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A percepção ambiental é entendida como o modo em que o indivíduo percebe e se 
relaciona com o ambiente em que está inserido, agregando-o determinado valor. O 
estudo dessa percepção em uma determinada população é de extrema importância para 
compreender as inter-relações da mesma com o ambiente. Assim, objetivou-se 
investigar a percepção ambiental dos alunos universitários (integrantes e egressos) dos 
cursos de pós-graduação Lato Sensu da Universidade do Oeste de Santa Catarina, 
campus Joaçaba/SC. Para tanto, foi elaborado um questionário estruturado utilizando o 
formulário Google Docs, contendo 16 questões sobre a temática ambiental envolvendo 
crescimento populacional, movimentos ambientais e responsabilidade ambiental de 
empresas e governo. O questionário foi enviado por e-mail para os acadêmicos. As 
respostas não foram segregadas por curso, assim, obteve-se uma amostra composta de 
63 alunos do sexo masculino e 79 do feminino totalizando 142 participantes. Destes, 
51% tem até 35 anos e 49% possui idade superior a 36 anos, sendo 31% com mais de 
41 anos. Com relação a residência, 96% residem na área urbana e 67% em casa. Os 
entrevistados concordam totalmente que a pobreza causa problemas ambientais (44%), 
que o aumento da escolaridade contribui para a melhoria ambiental (68%), que os 
movimento ambientais são importantes na preservação (66%), que os governos devem 
criar leis mais rigorosas de proteção ambiental (51%), que as empresas devem receber 
incentivos governamentais para reduzir impactos ambientais (42%) e que é possível 
equilibrar desenvolvimento econômico e proteção ambiental (87%), e discorda em 
partes que o crescimento das cidades prejudica o ambiente (50%), que o crescimento 
populacional deve ser controlado (42%), que o humano tem o direito de alterar a 
natureza para garantir a sobrevivência (58%), que o governo é o maior responsável pelo 
problemas ambientais (67%), que as empresas são as maiores responsáveis pelos 
problemas ambientais (71%). Conclui-se que, na percepção ambiental dos acadêmicos 
pesquisados, as questões sociais são importantes para a preservação ambiental e da 
necessidade de comprometimento governamental no que tange à cobrança e incentivo 
ambiental. Assim como discordam da responsabilidade das empresas e do governo na 
melhoria ambiental. 
  
 
 
 


