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6 – DO ESPAÇO PÚBLICO AO AMBIENTE URBANO 

 

6.1. – As condições ambientais urbanas 

6.2. –Ambiente urbano e estresse 

6.3. – Os comportamentos no meio urbano 

6.4. – Cidades e anomias: vandalismo, segurança e insegurança urbanas 

 

“Construamos as cidades no estilo rural” 
Ferdinand Lop 

 

No momento, mais da metade da população mundial vive em meio urbano. As grandes 
cidades oferecem uma grande variedade de escolhas culturais, educativas e de lazer, 
mas, ao mesmo tempo, concentram em si toda a sorte de delinquência e de crimes, 
são barulhentas, superpovoadas e mais poluídas. Caracterizam-se, além disso, por 
condições de vida consideradas difíceis, os transportes e acessos aos serviços são 
nelas menos cômodos que nas cidades médias, e as relações humanas são tidas 
como hostis. 

 

6.1 As condições ambientais urbanas 

O ambiente urbano é considerado mais exigente e incômodo do que o das cidades 
médias, das pequenas cidades ou das zonas rurais. Face a sua extensão, as grandes 
metrópoles constrangem os habitantes a deslocamentos quotidianos por autoestradas 
ou em transportes comuns que são suscetíveis de um forte estresse (Stokols e cols., 
1978). Do mesmo modo, o formalismo burocrático e a maior competição pelos 
serviços (metrô, taxis, filas para os cinemas, etc.) são mais frequentes nas grandes 
aglomerações do que nas pequenas cidades (Glass e Singer, 1972). Além disso, os 
residentes das grande cidades estão mais expostos a condições ambientais 
estressantes. As grandes cidades são supostamente mais ruidosas, mais poluídas e 
mais densas. E, entre o conjunto de condições às quais o citadino está 
quotidianamente exposto, o barulho representa o estressor mais espetacular e 
mencionado o maior número de vezes, e é sobre ele que se concentra o maior número 
de queixas. Os níveis do barulho aumentam com o tamanho da aglomeração (Dillman 
& Tremblay, 1977). Os momentos menos barulhentos num apartamento da grande 
cidade são mais barulhentos que os momentos mais ruidosos no apartamento de uma 
pequena cidade (Environmental Protection Agency, 1972). Lévy-Leboyer (1978) 
mostrou em um estudo epidemiológico realizado na região parisiense, com 
participantes fortemente expostos ao barulho, ao menos numa situação real da sua 
existência quotidiana, isto é, na habitação, no transporte, no trabalho ou no lazer, que 
as exposições são extremamente numerosas. Um quarto da população interrogada 
está quotidianamente sujeita ao barulho em mais de três situações diferentes. Se os 
sujeitos de condições de vida precárias estão mais expostos que os habitantes de 
bairros abastados às más condições ambientais, tais como densidade, criminalidade e 
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outros fatores nocivos (McCaull, 1977), é coisa que não parece se verificar em relação 
ao ruído em meios urbanos. 

De fato, Lévy-Leboyer (1978) constata que os sujeitos expostos ao barulho em 
situações várias ao mesmo tempo (habitação, trabalho, transportes e lazer) não 
constituem um grupo especialmente desfavorecido. Parece que as condições 
ambientais a que estão expostos os citadinos são numerosas e pouco ou nada têm a 
ver com a totalidade dos residentes, de tal maneira que a maioria deles está exposto 
regular e simultaneamente a muitas situações estressantes. Numerosos estudos 
chegam à conclusão de que as cidades apresentam mais elementos estressantes do 
que o campo. Levados em conta estes diversos aspectos, a cidade parece, por isso, 
constituir um ambiente de má qualidade, infligindo manifestamente mais 
constrangimentos aos seus habitantes. 

Designamos por estressores ambientais as condições do ambiente suscetíveis de 
produzir efeitos nocivos no indivíduo. Entre essas condições, algumas são 
identificáveis pelo indivíduo e provocam uma expressão de incômodo subjetivo, outras 
não. Têm sido estudados como fonte de estresse quatro aspetos do ambiente: o 
barulho, a temperatura, a poluição atmosférica e a densidade. São dois os parâmetros 
que permitem distingui-los e classificá-los: a sua forma e a sua origem. 

A forma permite distinguir as condições físicas (o ruído, o calor e a poluição 
atmosférica) das condições interpessoais, tais como a densidade, em razão de uma 
insuficiência de espaço (Altman, 1976). Esta distinção é importantes para a análise 
dos efeitos comportamentais. Embora para as condições ambientais físicas estes 
efeitos sejam imputáveis às condições objetivas, para as condições interpessoais as 
próprias interações são suscetíveis de variar segundo a densidade, seja forte ou não. 
Isso torna um tanto mais difícil a identificação do que é devido às condições objetivas 
e o que é devido aos problemas que ela envolve a nível das interações. 

A origem permite distinguir os estresses atribuíveis à presença de indivíduos 
identificáveis (é o caso do barulho e da densidade), e os estresses que representam 
condições ambientais gerais, mais ou menos crônicas, dificilmente modificáveis ou 
evitáveis. É, em especial, o caso da poluição atmosférica e a do calor. Na medida em 
que os processos de atribuição contribuem para modular os efeitos das condições 
ambientais, é importante poder ou não identificar-lhes a fonte. 

 

6.1.1 As condições ambientais físicas 

6.1.1.1 O barulho 

O barulho é uma “emanação sonora não desejada”. Esta definição supõe um 
componente físico na medida em que o ruído tem de ser captado pelo ouvido humano, 
e um componente psicológico até mesmo cognitivo que o designa como indesejável, 
especialmente em razão do seu caráter irritante e perturbador. Do ponto de vista 
físico, o barulho é caraterizado pela sua intensidade (dBA), sua frequência, sua 
periodicidade (contínua ou intermitente), sua duração (passageira ou crônica) e sua 
previsibilidade (intervalos ao acaso ou fixos).  
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O incômodo devido ao barulho depende (1) do volume do barulho, (2) da sua 
previsibilidade e (3) da possibilidade de controle que lhe é associado (Kryter, 1970; 
Glass e Singer, 1972). 

Acima de 90dB, o ruído não é só psicologicamente torturante, mas pode produzir 
danos fisiológicos no ouvido, sobretudo se a exposição se prolonga para além de oito 
horas. Quanto mais intenso é o ruído, mais interfere na comunicação, mais elevada é 
a ativação fisiológica e o estresse que lhe está associado, e mais importante é a 
atenção que se lhe concede. Mesmo em níveis abaixo de 90dBA, a audibilidade 
condiciona a avaliação do incômodo: um mesmo barulho é avaliado como mais 
torturante quando ele mascara a informação necessária para concluir uma tarefa 
(Moser e Jones, 1983).  

