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3.1. O funcionamento heurístico desta disciplina  
 
A relação da psicologia ambiental com as exigências do domínio do conhecimento 
reflete o funcionamento científico dessa disciplina. Em termos disciplinares, a 
psicologia ambiental desempenha um papel importante, dando sentido às percepções, 
atitudes e comportamentos do indivíduo mediante sua contextualização. A maior parte 
dos conhecimentos psicológicos aplicam-se ao mundo real “sob certas circunstâncias” e 
essas circunstâncias são precisamente da ordem do ambiente tal como o entende a 
psicologia ambiental. A psicologia ambiental é integrativa da mesma maneira que a 
psicologia social o foi ou ainda é (por meio da passagem da percepção à percepção 
social ou da cognição à cognição social). Como disciplina jovem, a psicologia 
ambiental tem de se apoiar na psicologia geral, mas a maneira como ela trata os 
problemas é peculiar. 
Levando em conta o seu objeto, a psicologia ambiental funciona essencialmente de 
forma indutiva e holística ou sistêmica. Não há distinção nem fosso entre a teoria e a 
sua aplicação. Em psicologia ambiental não se trata de aplicar teorias provenientes da 
psicologia geral em situações particulares, como é o caso de outras disciplinas da 
psicologia. Fazer psicologia ambiental é introduzir a maneira de raciocinar e de analisar,  
específica deste disciplina. Cada caso, cada problema referente à relação do indivíduo 
com o seu ambiente, deve ser objeto de um diagnóstico preliminar indispensável. A 
psicologia ambiental fornece um quadro de referência teórico, uma metodologia e 
instrumentos peculiares, que permitem analisar as percepções, atitudes e 
comportamentos numa situação particular. 
 
Mais particularmente, são três os princípios que caracterizam o funcionamento 
heurístico da psicologia ambiental: (1) o princípio de contingência; (2) a abordagem 
molar dos problemas suscitados; (3) a noção de plasticidade e a inserção das condutas 
num espaço temporal. Estas três caraterísticas são estreitamente dependentes umas das 
outras. A análise molar leva necessariamente a colocar o problema da contingência e a 
interrogar-se sobre a estabilidade ou a plasticidade dos comportamentos humanos. 
 
3.1.1 O princípio de contingência 
 
A noção de contingência impõe-se ao pesquisador devido à complexidade dos fatos 
observados na área de conhecimento e à relatividade das leis estabelecidos nas ciências 
humanas e sociais. As relações causais antecipadas no domínio das ciências humanas, 
encontram-se relativizadas a partir do momento em que nos encontramos em situações 
reais, necessariamente caraterizadas por condições particulares. Em psicologia  
ambiental, os fenômenos apreendidos estão condicionados pelas situações em que foram  
postos em evidência. Em outros termos, numerosas contingências são tributárias do 
meio em que o indivíduo evolui, assim como de fatores individuais. Distinguem-se 
assim (1) as contingências devido às situações – então tentar-se-á analisar diferentes 



situações e subtrair as que produzem efeitos similares - e (2) as contingências devido às 
caraterísticas individuais - análises que requerem que se levem em conta tipologias 
diferenciais. 
 
3.1.2 Abordagem molar 
 
A necessidade de adotar uma abordagem molar e não molecular é um imperativo 
frequentemente evocado pelos teóricos da psicologia social (da atitude “holística”, 
recomendada por Tolman à noção de “espaço de vida” introduzida por Lewin) para 
englobar o indivíduo, o seu ambiente e as relações que existem entre o indivíduo e o seu 
meio. Nesta área de conhecimento, os problemas são postos por indivíduos ou por 
coletividades e é então forçoso encará-los em sua integridade. A molaridade não se 
confunde, porém, com uma atitude globalizada. A abordagem molar não deve excluir a 
análise das variáveis em causa; ela só exige que todas sejam examinadas e tidas em 
conta, simultaneamente. Na realidade, a noção de abordagem molar vai mais além que o 
esforço exaustivo no inventário das variáveis pertinentes, e isto em três pontos: 
 

(1) É importante considerar o indivíduo na totalidades das suas atividades. Por 
exemplo, os efeitos do barulho devem ser contextualizados no conjunto das 
situações de exposição: trabalho, lazeres, alojamento, transportes. A 
multiexposição tem efeitos diferentes da exposição única e esses efeitos são 
complexos e não exclusivamente cumulativos: a acumulação multiplica e 
potencializa as consequências. 
 

(2) A abordagem molar deve ser sistemática e integrar as interações entre as 
diferentes variáveis. 

 
(3) A abordagem molar deve integrar variáveis ligadas ao indivíduo e variáveis que 

caracterizam o meio. Todo o problema humano põe em causa fatores 
psicológicos, ambientais e sociais e é importante não os considerar como 
elementos de um quebra cabeça que se juntariam para constituir um todo, mas 
considerá-los como uma unidade original, diferente da soma das partes. O 
estudo das interações dinâmicas entre aspetos diferentes da vida psicológica é 
uma necessidade largamente reconhecida. 

 
3.1.3. A noção de plasticidade 
 
A noção de plasticidade implica a ideia de que as percepções, as atitudes, as emoções e 
as condutas não são fixas. A plasticidade das condutas diz respeito à capacidade de 
reorganização comportamental em resposta às modificações do meio. Nesse sentido, a 
plasticidade das condutas está no cerne das preocupações de uma psicologia ambiental, 
na medida em que o seu objeto é justamente o de analisar, numa perspectiva interativa, 
as relações do indivíduo com um contexto particular. 
A adaptação pode ser considerada como resultado da interação do sujeito com a 
situação ou o contexto. A adaptação do indivíduo depende de um processo complexo de 
interações permanentes, dinâmicas e dialéticas, entre o indivíduo e o seu ambiente físico 
e social. A adaptação é um processo dinâmico de mudança comportamental e/ou 
cognitivo destinado a assegurar uma congruência entre o indivíduo e a situação em que 
ele evolui. Pode-se, em consequência, considerar que o indivíduo faz prova de 
flexibilidade de acordo com a evolução das pressões ambientais. 



