estes, posição 
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clara no âmbito da pós-graduação. Como se apresentam hoje, esses cursos de PGLS em 

EA possuem razoável distância quanto a formação crítica de seus educadores 

ambientais, estando muito mais vinculados a uma adequação às requisições 

mercadológicas no mundo do trabalho. 

Outra reflexão a que pretendemos é clarificar o papel das IES públicas, e dos 

institutos de fomento a pesquisa e pós-graduação no país, estimulando a criação desses 

espaços de formação em IES públicas, de forma gratuita e oferecimento democrático,  

com qualidade na reflexão crítica. 
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