O barulho intermitente é mais incômodo que o barulho contínuo. É a impulsividade e a 
irregularidade que o tornam mais perturbante. 

O barulho incontrolável é mais incômodo e estressante que o barulho controlável; 
produz uma ativação fisiológica mais importante, necessita de mais atenção e é mais 
difícil de o indivíduo a ele se adaptar e/ou de o controlar. 

Se um barulho apresenta conjuntamente essas três caraterísticas (intensidade 
elevada, imprevisibilidade e incontrolabilidade), há um máximo de efeitos negativos e 
conjuntamente um incômodo maior. 

Ainda que o incômodo devido ao barulho apareça essencialmente com fortes ruídos, o 
nível do barulho é um mau prenunciador desse incômodo ocasionado, contribuindo 
significativamente para a predição do incômodo experimentado. Mais particularmente, 
numerosas pesquisas mostram, não somente que não há concordância entre o 
incômodo expresso e as medidas fisiológicas e comportamentais dos efeitos do 
barulho, mas também que existe uma forte variabilidade interindividual sobre esse 
ponto (Wilson, 1993; Lawson e Walters, 1974; Lévy-Leboyer e outros, 1976). De um 
modo geral, a análise do incômodo não se pode efetuar senão fazendo intervir o 
conjunto dos parâmetros da situação, bem como da significação que lhes atribui o 
indivíduo. Desse ponto de vista, é um conjunto de variáveis que condiciona o 
incômodo: o julgamento individual sobre a necessidade do barulho; o fato de que as 
pessoas que ocasionam o barulho sejam consideradas como não interessadas pelo 
bem-estar da gente exposta; que o indivíduo que percebe o barulho o julgue nocivo à 
sua saúde; que ele o associe a um temor específico; e, finalmente, que o indivíduo que 
escuta o barulho, esteja, de um modo geral, insatisfeito com o ambiente. 

Podem ser adiantadas quatro hipóteses explicativas dessa intervariabilidade: a 
incidência de fatores individuais, o significado social do barulho, variáveis situacionais 
e problemas de medida (Lévy-Leboyer e Moser, 1987b). Por si só, nenhum destes 
fatores fornece uma explicação satisfatória da variabilidade dos incômodos expressos 
numa mesma situação. Toda a análise do incômodo expresso pelo sujeito deve 
consequentemente ter em conta o conjunto destes fatores, bem como as suas 
interações. 

Não é de admirar nesse caso que, se, colocados na mesma situação acústica, 
diversos indivíduos refiram desacordo, quando interrogados sobre o incômodo que 
sentem com o barulho. A forte dispersão do mal-estar experimentado pelos mesmos 
indivíduos em situações análogas põe o problema das origens dessa variabilidade 
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interindividual. Os dados que nós temos recolhido em habitações expostas a fortes 
barulhos, tanto internos como externos, têm mostrado que os incômodos subjetivos 
são função da história pessoal (as condições anteriores de alojamento, as razões da 
mudança de casa, etc.), e são indissociáveis do julgamento subjetivo relativo à 
qualidade global do alojamento que ocupa o indivíduo (Lévy-Leboyer e Moser, 1976). 
De modo geral, constata-se que o indivíduo faz uma avaliação do incômodo que é 
resultante de uma comparação, comparação variável, porque é sempre referida a 
outras experiências de ruído. Não podemos, portanto, tratar tais avaliações como 
juízos absolutos. 

O medo de acidentes de avião, a percepção do barulho como devido a um 
acontecimento necessário e importante, o sentimento de poder controlar o barulho e o 
tipo de atividades com que o barulho em questão interfere são, todos eles, bons 
prenunciadores do mal-estar devido aos barulhos de aeroportos (Cohen e Weinstein, 
1982). Além disso, certas pessoas são mais sensíveis ao barulho: a autoavaliação da 
sensibilidade ao barulho está associado aos problemas de saúde tanto física quanto 
mental em sujeitos expostos a níveis de barulho ambientais elevados (Tarnopolsky e 
outros, 1978; Weinstein, 1978). As pessoas mais sensíveis ao barulho têm mais 
dificuldades relacionais (Weinstein, 1978), são emocionalmente menos estáveis e, em 
geral, mais ansiosas. 

O barulho parece ter, além disso, um efeito massivo sobre os desempenhos. O estudo 
bem conhecido de Cohen, Glass e Singer (1973) demonstrou que o barulho, num 
imóvel situado perto de uma autoestrada, causa, nas crianças que ali habitam, uma 
queda nos desempenhos de aprendizagem de leitura. Do mesmo modo, Bronzaft e 
McCarthy (1975), comparam as performances de leitura de crianças de salas de aula 
que dão para o lado barulhento (estrada de ferro) e de salas situadas do lado calmo. 
Nessas salas, os alunos apresentam melhores desempenhos. Cohen e cols. (1973) 
demonstram que o desenvolvimento de certas aptidões é afetado pela exposição 
durável ao barulho em meio escolar (discriminação auditiva, leitura, capacidade de 
concentração). Escolares que estudam perto do aeroporto de Los Angeles têm 
resultados mais fracos nas tarefas cognitivas e desistem mais depressa que crianças 
de escolas mais calmas (Cohen e cols., 1980). Na França, Moch (1981) constatou que 
crianças de escolas primárias, expostas ao tráfego aéreo durante vários anos, 
apresentam perturbações de aprendizagem escolar no que concerne à leitura 
(discriminação de sílabas e de palavras foneticamente próximas) e falham 
significativamente, com mais frequência, em problemas de aritmética. Sob outro ponto 
de vista, pesquisas sobre o estresse descrevem, em indivíduos expostos, um 
funcionamento cognitivo mais estereotipado que seria resultado de uma classificação 
simplificada e de um recurso a esquemas de pensamento elementares (Holsti, 1978).  

Em conclusão, a percepção do barulho, e particularmente o seu caráter abusivo, 
dependem, ao mesmo tempo, do seu significado, de fatores individuais e de variáveis 
situacionais. No que diz respeito aos comportamentos sociais, os estudos têm posto 
essencialmente em evidência um efeito sobre a atenção: os indivíduos são menos 
atentos aos pormenores da situação e manifestam menos interesse pelos outros. Isto 
foi demonstrado pelas condutas de ajuda e, de uma maneira mais geral, nas relações 
interpessoais em que se observa igualmente uma mais forte estereotipia dos 
julgamentos que têm por objeto os outros. De modo geral, o conjunto de tais efeitos é 
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atenuado ou desaparece, desde que o indivíduo tenha possibilidade de controlar o 
ruído ou tenha a ilusão de o poder fazer. 