 
3.1.4 A flexibilidade dos comportamentos e condutas 
 
A elasticidade dos comportamentos e condutas faz referência às capacidades adaptativas 
do indivíduo exposto a diversas pressões ambientais e pode ser utilmente ilustrado com 
o comportamento do elástico. Pode-se desse modo distinguir três particularidades 
comportamentais essenciais: (1) O regresso a um estado inicial, isto é, a uma referência 
de base, na ausência de pressões. (2) A capacidade de suportar um estado forçado, 
enquanto a coação perdure. E (3) a existência de limites de flexibilidade (a diminuição 
da flexibilidade) em face de um aumento de pressões: a existência de um ponto de 
ruptura, quando as pressões são demasiado grandes, e a perda de elasticidade 
progressiva em função, por um lado, de exposição a pressões continuadas, e, por outro, 
em função do envelhecimento. 
 
Em psicologia ambiental, estes diferentes aspectos comportamentais têm sido objeto de 
uma atenção particular, não por outra razão senão pela constante referência à dimensão 
temporal. De fato, o indivíduo em situação está exposto não só a pressões pontuais, mas 
também a pressões mais ou menos estáveis. Levar em consideração estes dois aspetos é 
o que permite mais em particular ilustrar, mediante a adaptação do indivíduo ao seu 
meio vital, os comportamentos de flexibilidade e elasticidade. 
 
(1) O regresso a um estado inicial (o retorno ao comportamento de base na ausência de 
pressões): Os paradigmas da mudança de atitude e da mudança de comportamento que o 
acompanha, têm sido objeto de numerosas pesquisas. A sua eficácia pontual tem sido 
amplamente demonstrada, mas a estabilidade temporal das mudanças induzidas 
raramente fizeram parte das preocupações dos pesquisadores. Ora, o estudo longitudinal 
dos efeitos induzidos, quando feitos, têm mostrado quase sempre um regresso ao estado 
inicial (Metheau & Moser, 2002) na ausência de pressões. É no domínio do ambiente 
que tais estudos adquirem todo o seu significado. As pesquisas sobre os 
comportamentos em prol do ambiente (economia de energia, triagem de desperdícios, 
etc.) todas demonstraram que as condutas induzidas em prol do ambiente não perduram 
senão quando um conjunto de estímulos verbais e comportamentais é repetido a 
intervalos regulares para manter o comportamento desejável. Em outros termos, há nos 
sujeitos, para além da adaptação sob a forma de adoção transitória de um novo 
comportamento, uma forte tendência a voltar aos hábitos comportamentais anteriores. A 
exposição a pressões produz um desequilíbrio e o indivíduo, tendo tendência a 
reintegrar os seus comportamentos anteriores, volta ao estado de equilíbrio inicial. 
 
(2) A adaptação (capacidade de suportar uma condição coercitiva, enquanto a coação 
perdura): A pesquisa sobre os efeitos das condições ambientais tem insistido mais na 
perduração do comportamento induzido por “pressões” exteriores. A observação dos 
comportamentos em meio urbano permitiu pôr em evidência condutas de adaptação do 
indivíduo a condições urbanas impostas às pessoas. Os habitantes das grandes cidades 
andam mais depressa pela rua e manifestam um comportamento de concentração sobre 
si mais pronunciado que os habitantes das pequenas cidades: olham diretamente em 
frente, raramente cruzam o olhar com outros e respondem menos frequentemente às 
solicitações dos demais. Estes comportamentos adaptativos são reações típicas do 
estresse. No quadro urbano, a manifestação constante deste tipo de comportamentos  
adaptativos indica que eles se tornam normativos. Eles testemunham a capacidade do 
indivíduo de suportar uma condição que lhe é imposta, enquanto a coação perdura. 



 
(3) Os limites da flexibilidade: As reações cognitivas e comportamentais perante uma 
estimulação aguda ou crônica representam uma boa ilustração dos vários aspetos da 
plasticidade das condutas, pondo em evidência os limites da flexibilidade das condutas 
individuais relativa à exposição a situações estressantes (Moser, 1992a). Existe e é 
manifesto um ponto de ruptura, quando as pressões são demasiado fortes: assiste-se 
então a um limite na flexibilidade sob forma de ruptura. Quando as pressões exercidas 
sobre o indivíduo são demasiado pesadas, os comportamentos são de outra natureza. 
Além disso, constata-se uma perda progressiva da elasticidade em função da 
persistência da exposição a pressões identificadas em termos de efeitos pós-exposição. 
Os estudos que têm por objeto os vizinhos dos aeroportos mostram uma forte 
vulnerabilidade, uma significativa diminuição da resistência a acontecimentos 
estressantes e uma mais forte irritabilidade nos indivíduos. Esses resultados indicam 
claramente que há deslocamentos do limiar de tolerância e, portanto, também uma 
diminuição da flexibilidade consequente à exposição prolongada a diversas pressões 
ambientais. 
 
2. – As abordagens multimétodo em psicologia ambiental 
 
Aragonés e Amérigo (2000) sublinham que “o objeto da psicologia ambiental não é 
exclusivo dessa disciplina, outras disciplinas têm contribuído ativamente para o seu 
desenvolvimento, o que favoreceu um panorama multimétodo que contribui para o 
aumento da complexidade das abordagens e torna difícil uma unidade metodológica” (p. 
40/41). 
 
A própria natureza da psicologia ambiental leva-a a interessar-se, quase sempre, não só 
pelas percepções, atitudes e avaliações do ambiente, mas também pelos 
comportamentos que nela se desenrolam. 
 
Além disso, todo o diagnóstico que há de ter por alvo a caraterização da relação do 
indivíduo com o seu ambiente, tem necessariamente de ocupar-se, por um lado, com o 
indivíduo e com a maneira como ele apreende o ambiente em questão e, por outro, 
interessar-se pelas caraterísticas objetivas desse ambiente. O pesquisador é, portanto, 
inevitavelmente levado a utilizar várias abordagens, tratando-se do interesse pelas 
cognições e os processos conativos do indivíduo e de relacioná-las com as caraterísticas 
do ambiente e com os comportamentos que ali se desenrolam. Mesmo que as análises se 
concentrem no indivíduo ou num dos aspetos particulares do ambiente físico e/ou 
social, elas levam invariavelmente a uma explicação sistêmica e inter-relacional do 
fenômeno estudado. O saber em psicologia ambiental é, muitas vezes, construído 
articulando o nível particular com um ou vários níveis mais gerais. A psicologia 
ambiental utiliza por isso modos de abordagens específicos que são em seguida 
integrados numa análise mais molar . O ambiente caracteriza-se não só pelos atributos 
físicos, mas também por aquilo que permite ou não permite como comportamentos em 
função de suas caraterísticas físicas e sociais. É só referindo-se a estes dois aspetos que 
o pesquisador pode reconstruir o objeto, isto é, compreender a interação ou a transação 
indivíduo-ambiente. 
 
