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Resumo: A educação ambiental possui o importante papel de formar uma 

consciência ecológica em cada ser humano, com intuito de desenvolver um 

conhecimento que seja utilizado na proteção do meio em que se vive. É 

indiscutível o quão necessário se faz a existência da educação ambiental em 

todos os campos de estudo, sem que haja nenhuma restrição. Sabendo que 

isso não acontece como o esperado, esse trabalho tem como objetivo fazer um 

levantamento da opinião da comunidade universitária sobre a temática 

ambiental, para analisar como está sendo trabalhada a educação ambiental em 

cursos que não tenham esse tema obrigatório em sua grade curricular e para 

uma possível implantação futura de ações sustentáveis na universidade. A 

pesquisa foi realizada através de um questionário semiestruturado contendo 

cinco perguntas fechadas acerca de sustentabilidade e educação ambiental, 

direcionadas aos universitários da Universidade Regional do Cariri- URCA, de 

todos os cursos exceto o de Ciências Biológicas. Usamos da tecnologia para 

agilizar e facilitar o andamento da pesquisa, onde a aplicação do questionário 

foi feita de maneira virtual através das redes sociais, utilizando-se da 

ferramenta Google Forms. De acordo com a análise das respostas dos 

formulários, foi observado que a maioria dos alunos possuem um grande 

interesse em relação ao tema trabalhado, mas em contrapartida a Educação 

Ambiental é um conteúdo raramente tratado em sala de aula. Cerca de 80% 

dos universitários participantes responderam que a formação ambiental nos 

cursos de graduação é muito importante, e aproximadamente 43% opinaram 

que assuntos ligados ao meio ambiente deveriam ser abordados nas 

universidades como uma disciplina obrigatória. Diante das informações 

adquiridas pode se concluir que há uma enorme ausência da abordagem sobre 

Educação Ambiental nas salas de aula, e para que essa situação seja 

contornada, a administração da universidade será informada para assim buscar 

a melhor maneira de incluir essa temática na vida acadêmica dos estudantes. 
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