 

6.1.1.2 A temperatura: calor e frio excessivos 

Faz-se a avaliação subjetiva da temperatura ambiental tendo por base a diferença 
experimentada entre a temperatura do corpo e a do exterior. As pesquisas sobre a 
adaptação de longo termo ao calor são interessantes, porque mostram que, se a 
exposição prolongada acarreta riscos de doenças cardiovasculares; este risco não 
existe em pessoas que vivem e viveram sempre em climas quentes. É, portanto, 
essencialmente a mudança de temperatura que provoca esses efeitos. A aclimatação 
transitória a uma temperatura mais elevada ou mais baixa exige, em geral, de três a 
sete dias. 

A auto avaliação da temperatura está ligada ao conforto térmico e é igualmente 
determinado pela umidade ambiente e pelo aquecimento provocado pelas roupas 
(Griffith, 1975). Para uma umidade de 45% e uma veste moderada, o conforto situa-se 
em volta dos 24 a 27oC. Todo o aumento provoca irritação e, no caso de exposição 
prolongada, fadiga. O calor gera efeitos negativos que se traduzem em agressão à 
temperatura medianamente elevada e em reações de fuga, se a temperatura 
ultrapassa um certo limiar, fenômenos que deram lugar a uma interpretação no sentido 
de relação curvilínea dos efeitos do calor (Baron, 1978).  

No que diz respeito às condutas de ajuda, Cunningham (1979) mostra que os sujeitos 
estão menos prontos a responder a um questionário que lhes é proposto na rua, se a 
temperatura aumenta nos meses de calor, do que se ela aumenta nos meses frios. 
Além disso, o autor constata menos comportamentos de ajuda nos dias em que a 
temperatura decai no inverno. Outras pesquisas efetuadas por esse autor não põem, 
contudo, em evidência diferenças segundo a temperatura. Cunningham mostra, por 
exemplo, que a temperatura exterior não influencia na gorjeta deixada num 
restaurante. Parece, contudo, que aqui o autor confundiu efeitos simples e efeitos 
acumulados, desempenhando provavelmente a satisfação pela refeição um papel mais 
importante que apenas a temperatura, de um lado, e, do outro, não estando os clientes 
expostos ao frio, quando do pagamento da conta. 

 

6.1.1.3 A poluição 

A poluição afeta tanto o ar que respiramos quanto a água que utilizamos, mas os 
estudos sobre a poluição dizem respeito quase somente à poluição atmosférica. 
Entendemos por poluição atmosférica toda a substância cujas emanações respiráveis 
são nocivas à saúde do indivíduo, que podem causar sérios danos físicos e são 
suscetíveis de ter influência na saúde mental. A poluição do ar não é um problema 
tipicamente urbano. O monóxido de carbono encontra-se no sangue dos doadores, na 
mesma quantidade, em pessoas que vivem em zona rural ou urbana (Steward e cols., 
1974). Sob um outro ponto de vista, contrariamente às ideias correntes, a poluição é 
consideravelmente menor que há 100 anos, particularmente nas grandes cidades e 
em centros industriais. Mas é também porque o carvão e a madeira são cada vez 
menos utilizados para o aquecimento. Os efeitos comportamentais e as atitudes face à 



Moser indivíduo e ambiente Capítulo 6 v04 09/05/2016 6 / 42 
  

poluição são pouco conhecidos, num tempo em que ela é identificável pelos indivíduos 
que lhe estão expostos. 

A percepção e as atitudes em relação à poluição do ar têm sido, contudo, objeto de 
algumas pesquisas concernentes essencialmente ao mal-estar causado por um 
ambiente malcheiroso. Alguns desempenhos seriam afetados pela poluição, como 
parece indicar uma pesquisa de Ury, Perkins e Goldsmith (1972), que mostra que a 
presença de uma forte poluição do ar provoca mais acidentes de trânsito em Los 
Angeles. O problema maior continua a ser, contudo, a percepção e identificação da 
poluição pelo indivíduo. Na realidade, no ambiente, aquilo de que se trata na maior 
parte do tempo, é de condições crônicas dificilmente perceptíveis pelas pessoas. E 
toda a poluição crônica põe o problema da exposição a longo termo e da fraca 
possibilidade de dominar a situação. Em resumo, podemos questionar se a poluição 
atmosférica e a poluição da água representam condições estressantes da mesma 
maneira que, por exemplo, o barulho. 

Entre os efeitos da poluição, é conveniente distinguir os que são do domínio da 
percepção e da avaliação dos que são do domínio dos mecanismos adaptativos do 
indivíduo a condições adversas ou julgadas como tais. Os critérios em que se baseia a 
identificação da nocividade são tanto visuais (poeira, opacidade do ar) como olfativos 
e cenestésicos (prurido ocular, dificuldade de respiração). Toda a identificação é 
acompanhada de uma avaliação relativa ao desconforto que a exposição traz consigo 
e, eventualmente, a sua nocividade. O desconforto pode expressar-se fortemente 
diverso e depende particularmente do lugar da poluição entre o conjunto de condições 
ambientais às quais o indivíduo está exposto onde vive ou em outro lugar (lugar de 
trabalho, deslocamento, etc.). As queixas constituem a expressão mais manifesta de 
desconforto e incômodo, mas a identificação do caráter nocivo como tal, assim como a 
menção da poluição e seu lugar entre as exigências da qualidade de vida, são 
expressões da percepção da nocividade. Embora os efeitos da poluição do ar sobre a 
saúde sejam bem conhecidos, as consequências comportamentais de um excesso de 
CO2 são menos conhecidos. O excesso de CO2 tem efeitos sobre as atividades 
cognitivas, o tempo de reação e a capacidade de cálculo (Schulte, 1963), a avaliação 
das durações (Beard & Wertheim, 1967) e a percepção das mudanças de intensidade 
luminosa (Hortvath, Dahms & O’Hanlon, 1971). Ora, estas atividades estão todas em 
ação na condução de automóvel. A poluição do ar afeta igualmente certos processos 
sociais e interpessoais. Assim, Jones e Bogat (1978) mostram que aqueles que estão 
expostos nos escritórios ao fumo dos cigarros, são mais agressivos. Infelizmente, o 
teor do CO2 do ambiente não é detectável pelo indivíduo; não se trata, portanto, de 
uma condição do ambiente que possa ser evitada, quando ela se torna danosa. Outra 
razão da dificuldade de perceber a poluição é o seu caráter contínuo. Um aumento 
lento e gradual favorece a adaptação. Desse modo, um estudo sobre a percepção 
visual da névoa pesada em Los Angeles mostra que os que lá chegaram 
recentemente, são mais sensíveis que os residentes de longa data (Evans, Jacob & 
Frager, 1982).  