  
 
 



Figura 3.1  
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Em toda a interação estão necessariamente implicadas duas diferentes “instâncias”: os 
indivíduos ou grupos, de um lado, e o ambiente com as suas caraterísticas físicas e 
sociais, do outro. O pesquisador em psicologia ambiental tem, dessa maneira, a tarefa de 
reconstruir a relação indivíduo-ambiente, combinando dados sobre o indivíduo e sobre o 
ambiente. 
 
Entre os métodos relativos à percepção e avaliação do ambiente (cf. Ratiu, 2003), é 
possível citar abordagens clássicas, tais como a entrevista e o questionário, incluindo 
técnicas de medida de atitudes, técnicas como diferencial semântico (Osgood) ou outros 
métodos de avaliação. A esfera cognitiva pode ser compreendida pelas representações 
sociais, teoria dos construtos de Kelly (Kelly, 1955). Além disso, numerosos estudos 
utilizam simulações (juízos a partir de fotos, por exemplo). Os métodos relativos ao 
comportamento são necessariamente empregados “in situ”, no lugar próprio. Utilizando  
os métodos clássicos de observação dos comportamentos num local dado, citamos aqui 
a cartografia comportamental (Ittelson, Rivlin & Proshansky, 1970, Legendre & 
Depeau, 2003), assim como as diferentes variantes das cartas mentais (Lynch), de 
trajetos acompanhados (Lynch & Rivlin, 1970; Bechtel, 1987; Preiser, 1989) e de 
percursos comentados (Thibault, 2003; Amphoux, 2003). 
 
 
A triangulação metodológica 
A particularidade das abordagens em psicologia ambiental não reside, contudo, tanto na 
utilização e aplicação de métodos diferentes, embora estes testemunhem para alguns 
uma real inventividade, como na combinação dessas diversas abordagens. A 
complexidade desta área de conhecimento e das relações indivíduo-ambiente necessita 
de recorrer a abordagens por meio de vários métodos. A triangulação consiste em 
confrontar dados resultantes de diferentes técnicas usadas nesta área. O que se trata 
quase sempre é de relacionar dados verbais – resultados de entrevistas ou questionários 
– e dados comportamentais – resultados de observações diretas ou indiretas, isto é, de 
impressões. É só pondo em comum resultados provenientes de diversas abordagens, da 
sua combinação e comparação, que se pode apreender o objeto em psicologia ambiental, 
a saber, a interação do indivíduo num ambiente particular. Em outros termos, em 
psicologia ambiental não se pode, em nenhum caso, deixar de levar em conta o cotejo 
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dos dados originários de diferentes fontes. Esta integração de métodos é correntemente 
recomendada e utilizada em psicologia ambiental (Sommer & Sommer, 1997; Sanoff, 
1991; Preiser, 1989; Bechtel, Marans & Michelson, 1987; Stokols, 1977). 
O confronto de dados coletados por meio de diferentes técnicas, isto é, quase sempre, a 
integração dos dados verbais e comportamentais, não é, porém, apanágio ou privilégio 
da psicologia ambiental. Já Lazarsfeld e outros (Lazarsfeld, Jahoda & Zeisel, 1933), em 
seu estudo do desemprego numa pequena cidade da Áustria, utilizaram vários métodos 
para compreender o fenômeno. Essa confrontação, que alguns chamam triangulação, 
isto é, “utilizar vários métodos para estudar a mesma coisa” (cf. Vogt, 1993), revela-se 
sumamente útil, na medida em que cada método não pode revelar senão um aspecto, 
necessariamente incompleto, do fenômeno em estudo. 
 
3.3 Os métodos de avaliação ambiental 
 
Os métodos de avaliação ambiental diferenciam-se por uma abordagem centrada, quer 
em pôr em evidência qualidades ambientais de um lugar determinado, “métodos 
centrados no lugar”, quer no indivíduo que capta na sua apreciação subjetiva dos 
atributos ambientais, “métodos centrados na pessoa”. 
 
Os métodos de avaliação centrados no lugar põem em evidência as qualidades 
ambientais de um lugar, têm por objetivo medir a qualidade do ambiente sem lhe 
atribuir à priori um valor intrínseco, recorrendo, quer a um expert na matéria, quer a 
utilizadores atuais ou potenciais (apreciação comparativa). Os métodos centrados na 
pessoa analisam o seu grau de satisfação em relação a um ambiente determinado, 
privilegiando a expressão subjetiva, seus valores e suas preferências relativas ao 
ambiente (Craik & Zube, 1976). 
 
A avaliação de um aspeto do ambiente ou de um lugar pode ser feita “in situ”, no 
próprio lugar, modalidade que tem a vantagem de preservar a implicação do indivíduo 
com o seu lugar de vida ou com o lugar que ele frequenta mais ou menos regularmente. 
Esta avaliação pode realizar-se por meio de visita ao local e, portanto, em contato direto 
com o elemento ambiental a avaliar, mas não levando em consideração a dimensão 
temporal da relação. 
A avaliação indireta faz-se sobre um material que simula o ambiente em questão. Desse 
modo, podem utilizar-se simulações estáticas (fotografia) ou dinâmicas (filme); 
simulações conceituais (representação mental e verbal) ou a preservação dos aspetos 
perceptivos (reprodução icônica). Alguns indícios indiretos da qualidade ambiental 
captada podem ser retidos, tais como as condutas sintomáticas e seus traços dentro do 
ambiente (apropriação/degradação do ambiente, denúncias/ações de defesa). 
Distinguem-se também abordagens avaliadoras diferentes, quando se trata da avaliação 
de um projeto, de uma situação vivida pelo sujeito no momento da apreciação, ou ainda 
se está em questão um local que o sujeito deixou recentemente (avaliação retrospectiva). 
Em geral, a validade desses tipos de abordagem avaliadora está ligada a sua 
proximidade com o ambiente vivido (cf. Craik & Feimer, 1987). 
 
