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Resumo: o presente trabalho visa relatar a experiência de estágio de docência e aplicação de pesquisa científica 

relacionada à investigação da consciência ambiental, bem como os hábitos e expectativas ambientais para o 

futuro de pessoas residentes na cidade de Porto Alegre. Para isso definiu-se um grupo de interesse específico, 

composto por universitários, profissionais graduados e pós-graduados e pessoas das suas relações. A escolha do 

grupo ocorreu de forma intencional ao partir-se da premissa de que os seus componentes são potencialmente 

importantes como influenciadores e tomadores de decisões em seus meios de relações. Desta forma, o estudo foi 

aplicado a 123 alunos de graduação em Administração e seus pares durante o ano de 2010, totalizando um 

número de 676 pessoas entrevistadas. Os respondentes foram escolhidos numa amostragem de conveniência que 

foi intermediado pelos alunos, não representando todos os estratos da população da cidade. Os resultados 

demonstram que os respondentes primeiramente se consideram ambientalmente responsáveis porém, não 

revelam isso em suas atitudes diárias.Percebe-se também que é necessário a maior visibilidade nas ações 

sustentáveis das empresas e do governo para que o cidadão aumente a confiança e mude seus hábitos. Portanto 

percebe-se que há uma preocupação em melhorar, em relação ao meio ambiente, além da saúde e qualidade de 

vida, porém, o que a pesquisa revela é que não há uma disposição muito grande em alcançar essas mudanças, 

seja pela indisposição das pessoas ou pelos altos custos, ou seja, ainda existe uma distância grande entre a 

intenção e as atitudes. Acredita-se que estudo poderá orientar outras escolas de gestão a investigarem as práticas, 

hábitos e consciência ambiental dos seus alunos e pessoas de suas convivência social. Sua originalidade está no 

fato de explorar a opinião dos alunos de administração e de suas redes de contatos numa etapa da vida em que 

eles influenciam e são influenciados pelos seus pares. 
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