A exposição à nocividade mais ou menos crônica ou a avaliação subjetiva de uma tal 
exposição provocam comportamentos compensatórios e comportamentos de 
afrontamento, que são outras tantas estratégias adaptativas. Entre essas estratégias, 
podemos mencionar o fato de incluir na escolha de habitação o aspecto “nocividade”. 
Assim, por exemplo, sabemos que certas pessoas argumentam não optar por habitar 
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em Paris, evocando a poluição; outras põem uma máscara, quando andam de bicicleta 
na cidade, ou, simplesmente, evitam certos lugares em determinados momentos. Além 
dos comportamentos adaptativos e de proteção, o indivíduo pode usar 
comportamentos ativos de participação individual na redução da poluição: evitar 
utilizar o seu veículo pessoal e praticar partilha de caronas, não acender fogueiras no 
jardim, etc. Estes comportamentos de redução da nocividade têm diversos graus de 
envolvimento. 

 

6.1.2 Territorialidade e exposição aos outros 

A presença de outrem e seus efeitos podem ser analisados em três níveis diferentes: o 
espaço pessoal, a territorialidade e a densidade física e social. Enquanto as duas 
primeiras abordagens dizem respeito ao espaço que o indivíduo se outorga em suas 
relações com os outros e se integram, portanto, nas análises essencialmente 
psicossociologias, as análises da densidade são mais ambientais. É contudo 
necessário examinar as conclusões das pesquisas sobre o espaço pessoal para 
melhor compreender as reações dos indivíduos expostos a uma forte densidade. 

O espaço pessoal é um espaço delimitado por uma fronteira imaginária em torno do 
indivíduo, que o estranho não pode violar (Hayduk, 1978). O termo espaço pessoal foi 
introduzido por Katz (1937), mas é sobretudo conhecido graças aos trabalhos do 
antropólogo Hall (1966).  

Quais são as funções do espaço pessoal? Referindo-se à noção de sobrecarga, Evans 
(1979) sustenta que é necessário ao indivíduo manter uma distância interpessoal para 
evitar ser exposto a demasiados estímulos sociais e físicos. O indivíduo mantém uma 
certa distância dos outros a fim de conservar a sua liberdade de ação, a sua 
privacidade e a sua intimidade (Altman, 1975). Além disso, e segundo esse autor, a 
preservação de um espaço pessoal é o fruto de uma aprendizagem social. Hall (1966) 
considera a preservação do espaço pessoal como uma forma de comunicação não 
verbal. Nesta perspectiva, a distância interindividual dá-nos informações sobre o tipo 
de relações existentes entre os indivíduos, porque determina a qualidade e a 
quantidade de estimulações trocadas. A distância pessoal que o indivíduo mantém 
com o outro depende, portanto, da relação que ele mantém com essa pessoa e da 
atividade empreendida em comum. 

Quais são as consequências da invasão do espaço pessoal? As violações do espaço 
pessoal podem provocar, em geral, a fuga (Felipe e Sommer, 1966; Konecni e cols., 
1975) ou a evitação (Knowles, 1972). O que acontece, se um indivíduo se sente 
invadido no seu espaço pessoal, quando não deseja entrar em interação? As 
pesquisas sobre a violação do espaço pessoal todas elas concluem na emergência de 
comportamentos compensatórios. Smith e Knowles (1978) constatam que os 
pedestres invadidos em seu espaço pessoal expressam a sua hostilidade por meio do 
comportamento. De igual modo, Konecni e cols. (1975) observaram que os pedestres 
atravessam mais depressa, se o seu espaço pessoal é invadido por uma pessoa que 
se coloca ao seu lado, quando ambos esperam para atravessar uma rua. Os efeitos 
são provavelmente acompanhados por um sentimento de desconforto. Middlemist, 
Knowles e Matter (1976) analisam os comportamentos de sujeitos num mictório 
público confrontados com uma pessoa próxima, afastada ou ausente. O estresse é 
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medido pela demora e a duração da micção: os sujeitos estressados pela proximidade 
da pessoa urinam menos e esperam mais antes de começar. Além disso, é muito mais 
fácil invadir o espaço pessoal de um indivíduo sem provocar comportamentos 
compensatórios, se ele está situado em condições de forte densidade (Thalhofer, 
1980). Neste caso, a sobrecarga ambiental causará uma menor atenção aos outros e 
os processos de atribuição de intenções do invasor levam em conta a densidade 
ambiental.  

Em conclusão, o espaço pessoal tem uma dupla função:  a de regular por um lado a 
intimidade e a comunicação com os outros e, por outro lado, a de proteger o indivíduo 
contra as ameaças físicas e emocionais. Também toda a reação do indivíduo à 
violação do seu espaço pessoal é resultado de uma pesquisa de salvaguarda do 
controle do seu espaço pessoal. Ela é função da atribuição de causalidade dessa 
violação e depende da densidade do ambiente. 

 

6.1.2.1 Os comportamentos territoriais 

Contrariamente ao espaço pessoal, o território é caraterizado por limites estáveis e, 
com frequência, visíveis. O território pode ser definido como um espaço que o 
indivíduo tem o controle ou aspira a ter. Ele provoca comportamentos e cognições que 
resultam da percepção efetiva de pertença territorial ou do sentimento de controlar o 
território. 

Altman (1976) distingue três tipos de territórios: o território primário que é privado (é o 
caso do lugar de residência e, para alguns, também do lugar de trabalho), o território 
secundário, partilhado com um número limitado de pessoas conhecidas do indivíduo (a 
sala de classe, o clube, por exemplo), e o território público partilhado com 
desconhecidos e que pode constituir objeto de uma apropriação transitória (a praia, 
por exemplo). 

O comportamento territorial é considerado pelos etólogos como instintivo (Lorenz, 
1966). E, na medida em que o território é limitado e em que cada um é imputado de o 
defender pela força, as violações do território são geradoras de agressão. Para outros, 
o comportamento territorial é resultado de uma aprendizagem. Portanto, a agressão 
não pode ser senão uma das respostas possíveis destinadas à defesa do território. 
Para Altman e Chemers (1980) o comportamento territorial é resultante de uma 
interação entre instinto e aprendizagem, sendo certas reações elementares guiadas 
pelo instinto, quando a aprendizagem seria responsável por reações mais complexas 
(Esser, 1976). 

No homem, a territorialidade tem essencialmente uma função de organização (Edney, 
1975). Ela permite antecipar certos comportamentos em espaços bem definidos e está 
ligada aos papéis e status dos protagonistas. Territórios claramente delimitados 
reduzem a complexidade das estimulações (menos sobrecarga de estimulações) e 
moderam a excitação neurovegetativa. A conservação de um território delimitado 
permite assim fazer face mais facilmente, dando aos protagonistas papéis precisos, e 
torna possível um controle das intrusões externas. Os territórios assim delimitados 
permitem o controle das estimulações estressantes. Por sua vez, este controle torna 
possível a privacidade e, em consequência, a uma liberdade na escolha dos 
comportamentos. 
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Os indivíduos sós são mais suscetíveis a experimentar um sentimento de pertença 
territorial que os indivíduos em grupo (Edney & Uhlig, 1977), provavelmente em virtude 
de uma difusão da responsabilidade (Latané & Darley, 1970), quando os ocupantes de 
um mesmo território são numerosos. 