3.3.1 Da avaliação de um expert ao espaço vivido 
 
Zube (1992) distingue quatro abordagens que correspondem aos seguintes paradigmas: 
(1) o do expert; (2) o psicofísico; (3) o cognitivo, e (4) o fenomenológico ou do 
ambiente vivido.  



O paradigma do expert enfatiza as qualidades ambientais que correspondem aos 
cânones estéticos e às normas dos peritos. Nesse caso, os  
especialistas são considerados os únicos à altura de apreciar um ambiente e, por isso, 
impõem os seus próprios pontos de vista, feitos para passar como os “verdadeiros” 
critérios de avaliação. 
 
O segundo paradigma remete ao modelo estímulo-resposta da concepção psicofísica das 
relações entre o indivíduo e o seu ambiente. O alvo desta abordagem é o de pôr em 
evidência as ligações entre as respostas de tipo afetivo (variáveis dependentes) e as 
caraterísticas físicas dos atributos ambientais (variáveis independentes). A intenção é a 
de construir modelos estatísticos previsíveis da beleza ou da preferência de certas 
caraterísticas ambientais.  
 
O terceiro paradigma, cognitivo, está orientado à identificação dos significados e dos 
valores inerentes aos diversos ambientes avaliados. O objetivo é o de elaborar modelos 
de preferência. Algumas dimensões como a legibilidade, a complexidade e a coerência 
são frequentemente utilizadas como variáveis independentes. 
 
A quarta abordagem, a do paradigma fenomenológico, do espaço vivido ou 
“experiencial”, baseia-se na concepção transacional das relações entre o indivíduo e os 
seus ambientes. As relações do indivíduo com um ambiente determinado são 
interpretadas como resultado das transações entre os indivíduos, os grupos sociais e o 
ambiente em questão, mas também em função das mudanças que têm lugar no indivíduo 
e na unidade ambiental, mudanças interpretadas como sendo as consequências dessas 
transações. 
 
Os instrumentos de coleta de dados estão reagrupados em categorias, em função do tipo 
de estudo, a saber: (1) centrado no lugar ou no indivíduo; (2) na perspectiva descritiva 
ou avaliativa das qualidades ambientais. Distinguem-se também conforme estejam 
orientados a aspetos cognitivos, conativos, afetivos ou comportamentais. 
 
Em geral, trata-se da construção de tabelas de observação orientadas a um lugar 
(categoria de sítios) ou de tabelas de observação orientadas ao comportamento do 
indivíduo (comportamentos, quantidade de tempo). A abordagem por mapas mentais é 
igualmente utilizada, pois permite recolher dados que dizem respeito tanto ao lugar 
(delimitação, aspetos caraterísticos retidos), como ao indivíduo (tipo de relação com o 
lugar). 
 
O inventário dos descritores e seu significado realiza-se com a ajuda das entrevistas 
estruturadas ou semi-estruturadas, de questionários e das checklists de atributos. As 
escalas de tipo Likert, as escalas de frequência, o diferencial semântico de Osgood e as 
escalas adjetivais bipolares utilizadas na perspectiva avaliativa dos atributos ambientais. 
As simulações sobre maquete e os “jogos de transações” (cenário ou provas de tipo Q-
sort) permitem quantificação da importância dos diversos elementos da situação 
avaliada. No caso do estudo das preferências, utiliza-se a comparação por pares ou pela 
classificação dos aspectos ou dos sítios avaliados. O grau da satisfação pode ser 
avaliado em relação a uma “imagem ideal” ou pela hierarquização da importância dos 
descritores, identificando assim os pontos críticos das relações ambientais (elementos 
considerados importantes e insatisfação ou falta de correspondência julgadas 
importantes em relação a sua imagem ideal ou em relação aos modelos de comparação). 



 
 
3.3.2 Processo psicológico de avaliação: da percepção ao comportamento 
 
A avaliação ambiental envolve um conjunto de processos pelos quais os indivíduos 
julgam a qualidade do que os rodeia, do quadro de vida e dos objetos que o compõem 
(Stokols, 1978). A percepção e a representação do ambiente põem simultaneamente em 
jogo processos perceptivos, cognitivos, afetivos e conativos, integrando sempre 
necessariamente as experiências passadas dos indivíduos. A avaliação de um ambiente 
pode ser definida como a apreciação do grau de satisfação dos indivíduos perante um 
ambiente determinado, isto é, consiste em apreciar em que medida o ambiente 
corresponde às necessidades e aos valores explícitos e implícitos das pessoas nele 
interessadas. 
 
A avaliação baseada nos processos perceptivos apoia-se na experiência sensorial dos 
indivíduos; ela é o resultado de processos intermediários complexos (Morin, 1984). O 
caráter saliente de certos atributos ambientais modula a avaliação ambiental. Vários 
conceitos desenvolvidos em psicologia ambiental, como a “congruência”, o “projeto 
pessoal”, a “otimização” e o “ajustamento” dão uma ideia da complexidade das relações 
do sujeito com seu meio, e refletem o caráter transacional dessas relações. É a partir do 
nível perceptivo que se desvela uma interpretação-avaliação do contexto. Os aspetos do 
ambiente são percebidos como ligados às atividades, às ações e às significações. Pode-
se aproximar esta concepção da ideia de valor operacional da percepção, processo que 
se revela então inseparável da avaliação (Lévy-Leboyer, 1980). A teoria da ação 
(Vygotsky, 1985) situa-se nesta mesma linhagem. 
 
Sonnenfeld (1969) foi o primeiro a antecipar a ideia de disposições pessoais estáveis 
que definiriam um conjunto de atitudes e de valores relativos ao ambiente, modulando 
as relações do indivíduo com ele. Entre os instrumentos de avaliação construídos com o 
objetivo de caracterizar essas relações, podemos mencionar os questionários sobre as 
disposições ambientais. Trata-se dos seguintes instrumentos: o “ERI” [Environmental 
Response Inventory] (McKechnie, 1977) que mede as preferências individuais pelo 
urbano oposto ao rural, o moderno ao antigo e a complexidade à simplicidade do quadro 
urbano, e o “EPQ” [Environmental Preferences Questionnaire] (Kaplan, R., 1977) que 
põe em evidência a ligação entre as preferências e a satisfação ambiental e algumas 
dimensões de personalidade como a autoestima  e a motivação. 
 
Relacionar condutas avaliativas e necessidades dos indivíduos, põe em evidência 
variáveis de personalidade e a sua importância relativa no processo de avaliação do 
curso de vida (Lévy-Leboyer, 1978; Lévy-Leboyer & Veyssière, 1978). Mas esses 
estudos têm o inconveniente de só darem conta parcial das relações que se estabelecem 
entre o sujeito e o seu quadro de vida efetivo. Certos autores recorreram a uma 
perspectiva diferencial que põe em relação as condutas avaliativas e as caraterísticas de 
que são portadores os indivíduos, a respeito das necessidades e objetivos. Canter e Rees 
(1982) descrevem, por exemplo, um modelo multivariado de avaliação onde esta reflete 
as possibilidades que o sujeito tem de acesso aos recursos ambientais necessários à 
consecução dos seus objetivos. A avaliação seria função do grau de concordância 
percebida entre recursos realmente oferecidos e recursos necessários. Os fins e objetivos 
individuais diriam respeito, ao mesmo tempo, às relações sociais arraigadas num 
ambiente e à dimensão física desse espaço. Numa perspectiva de análise da satisfação 



ambiental, alguns pesquisadores têm-se centrado nas necessidades do indivíduo face ao 
ambiente. A questão das necessidades em relação ao ambiente tem sido frequentemente 
posta aos psicólogos pelos arquitetos e urbanistas. Aqui é importante, para além de 
sondagens específicas, isolar a ossatura das necessidades psicológicas que subtende e 
justifica a escolha. Kaplan (1983) foi um dos primeiros a propor uma lista precisa das 
necessidades que o ambiente é suscetível de satisfazer. Graças a uma vasta sondagem,  
Lévy-Leboyer (1978) identificou diversas necessidades fundamentais em matéria de 
ambiente físico e social. É na medida em que há concordância entre o curso de vida e a 
satisfação dessas necessidades que o indivíduo se sentirá mais ou menos satisfeito com 
o seu ambiente residencial. 
 
Entre outras dimensões psicológicas, o “lócus de controle” e a necessidade ou a busca 
de sensações foram igualmente mantidas como variáveis suscetíveis de serem 
associadas à avaliação de um ambiente determinado (Schiff, 1977). A isso junta-se a 
avaliação da orientação do sujeito para as pessoas ou, ao contrário, para os objetos 
(Little, 1976) e a escala Marshall de orientação para o espaço privado e a intimidade, 
(Craik & McKechnie, 1977). A partir dos anos sessenta, a estabilidade das disposições 
individuais foi, contudo, questionada por Mischel (1968) que antecipou a ideia de que a 
situação e interação do indivíduo com o ambiente explicariam melhor as relações do 
indivíduo com um ambiente determinado do que as suas caraterísticas de personalidade. 
 
Se cada um destes tipos de análise tem o mérito de estudar o processo de avaliação sob 
um ângulo específico, pode-se entretanto pensar “que há, em geral, uma subestimação 
das dimensões grupais e coletivas no estudo e previsão dos processos de avaliação, de 
decisão e de passagem à ação” (Morin, 1984, p. 826). Desde então, impõe-se o recurso a 
uma abordagem mais molar, que reconheceria um lugar mais importante às dimensões 
sociais. Nesta perspectiva, a avaliação do quadro de vida é analisada sob o ângulo das 
representações sociais, consideradas como processos de produção de juízos sociais 
relativos ao ambiente, mas também, ao nível do consenso, sob o ângulo da 
uniformização e da influência social. A avaliação do ambiente é influenciada pelas 
normas e valores sociais inerentes ao meio ambiental. Daí a importância do estudo das 
representações sociais (aspetos descritivos e normativos) como um dos elementos 
fundadores da construção, a nível individual, dos modelos de comparação relativos aos 
diferentes ambientes: o habitat, o bairro, a cidade, a paisagem. 
 
A experiência passada, as aspirações, os projetos e os objetivos são frequentemente 
integrados na avaliação do ambiente. Essa avaliação realiza-se comparando-a com um 
quadro de referência que o sujeito elabora mediante as suas experiências passadas. É por 
isso necessário integrar a dimensão temporal e as aspirações, os projetos que o sujeito 
deseja levar a bom termo em um ambiente determinado (Ward & outros, 1988). Canter 
(1983) observa que as expetativas mudam de natureza, se um ambiente dado é vivido de 
modo transitório ou, pelo contrário, como lugar de vida relativamente estável. 
 
A avaliação em termos de congruência integra, numa perspectiva dinâmica, as ações do 
indivíduo em e defronte ao ambiente. Certos conceitos como a otimização (Stokols, 
1978), o ajustamento (Tognoli, 1987) ou a congruência (Michelson, 1980) são a 
expressão desta relação. Estes modelos consideram que o indivíduo pode agir sobre o 
ambiente, a fim de o transformar em função dos seus objetivos. Para Michelson (1980) 
o ambiente constitui um campo de oportunidades que o indivíduo pode aproveitar em 



função da congruência (subjetiva) que ele percebe entre as caraterísticas ambientais e os 
comportamentos que ele deseja ali usar. A avaliação pode ter lugar em função das  
aspirações do indivíduo e em relação a um modelo de comparação. O indivíduo, para 
reduzir a falta de correspondência entre a situação real e uma imagem de referência, 
pode ter uma atitude ativa e empregar comportamentos apropriados para melhorar o 
próprio ambiente, ou adotar uma atitude passiva e rever o seu nível de aspirações. Este 
tipo de avaliação evolui em função da mudança do modelo de comparação, por um lado, 
e, por outro lado, dos ajustamentos do ambiente planejados ou realizados pelo 
indivíduo. A congruência entre o ambiente e o indivíduo se realizaria, quer sob a forma 
de congruência passiva por uma mudança de atitude e/ou de projeto por parte do 
indivíduo, quer sob a forma de congruência ativa por uma mudança do ambiente, uma 
transformação estrutural do ambiente ou uma mudança na sua utilização. Um nível 
elevado de satisfação será o resultado de adaptações bem sucedidas (passivas ou ativas), 
enquanto o descontentamento será devido a uma situação de inadaptação persistente e 
crônica. 
 