A defesa do território pode tanto provocar quanto inibir o comportamento da agressão. 
Os comportamentos de agressão com o objetivo de defender o território são mais 
prováveis quando o território é instável ou disputado por outros. Quando grupos têm 
territórios bem estabelecidos, as suas relações interpessoais e sociais são mais 
estáveis (Altman, 1975). A reação à violação do território depende das atribuições que 
o indivíduo faz dessa violação: é só quando as intenções são percebidas como hostis 
que o indivíduo tenderá a reagir pela agressão. E é assim que o caráter definitivo ou 
temporário da ocupação do território modula a reação agressiva que o indivíduo tem 
perante uma eventual intrusão. O território primário está associado a um certo número 
de benefícios, essencialmente porque os indivíduos percebem mais o seu controle 
sobre ele. Em numerosas pesquisas, este sentimento de controle está associado a um 
sentimento de bem-estar e a outros efeitos positivos. É assim que Edney (1975) 
mostra que os sujeitos são mais calmos e desinibidos para responder a um 
questionário no seu próprio quarto de estudante do que num local coletivo. 

Os territórios secundários são menos centrais, menos exclusivos. Também ali podem 
os indivíduos exercer menos controle e só demorar menos tempo. É nos territórios 
secundários que os comportamentos de dominação e agressão são mais frequentes. 
Por exemplo, Esser e outros (1965) observaram vinte e dois enfermos de um hospital 
psiquiátrico durante dezesseis semanas. Os pacientes mais dominantes não 
estabeleceram um território e deslocavam-se livremente por todo o hospital. Os 
indivíduos medianamente dominadores tinham mais comportamentos territoriais, 
enquanto os indivíduos menos dominantes tinham os territórios menos invejáveis. Os 
territórios secundários facilitam o exercício do poder, efeito particularmente marcante 
no que se refere aos encontros esportivos. Numerosos estudos têm mostrado que as 
equipes do território onde se dá o encontro, são, o mais das vezes, as vitoriosas 
(Schwartz e Barsky, 1977). Os jogos de futebol e rúgbi são mais frequentemente 
ganhados no terreno próprio, que no dos adversários (Altman, 1975). Isso é também 
verdade em disciplinas esportivas tais como o atletismo. O comportamento agressivo, 
especialmente o comportamento instrumental destinado à vitória sobre o adversário, é 
manifestamente facilitado àqueles a quem pertence o terreno (Varca, 1980). 

Em conclusão, a existência de territórios de pertença confere ao indivíduo uma 
segurança e uma garantia que se revelam em diversos comportamentos interpessoais. 
Também a ameaça contra um território acarreta, o mais das vezes, comportamentos 
de agressão instrumental para adquirir ou conservar o controle sobre ele. 

 

6.1.3 A densidade física e social 

Uma densidade elevada tem sido frequentemente considerada como causadora de 
efeitos essencialmente negativos sobre o comportamento animal. Espaços 
superpovoados provocam efetivamente uma alteração das funções sociais em 
numerosas espécies, particularmente na agressividade nos ratos (Calhoun, 1962), 
macacos e babuínos. Os efeitos da densidade no comportamento humano não são, 
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contudo, tão claros, não são massivos nem uniformes. Algumas clarificações sobre a 
maneira de considerar a densidade e definições mais precisas também já foram 
apresentadas: 

A densidade como medida física é representada pelo número de pessoas que 
ocupa uma área determinada. Certos autores, principalmente sociólogos, referindo-se 
ao habitat, estabelecem uma distinção entre densidade interior e densidade exterior 
(Zlutnick & Altman, 1972). A densidade interior baseia-se no número das pessoas que 
vivem num apartamento de certas dimensões; a densidade exterior refere-se ao 
número de unidades habitacionais por superfície de solo, o que permite distinguir os 
bairros de casas unifamiliares dos bairros de imóveis coletivos. Estas medidas 
descritivas da densidade exterior não levam, contudo, em conta a distribuição irregular 
dos indivíduos num espaço geográfico determinado (Day & Day, 1973), nem a maneira 
como o indivíduo percebe esse espaço: sentir-se-á ele continuamente com pouco 
espaço, diante de outros e sem intimidade, ou, pelo  contrário, aceitará perfeitamente 
uma forte densidade (Galle e cols., 1972; Zlutnick e Altman, 1972)? 

Stokols (1972) distingue a densidade objetiva como medida de um número de 
indivíduos por unidade espacial, e a densidade subjetiva (apinhamento) como 
percepção e reação individual da pessoa exposta a uma forte densidade. Uma 
densidade objetivamente elevada é condição necessária, mas não suficiente, para que 
um indivíduo tenha uma impressão de densidade. A densidade subjetiva pode assim 
ser definida como sensação de estar com pouco espaço, quando a necessidade de 
espaço é mais importante que o espaço disponível. Há que notar que as condições 
necessárias, para que o indivíduo tenha um sentimento de “crowding” (a sobrecarga 
de estímulo, a interferência comportamental, a violação do espaço pessoal, o afeto 
negativo e a ausência de controle) são as mesmas que as que têm incidência sobre o 
estresse em geral (Rodin e Baum, 1978; Stockdale, 1978; Schmidt & Keating, 1979; 
Mueller, 1981). 

McGrew (1972) e Loo (1972) fazem uma distinção entre a densidade social (número 
de indivíduos num espaço determinado) e a densidade espacial (é então um espaço 
que varia com um número de indivíduos constante). Esta distinção mostrou-se útil 
sobretudo na pesquisa sobre os efeitos da densidade. Ele permite distinguir três tipos 
de manipulações experimentais (seja o aumento do número de indivíduos num mesmo 
espaço, seja a diminuição do espaço disponível para o mesmo número de indivíduos), 
manipulações que dão por vezes resultados diferentes. Na realidade, a percepção da 
densidade e sua atribuição não são as mesmas para o indivíduo nos dois casos da 
figura. 

Singer, Lundberg e Frankenhäuser (1978) compararam as reações fisiológicas dos 
passageiros dos trens de subúrbio, superlotados ou não, e constataram um aumento 
de estresse (nível elevado de catecolamina e epinefrina na urina, etc.) entre os 
passageiros dos trens abarrotados. Além disso, independentemente do fato de o trem 
estar abarrotado ou não, os passageiros que o tomam no princípio do trajeto estão 
menos estressados que os outros, provavelmente porque, nesse caso, eles podem 
ainda escolher o seu lugar e, portanto, estruturar o ambiente imediato (isto mostra de 
novo que o sentimento de controle é primordial). Em razão dos fenômenos de 
habituação, é verossímil que só uma situação transitória é suscetível de constituir um 
estresse para os indivíduos. Embora a exposição temporária a uma forte densidade 
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não diminua a sensibilidade do indivíduo à densidade, uma exposição crônica a um 
ambiente de forte densidade aumenta a tolerância (Sundstrom, 1978). Esta adaptação 
nem sempre está isenta de efeitos negativos: um certo número de estudos mostra que 
haveria uma relação entre a densidade residencial e a aparição de sentimentos de 
desamparo aprendido (Rodin, 1976; Baum, Aiello e Calesnick, 1978). 

São numerosas as pesquisas que constatam efeitos da densidade sobre a memória. 
Saegert, McIntosh e West (1975) pedem aos sujeitos que percorram um grande 
armazém tentando reter o maior número de elementos possíveis. Constatam que a 
densidade tem uma influência sobre a memorização de aspectos secundários, mas 
não afeta a memorização das mercadorias expostas. A densidade degradaria 
essencialmente a memória periférica. Langer e Saegert (1977), pelo contrário, 
observaram um comportamento de compra perturbada e, em particular, muitas 
dificuldades para realizar escolhas em condições de forte densidade. Mas, quando se 
informa, antes de tudo, aos sujeitos que a densidade pode produzir um estado de 
excitação, esses efeitos não se dão, o que mostra a importância da antecipação. 

Rodin (1976), em dois estudos sobre o tema, mostra que uma densidade residencial 
crônica está associada a comportamentos típicos de desamparo aprendido, 
manifestando-se por uma diminuição de motivação e por uma atividade cognitiva 
reduzida. Os indivíduos que vivem em apartamentos de pequenas dimensões e 
superlotados, têm, mais frequentemente, a sensação de que o mundo é complexo e 
que eles têm pouco poder para influir nos acontecimentos. Eles desenvolvem então, 
com muita frequência, um sentimento de desamparo aprendido, na medida em que 
têm a impressão de que não podem controlar os efeitos do seu comportamento, 
agindo de uma maneira instrumental. Do mesmo modo, Baum e Valins (1977) 
constatam sintomas de desamparo aprendido em indivíduos que vivem em grandes 
agregados. Além disso, as crianças parecem mais vulneráveis que os adultos às 
consequências negativas da exposição à densidade residencial (Evans, 1978; 
Saegert, 1981). Na mesma série de estudos, Rodin compara os desempenhos e 
comportamentos das crianças que vivem em apartamentos superlotados e em 
apartamentos menos densos. As crianças que vivem em meios menos densos 
apresentam melhores desempenhos. Resultados análogos se obtêm, ao se comparar 
salas de aula superlotadas ou não. 

Uma densidade elevada provoca sobrecarga de estimulação (Baum e Valins, 1977) 
que reduz a qualidade e quantidade das interações. Numa série de pesquisas, Baum e 
seus colaboradores (Baum, Singer e Baum, 1982) examinaram os efeitos do arranjo 
dos dormitórios de estudantes sobre os seus sentimentos e comportamentos. Os 
autores mostram que a arquitetura dos dormitórios favorece os contatos em corredor, 
causando também a percepção de uma densidade aumentada em razão de ter de 
entrar muitas vezes em contato não desejado com outros. Os estudantes que vivem 
em dormitórios em forma de corredor consideram que estão demasiado expostos à 
presença dos outros (sobrecarga social); eles têm a impressão de estar com pouco 
espaço (apinhados) e, quando estão expostos a uma situação nova que exige 
cooperação, sentem-se menos à vontade e escolhem distâncias de interação maiores 
que os estudantes alojados em dormitórios/apartamentos. Mas o que é mais 
surpreendente nesse estudo, é que os estudantes que vivem em 
dormitórios/corredores se comportam diferentemente com relação aos outros no 
exterior: guardam maior distância, quando esperam com outros para uma experiência 
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e têm desempenhos piores nas tarefas de cooperação. Os autores analisam estes 
resultados no sentido das estratégias de coping: estes sujeitos teriam adquirido uma 
certa maneira de enfrentar condições habituais, o que os impediria de ter contatos 
mais próximos. A diminuição das condutas de ajuda e o aumento dos fenômenos de 
descortesia dos indivíduos expostos a uma forte densidade parecem explicar-se, 
essencialmente, pela difusão da responsabilidade. A responsabilidade individual é 
abandonada em proveito de um anonimato que protege da presença dos outros. Este 
fenômeno não foi só posto em evidência por Latané e Darley (1970); constitui também 
uma das maiores explicações do comportamento urbano antecipado por Zimbardo 
(1969), sob o termo de de-individuação. 

Numerosas pesquisas sobre os efeitos da densidade dizem respeito ao meio 
carcerário. As condições das prisões são muitas vezes estressantes em virtude da 
forte densidade que ali reina. Além disso, os prisioneiros não têm senão um 
escassíssimo controle sobre o seu ambiente físico e social e estão constantemente 
expostos à violência dos demais. Essa forte densidade pode provocar uma excitação 
neurovegetativa (D’Atri, 1975) e um comportamento de agressão entre os sujeitos 
supostamente inclinados à violência. Além do mais, as possibilidades de fazer face à 
situação estressante são limitadas. Numa situação particular como esta e na ausência 
de alternativas possíveis, a agressão torna-se uma resposta predominante. As 
pesquisas neste domínio têm conclusões unânimes: a superpopulação das prisões é a 
responsável pelos ataques aos agentes penitenciários (Ian, 1980), pela violência 
contra os co-detentos (Nacci e cols., 1977) e pelas violações às regras de disciplina 
(Megargee, 1977). Ela exerce também um efeito sobre as reações emocionais 
negativas e sobre a tolerância em face dessa superpopulação (Paulus e cols., 1975), 
sobre o número de queixas por doença (McCain, Cox e Paulus, 1976) e sobre a 
reincidência (Farrington e Nutall, 1980). 