A avaliação é igualmente modulada pela competência ambiental do indivíduo, isto é, 
pela sua capacidade de reconhecer as qualidades ambientais e de as utilizar ou modificar 
em função dos seus objetivos (Steels, 1973). A competência é considerada em termos de 
ações que permitem ao indivíduo disciplinar o seu ambiente, quando tem a impressão de 
ser tributário das pressões ambientais. Trata-se da capacidade circunscrita a um quadro 
determinado que facilita ou restringe as relações do indivíduo com um ambiente 
específico. É um processo ativo caraterizado por uma motivação a negociar de maneira 
eficaz com o ambiente, a fim de que ele responda aos projetos e à sensibilidade do 
indivíduo em prol de certas qualidades ambientais. 
 
Como o sublinha Priemus (1986), a avaliação é um processo dinâmico que se insere na 
relação entre o indivíduo e seu ambiente. Esta caraterística da avaliação explica porque 
se observa uma forte proporção de sujeitos satisfeitos com as suas condições de 
habitação, não obstante os atributos ambientais objetivamente desfavoráveis. Ela pode 
também explicar o caráter provisório dos índices de qualidade ambiental utilizados pelo 
mesmo sujeito na avaliação de um ambiente determinado. 
 
As abordagens em termos de processos perceptivos e/ou cognitivos consideram o 
indivíduo como um observador passivo do ambiente, enquanto a abordagem em termos 
de congruência considera a dinâmica das relações entre o indivíduo e o seu ambiente, a 
saber, o estudo do comportamento, das significações, dos valores e das preferências 
subjacentes à avaliação. 
 
As abordagens, em termos de processos perceptivos e/ou cognitivos, baseiam-se 
frequentemente em material fotográfico. Elas têm em vista pôr em evidência as 
preferências ou a qualidade visual do ambiente, em função de certas caraterísticas das 
imagens projetadas e das caraterísticas psicossociológicas dos indivíduos. São 
necessariamente limitadas em razão da falta de implicação do indivíduo. 
 
As abordagens em termos de satisfação, apoiam-se na avaliação dos ambientes reais 
feita por aqueles que neles vivem, a fim de pôr em evidência os aspetos essenciais que 
se supõe descreverem o ambiente avaliado. Só o paradigma do espaço vivido implica, 
sem equívoco, numa abordagem no terreno e perto dos indivíduos que vivem ou 
viveram no contexto dos respectivos ambientes. Com a abordagem baseada no espaço 



vivido, passa-se da avaliação do ambiente natural e do ambiente edificado em função de 
critérios definidos pelos experts, à avaliação feita pelos próprios habitantes, em função 
de seus próprios critérios. 
 
3.4 A aplicação: da pesquisa à intervenção 
 
3.4.1 Os conhecimentos da psicologia ambiental e a sua utilidade 
 
O corpus de conhecimentos da psicologia ambiental estrutura-se em torno de três 
abordagens clássicas: 
 

(1) O ambiente, no que se refere às condições físicas e sociais a que o indivíduo está 
exposto: trata-se essencialmente neste caso de estudos de causa e efeito, tendo 
como objeto a cognição e o comportamento (análises globais). Os “saberes” 
dizem então respeito às reações a diversas condições físicas e sociais (efeitos do 
barulho, da densidade, da temperatura, dos odores, da luminosidade), muitas 
vezes analisadas em referência à noção de controle; às disposições do ambiente, 
abordadas quanto à adequação do ambiente às necessidades do indivíduo; aos 
comportamentos referidos às caraterísticas ambientais imediatas ou gerais 
(relações sociais, agressões, ajuda aos outros).  
 

(2) O ambiente como objeto de percepção, de avaliação e de representação. Estes 
estudos concernem à cognição, à avaliação, às representações do ambiente 
natural ou construído, e à identificação das emoções que podem suscitar esses 
diferentes ambientes.  

 
(3) O ambiente em termos de relações ao lugar de vida. Estes estudos dizem respeito 

essencialmente às relações com os diversos espaços e aos conceitos de 
privacidade, espaço pessoal, territorialidade. Têm em vista determinar os 
processos indenitários mediante as modalidades de identificação e de 
apropriação do espaço. Trata-se de “saberes” baseados em estudos sistêmicos 
interativos ou transacionais. 

 
As aplicações da psicologia ambiental integram todos esses saberes. Quer sejam 
específicas a um sítio, apoiando-se então num auditor ambiental, quer referentes à 
gestão ambiental, dependendo então da função dos peritos. 
 
No primeiro caso, a psicologia ambientalista procede ao diagnóstico das percepções, das 
avaliações, das necessidades e dos comportamentos que se desenrolam num lugar 
particular, em vista de uma intervenção na concepção ou transformação do lugar, para 
melhor adaptá-lo às necessidades do (ou dos) indivíduo(s). Este tipo de intervenção está 
centrado ou em lugares particulares tais como ambientes residenciais (habitat), 
escolares, laborais, hospitalares, carcerários e meios extremos (trabalho off-shore, bases 
polares), ou então em populações específicas e suas relações com o ambiente: crianças, 
pessoas idosas, pessoas com necessidades especiais, etc. 
 
A gestão ambiental tem a ver com os comportamentos ecológicos (recursos naturais, 
resíduos), por um lado, e com a prevenção de riscos maiores e intervenção e gestão pós-
catástrofes, por outro. A intervenção do psicólogo ambientalista se reveste na forma de 
expertise e de ajuda à decisão. 



 
3.4.2 Pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 
 
O caráter não exclusivo da relação indivíduo-ambiente suscita o problema da 
especificidade da abordagem da psicologia ambiental. Efetivamente, disciplinas como a 
geografia humana, a sociologia, a etologia, ou mesmo a antropologia, abordam as 
relações indivíduo-ambiente. Isso obriga a psicologia ambiental a buscar o equilíbrio  
entre a monodisciplinaridade – necessária à pesquisa e à construção de teorias – e a 
confrontação pluri- ou multi-disciplinar indispensável a qualquer intervenção ambiental. 
Embora só uma colaboração com disciplinas vizinhas das ciências humanas ou ciências 
de edificação garanta a solução eficaz de problemas em matéria de ambiente, a pesquisa 
e construção de teorias se apoia nos principais paradigmas próprios da psicologia 
ambiental, não podendo, portanto, referir-se senão ao núcleo desta disciplina. Em outros 
termos, se o funcionamento científico é necessariamente monodisciplinar, a intervenção 
em matéria de relações indivíduo-ambiente, ao contrário, faz intervir uma dinâmica 
complexa. 
 