O espaço pessoal, a territorialidade e a densidade física e social participam, em graus 
diversos, na percepção da superpopulação que o sujeito pode ter. Os efeitos que 
dizem respeito a esses três níveis não são fundamentalmente diferentes. Assiste-se a 
um declínio do desempenho, tanto em situação de espaço pessoal restrito, como no 
caso de densidade elevada, com a condição de que os indivíduos sejam levados a 
entrar em interação uns com os outros. De igual modo, a falta de espaço pessoal ou a 
forte densidade causam uma diminuição de condutas altruístas. Todos estes efeitos 
são fortemente dependentes da percepção e da avaliação que o indivíduo faça da 
situação em questão. É o mesmo com as condutas de agressão. A invasão do 
território e a exposição a uma forte densidade provocam efeitos negativos, 
especialmente de mau humor e cólera e, consequentemente, de mais 
comportamentos de agressão. Além disso, as reações hostis são mais frequentes 
entre sujeitos masculinos que femininos. De maneira geral, os indivíduos expostos aos 
estresses interpessoais são menos tolerantes à frustração, mas unicamente quando 
lhes falta controle. As condições de vida nas prisões, caraterizadas pela ausência de 
controle, mostram claramente que os comportamentos de agressão, são mais 
frequentes entre indivíduos expostos a uma forte densidade. 
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6.2 Ambiente urbano e estresse 

A noção do estresse está no centro dos efeitos centrais das condições urbanas sobre 
a percepção e o comportamento dos citadinos. Numerosos autores afirmam que a vida 
urbana, por ser fundamentalmente diversa das condições “naturais” de existência, põe 
constantemente o nosso sistema de defesa em alerta (Dubos, 1965; Boyden, 1970; 
Kaplan & Kaplan, 1982). A partir deste ponto de vista, é possível perguntar se a 
ativação contínua do sistema de mobilização do organismo tem consequências 
nocivas. Na realidade, num primeiro tempo, o sujeito pode muito bem enfrentar 
adequadamente uma situação estressante, mas, quando confrontado com a 
persistência da estimulação estressante, os danos são suscetíveis de nele 
aparecerem, tanto no plano fisiológico quanto no psicológico.  

 

6.2.1 As condições ambientais potencialmente estressantes 

A probabilidade de que um acontecimento se torne estressante depende das 
caraterísticas desse acontecimento e da maneira como é percebido pelo indivíduo. 
Assim é possível enumerar, com Appley e Trumbull (1967), as condições que 
produzem reações psicológicas: a novidade, a intensidade, a rapidez da mudança, a 
instantaneidade e a imprevisibilidade de estímulos próximos ou não do limiar de 
tolerância do indivíduo; a sub-estimulação, a ausência da estimulação esperada, a 
persistência da estimulação e as situações que produzem o aborrecimento ou a 
fadiga, e as situações que levam a uma percepção errônea ou que acarretam 
respostas conflituosas. 

Os estressores ambientais são condições ambientais físicas – o barulho, o calor e a 
poluição atmosférica – e condições sociais, a densidade. As condições ambientais 
estressantes são essencialmente aversivas, dificilmente controláveis, de duração e 
periodicidade variáveis, relativamente estáveis e inevitáveis. A maior parte dessas 
condições são condições da ambiência, por vezes desconhecidas, salvo quando elas 
interferem com uma atividade ou com um objetivo qualquer do indivíduo ou quando 
põe diretamente em perigo a saúde. As diversas condições ambientais, 
potencialmente estressantes, podem ser classificadas segundo oito dimensões: 

(1) O grau segundo o qual as perturbações de origem ambiental são 
identificáveis como tais e se impõem ao sujeito (Wohlwill, 1974; Stokols, 
1979; Baum e cols., 1982; Campbell, 1983). 

(2) O tipo de amplitude e ajustamento requerido pelas condições ambientais: 
estimulações ambientais muito intensas ou incontroláveis que necessitam de 
acomodamento e causam reações emocionais suscetíveis de impedir o 
indivíduo de empreender esforços para enfrentar ativamente a situação 
(Kiretz e Moos, 1974; Lazarus & Cohen, 1977), estratégias que possam gerar 
consequências na saúde. Milgram (1972) mostra que, nos ambientes 
urbanos superpovoados (de forte densidade), os indivíduos são indiferentes 
uns para com os outros, porque cada um tem a tendência a isolar-se e a 
retirar-se a fim de se proteger das estimulações excessivas que resultariam 
de uma interação mais que superficial. Trata-se, pois, de uma estratégia de 
ajustamento à sobrecarga ambiental. São numerosos os estudos que 
mostram claramente que a sobrecarga como a sub-estimulação são estados 
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que desequilibram. Todavia, algumas condições de sobrecarga são geradas 
pelo próprio comportamento do indivíduo e dependem da sua percepção e 
da sua avaliação da possibilidade de controlar a situação à qual está exposto 
(Averill, 1973).  

(3) As estimulações ambientais podem ser classificadas segundo a sua valência, 
isto é, o seu valor positivo ou negativo para o indivíduo. Se toda a exposição 
a uma situação estressante precisa de pôr em prática um processo de 
adaptação, o resultado pode ser tão positivo quanto negativo, especialmente 
em função da significação que o indivíduo atribui ao contexto. E algumas 
fontes de estresse, embora tenham valor positivo para o indivíduo, podem, 
contudo, necessitar de recursos adaptativos. 

(4) O grau de controlabilidade de um ambiente estressante. O controle pode 
funcionar como processo psicológico influenciado por disposições 
individuais. Trata-se então da percepção que pode ter o indivíduo das suas 
possibilidades de dominar a situação aversiva, isto é, de recursos individuais 
que lhe permitam reagir. O controle intervém assim como moderador 
intrapessoal do estresse. O controle pode igualmente referir-se às 
oportunidades instrumentais à disposição do indivíduo, permitindo-lhe ter 
influência sobre a duração da estimulação ou a modificação de variáveis 
situacionais. Elementos estressantes não controláveis são mais 
perturbadores que elementos controláveis e têm, com frequência, efeitos 
sobre a saúde do indivíduo (Glass e Singer, 1972; Cohen, 1980; Baum e 
cols., 1982). Se um acontecimento estressante permanece incontrolável e 
crônico, é menos bem percebido e identificado em razão da habituação que 
daí resulta (Campbell, 1983). Daí se segue paradoxalmente uma negação do 
elemento estressante. 
A classificação segundo o grau de controlabilidade percebido das condições 
ambientais implica que se tome em consideração recursos psicológicos, 
sociais ou fisiológicos que podem ou não ser postos em prática. Variáveis 
tais como a ilusão de controle (Rotter, 1966 ou Lefcourt, 1976) condicionam 
igualmente a percepção do estressor. Assim Averill (1973) mostrou que os 
sujeitos que têm um lócus interno são menos estressados que os outros.  

(5)  A previsibilidade do elemento estressante. Certas condições ambientais são, 
por sua natureza, mais previsíveis que outras: a habituação a uma 
autoestrada barulhenta é mais fácil que ao barulho de um aeroporto, em 
razão do caráter intermitente dos ruídos de avião. 

(6)  A necessidade e a importância da origem do estresse. Elementos 
estressantes percebidos como necessários e/ou importantes (aviões militares 
vs. aviões de turismo) causam reações diferentes. 