O servir-se da monodisciplinaridade ou da pluri ou multidisciplinaridade depende do 
momento do recurso à colaboração durante o processo em ação, assim como da natureza 
da implicação das outras disciplinas solicitadas. Dois casos ilustrativos se podem 
apresentar: o funcionamento pluridisciplinar  de um lado, e o funcionamento inter ou 
transdisciplinar, do outro. 
 
A pluridisciplinaridade consiste em implicar várias disciplinas num trabalho em 
conjunto para a solução de um problema de pesquisa, servindo-se cada um dos 
conhecimentos próprios de cada uma delas. 
 
Trata-se de uma abordagem múltipla e paralela de um mesmo objeto de estudo. A 
abordagem utilizada recorre a diversas disciplinas e suas lógicas próprias, aplicando-as 
a uma mesma problemática. Cada disciplina fornece então uma solução segundo suas 
lógicas científicas. 
 
Figura 3.2: O funcionamento pluridisciplinar 
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A interdisciplinaridade e/ou a transdisciplinaridade consistem em fazer colaborar 
várias disciplinas de maneira a levá-las a criar novos paradigmas para resolver um 
problema de pesquisa comum e criar novos conhecimentos. É uma abordagem que 
incorpora estreitamente, a qualquer estádio da solução do problema, as diferentes 
disciplinas implicadas. A definição do objeto, as estratégias usadas, assim como as 
recomendações estão baseadas numa abordagem comum da problemática: 
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Figura 3.3: O funcionamento inter ou transdisciplinar 
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Trata-se de um processo muito difícil de por em ação, particularmente no que diz 
respeito à formulação comum da problemática que, por definição, está ligada aos 
paradigmas peculiares a cada disciplina. 
 
Todavia, é necessário fazer uma diferença, caso se trate de uma colaboração entre 
disciplinas de um mesmo grupo, ou seja, no âmbito das ciências humanas, das ciências 
da natureza, das ciências da construção, ou então de uma colaboração entre disciplinas 
de grupos diferentes, ou seja, de uma colaboração entre a psicologia ambiental e as 
ciências da construção ou as ciências da natureza. Neste último caso, as colaborações 
são tanto mais difíceis quanto maiores forem as exigências de um consenso sobre a 
problemática. 
 
3.4.3 A engenharia socioambiental 
 
Compreendem-se as lógicas da engenharia socioambiental pelos níveis de análise da 
psicologia ambiental (cf. Figura 1, página,  ). Aos três primeiros níveis de análise, dos 
espaços privados, dos territórios partilhados e da esfera pública, a intervenção se opera 
de modo complementar sobre o ambiente físico, contribuindo para o arranjo do espaço 
construído e, sobre o ambiente social, por meio da engenharia socioambiental. 
 
A intervenção no arranjo consiste em aplicar ao ordenamento do ambiente físico os 
conhecimentos teóricos referentes às relações indivíduo-ambiente. A engenharia 
socioambiental é usada sempre que a intervenção tenha por objeto ao mesmo tempo o 
ambiente físico e o ambiente social. Ela intervém ao nível do diagnóstico, da aplicação e 
da avaliação pós-intervenção, e tem em vista, na medida do possível, o conjunto das 
populações implicadas (usuários, instituições, comunidades, atores, etc.). Os seus 
princípios não só encontram a sua razão de ser no que concerne à ajuda para o arranjo 
do quadro edificado, como também adquirem toda a sua importância na gestão das 
relações no quadro de vida e no ambiente molar. 
 
3.4.3.1 Ambiente construído, arranjo e engenharia socioambiental 
 
Os níveis privados, semi-públicos e públicos dizem respeito à relação indivíduo-
ambiente construído ou nos espaços naturais (parques e jardins). A contribuição da 
psicologia ambiental consiste em intervir no processo de arranjo desses vários espaços, 
levando em conta percepções, representações, oportunidades e necessidades de controle 
do indivíduo. A sua contribuição ao arranjo se insere, necessariamente, numa 
colaboração pluridisciplinar com as várias profissões da organização molar dos espaços 
(arquitetos, urbanistas e planejadores), e no recurso a uma engenharia socioambiental, 
apoiando-se numa participação ativa das pessoas interessadas. Ela tem por objetivo 
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contribuir para a criação de espaços que correspondam às necessidades e atividades dos 
diversos ocupantes (habitabilidade, congruência), e evitar disfunções devidas a um 
arranjo falho. É mais particularmente efetiva nestas duas direções complementares: 

(1) Numa ação para a satisfação dos utilizadores, criando condições que permitam 
arranjos personalizados em função das necessidades de cada um, em vista de 
permitir aos usuários o exercício de um máximo de domínio do espaço em 
questão. 

(2) Na facilitação dos comportamentos relativos à destinação do espaço, 
favorecendo a comunicação entre as pessoas idosas numa instituição, 
aumentando a produtividade (empresa, universidade), permitindo o controle 
(prisões), conciliando as exigências das diferentes categorias de ocupantes 
(cuidadores/cuidados no hospital) e melhorando a leitura do espaço (sinalização, 
praticabilidade, etc.) para uma intervenção adequada no ambiente físico. 

 
As intervenções no tecido urbano, no quadro de uma revitalização urbana ou de 
tratamento de um bairro em dificuldade, consistem em trabalhar com o conjunto dos 
atores no terreno. A gestão socioambiental acompanha as diversas etapas, do projeto à 
sua realização, e antecipa e controla os impactos sociais e ambientais das 
transformações postas em prática (Pol, 2002). 
 
3.4.3.2 Ambiente molar e engenharia socioambiental 
 
A contribuição da psicologia ambiental no quadro do ambiente molar refere-se à relação 
do indivíduo com a esfera ecológica: a preservação do ambiente e as reações às 
catástrofes naturais. No que diz respeito à preservação do ambiente, as intervenções 
consistem em definir as estratégias mais eficazes em domínios tais como economias de 
energia, respeito à natureza, preservação dos recursos naturais ou a triagem dos 
resíduos. Baseadas na integração dos conhecimentos cruzados da psicologia ambiental, 
da psicologia social e da sociologia, as intervenções permitem criar condições ótimas, 
tanto sociais como ambientais, que favoreçam os comportamentos ecológicos. A 
contribuição da psicologia ambiental na gestão de situações de crise consiste em 
acompanhar a instalação de estratégias de ajuda e de suporte às pessoas vítimas de 
catástrofes naturais, referindo-se ao corpus de conhecimentos que diz respeito às 
relações com o ambiente e, em especial, à ligação ao lugar. 
 
Quer seja em matéria de arranjo do ambiente construído, de gestão de crise ou de 
incitação comportamental no caso de relações com o ambiente molar, toda a intervenção 
deve ser precedida de um diagnóstico no local. O conhecimento das particularidades 
contextuais deve permitir adaptar as soluções previstas às caraterísticas particulares de 
cada situação. 
 
3.4.3.3 Os diversos tipos de intervenção 
 
A intervenção ambiental adota formas diferentes e utiliza processos distintos que ela 
opera antes da realização, isto é, na planificação de uma nova construção ou de um 
novo arranjo e antes do seu acabamento, durante as transformações ou reabilitações, ou 
após, isto é, nas estruturas existentes nas quais foi constatada alguma disfunção. O 
quadro 11 esquematiza essas diferentes intervenções em função da sua natureza, do 
espaço referido e do momento em que operam. 
 



 
Figura 3.4 
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A engenharia socioambiental pode adotar formas diversas e particulares de acordo com 
o nível de intervenção (espaços semipúblicos, públicos ou ambiente molar), de acordo 
com o momento em que ela supõe intervir (antes e/ou após a realização, sobre as 
estruturas existentes ou não) e de acordo com o objetivo dessa intervenção (limitada ao 
diagnóstico ou incluindo o tratamento). 
 
As intervenções que precedem ou acompanham a realização, fazem intervir, quer um 
diagnóstico ambiental, quer uma auditoria socioambiental. Neste estágio, simulações 
ambientais podem contribuir utilmente para decisões de arranjo, tais como a 
estruturação da conservação das vias públicas, limitando a prontidão e restringindo o 
serviço aos proprietários da rua.  
 
O Conselho administrativo que opina sobre o arranjo ou rearranjo consiste em dar 
soluções essencialmente centradas no agenciamento do ambiente construído e concerne 
ao habitat, à edificação de uso coletivo ou ao arranjo dos espaços públicos urbanos e 
suburbanos. Ainda que se tratasse, quase sempre, de diretivas referentes ao ambiente 
físico, baseadas em diagnósticos ambientais e tendo por objetivo o edificado e os 
comportamentos exibidos no local, essas diretivas também podem basear-se em 
auditorias ambientais, tendo como objetivo os usuários e/ou o conjunto dos atores 
implicados num ambiente determinado. 
 
A avaliação pós-ocupação permite validar as opções de arranjo ou rearranjo realizadas 
(edificação coletiva, espaços abertos ao público). Trata-se de comparar o funcionamento 
seguido a uma intervenção socioambiental com o funcionamento anterior, implicando o 
conjunto dos atores. 



A gestão socioambiental consiste em fazer um diagnóstico ou uma auditoria sobre o que 
existe, a seguir realizar as transformações preconizadas e, depois de realizá-las, fazer 
um balanço da intervenção. Trata-se de uma intervenção sobre o existente e do controle 
da legitimidade das opções preconizadas e logo realizadas. O trabalho é feito, a maior 
parte das vezes, por uma equipe pluridisciplinar, composta tanto de psicólogos e 
sociólogos, como de urbanistas e arquitetos (tratamento social e ambiental de um bairro 
em dificuldades).  
 
A gestão de crise concerne a intervenções de urgência em caso de catástrofe natural ou 
tecnológica. A repetição da experiência visa fazer, com as pessoas implicadas, as 
vítimas, mas também com os atores e políticos, o balanço da intervenção de urgência. 
Este tipo de intervenção permite tomar conhecimento das disfunções dos sistemas de 
gestão instalados e leva a que se produzam novas ações integradas. 
 
A gestão dos comportamentos ecológicos deve necessariamente intervir em todas as 
fases do processo, desde o planejamento até à realização e seu acompanhamento. 
Assim, por exemplo, é indispensável conhecer a população à qual se dirige um 
incitamento à triagem dos desperdícios antes de instalar uma informação, meios 
materiais adequados, uma vigilância regular e um balanço dos efeitos das diversas ações 
empreendidas. 
 
Tanto as intervenções referentes à gestão socioambiental como a gestão dos 
comportamentos ecológicos se apoiam na “pesquisa-ação”. A realização segue então um 
esquema em três etapas. De fato, toda a intervenção deve ser precedida de um 
diagnóstico que toma a forma de uma análise sistemática das percepções e 
comportamentos que têm lugar num local determinado. Num segundo momento, 
baseado nos contatos efetuados, o pesquisador/prático preconiza a introdução de 
mudanças ou arranjos cuja eficácia há de ser então testada na terceira e última fase do 
processo.  
 
Resumo 
 
A psicologia ambiental funciona de maneira indutiva e, como consequência, as 
exigências do espaço condicionam os processos heurísticos. Três princípios guiam seu 
funcionamento: (1) o princípio da contingência; (2) a abordagem molar e (3) a noção de 
plasticidade e a inscrição das condutas em um prazo limitado. O pesquisador em 
psicologia ambiental tem como tarefa reconstruir a relação indivíduo-ambiente 
combinando os dados sobre o indivíduo e seu ambiente e reunindo vários métodos. 
As aplicações, por meio da engenharia socioambiental se conjugam em três etapas: 
diagnóstico com um expert imparcial, intervenção, avaliação pós-intervenção. A 
colaboração interdisciplinar é considerada necessária e implica em uma 
problematização e em procedimentos particulares em função das colaborações a serem 
implementadas. 
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Questões 
 

1. O que se deve enfatizar para explicar a um gestor interessado na 
abordagem em termos da psicologia ambiental? 

2. Por que se deve fazer um diagnóstico ambiental e, notadamente, uma 
avaliação por um especialista imparcial, um auditor, antes de toda 
intervenção? 

3. Por que se fala de plasticidade comportamental? 
4. Qual a contribuição da triangulação à análise de uma situação? 
5. Por que se fala em contingência em psicologia ambiental? 
6. Qual o papel da avaliação pós-intervenção? 
7. Como se construiu o corpo de conhecimento em psicologia 

ambiental? 
   
 