(7) Poderá a perturbação ser atribuída a uma origem, remetendo-a a um 
comportamento específico? Quando a poluição do ar ou o calor são 
caraterísticas ambientais naturais ou causadas por grupos sociais mais que 
por indivíduos, a densidade ou o barulho remetem a uma responsabilidade 
pessoal, a que pode ser incriminada. Segundo a atribuição da causa do 
estresse; o indivíduo reagirá de maneira diferente, especialmente se a causa 
é identificável ou não. 
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(8) A periodicidade e a duração das condições ambientais estressantes: a 
periodicidade apresenta o problema da regularidade e previsibilidade da 
estimulação. A duração da exposição do indivíduo no curso da sua vida e a 
duração média durante a qual o indivíduo é atualmente exposto à situação 
estressante são importantes para pôr em evidência os fenômenos de 
habituação. 

Esta enumeração das condições de nocividade faz que se note a importância de levar 
em conta a sua percepção e a sua avaliação pelo indivíduo para compreender os 
efeitos dos estressores. A diversidade das condições ambientais e a variedade das 
suas manifestações tornam difícil uma análise em termos de estímulo-resposta sem 
considerar os múltiplos fatores interacionais. É assim que o indivíduo é o centro da 
análise dos efeitos das condições ambientais, mostrando-se as caraterísticas físicas 
muito menos importantes que as variáveis individuais que condicionam a sua 
apreensão pelo indivíduo. 

A compreensão dos efeitos das condições ambientais passa, em consequência, 
necessariamente por mecanismos cognitivos tais como a percepção, a identificação e 
as atitudes para com as condições às quais o indivíduo está exposto. 

 

6.2.2 A percepção e a identificação 

A percepção e identificação de um acontecimento suscetível de gerar um estresse 
dependem da avaliação que o indivíduo faz dele. Essa avaliação é o resultado de se 
levar em conta um conjunto de informações. Ela leva a uma decisão perante a ameaça 
e periculosidade do acontecimento em questão. São três os tipos de apreciação que 
podem intervir: 

(1) A apreciação da nocividade, comparada com os danos nos quais o indivíduo 
já incorreu em outras ocasiões (Lazarus e Launier, 1978) (é o caso, por 
exemplo, das vítimas repetidas de catástrofes naturais); 

(2) A apreciação da ameaça por antecipação de perigos potenciais (por 
exemplo, o dos pesticidas); 

(3) A apreciação feita em função das possibilidades de o indivíduo enfrentar a 
ameaça que representa o estresse em questão (por exemplo, se há 
interferência com a atividade em curso). 

Além das caraterísticas da condição estressante (intensidade do barulho, por exemplo) 
e da situação (o que o indivíduo está em vias de fazer), um certo número de fatores 
vão condicionar a apreciação do indivíduo: as caraterísticas individuais, as condições 
ambientais particulares, sociais e psicológicas (o apoio social e a pertença ou não a 
um grupo podem modular a vulnerabilidade do indivíduo ao estresse), assim como a 
significação social atribuída à situação e ao estresse (Lévy-Leboyer e Moser, 1987). A 
apreciação das condições ambientais é, em consequência, função das propriedades 
da situação, das atitudes com a estimulação ou sua causa, e das diferenças 
individuais e sociais. 

As estratégias individuais de adaptação são igualmente suscetíveis de moldar a 
percepção das condições ambientais estressantes. Deste modo, a capacidade de 
ignorar estímulos periféricos (filtragem) e a negação (ignorar o estímulo) fazem com 
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que os indivíduos interpretem diferentemente uma mesma situação (Lévy-Leboyer e 
Moser, 1976; Mehrabian, 1976; Collins, Baum e Singer, 1983). Por exemplo, um 
estudo de Baum e colaboradores (1982) mostrou que os sujeitos que enfrentam uma 
situação estressante, ignorando os estímulos periféricos, são menos sensíveis a essa 
situação. Do mesmo modo, foi possível mostrar que, no que diz respeito aos barulhos 
em habitações, os fenômenos de filtragem e de negação se revelaram particularmente 
espetaculares. Efetivamente, em certas habitações pouco isoladas e expostas a 
barulhos exteriores intensos, mas valorizadas por outras razões, os sujeitos 
entrevistados, embora obrigados a deixar de falar durante o auge do barulho, em 
razão da inaudibilidade da palavra, afirmam, ao mesmo tempo, que há pouco barulho 
(Lévy-Leboyer e Moser, 1976). 

A percepção da possibilidade de controlar a situação, assim como o controle efetivo, 
revelam ser variáveis intermediárias importantes. Se o indivíduo crê ter influência na 
situação, isso acarreta uma redução dos efeitos negativos da estimulação estressante 
(Glass e Singer, 1972). E o fato de informar o sujeito sobre a nocividade de um 
estímulo antes que o sujeito a ele se exponha, contribui para que ele possa prever e 
planificar a sua própria reação. Isto foi particularmente demonstrado pela exposição a 
uma forte densidade: as expetativas específicas do sujeito reduzem os efeitos nocivos 
da exposição às condições ambientais estressantes (Langer e Saegert, 1977; Baum, 
Fisher e Solomon, 1981). 

Para que as condições ambientais gerem estresse psicológico, é indispensável que 
elas sejam percebidas pelo indivíduo como ameaçadoras? Numerosas pesquisas 
sobre o tema mostram que pode haver efeitos atribuíveis ao estresse sem que o 
indivíduo se aperceba da sua origem ou a julgue ameaçadora. Não há então 
correspondência entre medidas ambientais estressantes, sua percepção pelo 
indivíduo, sobretudo no referente à sua identificação como constrangedoras, e o 
comportamento daí resultante. 

Embora a maior parte dos psicólogos aceite a existência de um processo mediador da 
percepção do estresse, são poucas as pesquisas que comparam, por exemplo, as 
medidas de densidade e a densidade subjetiva, ou o nível sonoro e a “barulheira” 
captada pelo sujeito, a fim de explicar ou predizer os comportamentos. Cohen e outros 
(1986) relacionaram nível sonoro, percepção do barulho e efeitos sobre o 
comportamento e a saúde das crianças. Os resultados mostram que uma parte 
significativa da variância dos índices de saúde e de comportamentos pode ser 
explicada, em nível de barulho constante, pela avaliação da “barulheira”: é o caso, por 
exemplo, da pressão arterial. Assim, a percepção que os professores têm da 
interferência do ruído nas salas de aula, prediz também os desempenhos das crianças 
em tarefas de atenção, a níveis objetivos de ruído constantes. Estes últimos resultados 
sugerem a existência de um elo entre a reação do professor e a dos alunos diante de 
um estresse sofrido conjuntamente. As pesquisas sobre a densidade percebida 
mostram igualmente que a percepção subjetiva da densidade tem efeitos negativos na 
densidade efetiva constante (Baldassare, 1979). 

 

6.2.3 O papel das atitudes 
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Os processos cognitivos empregados na percepção do estressor também intervêm na 
atitude perante as condições ambientais a que estão expostos os indivíduos. Sendo 
assim, a atitude funciona como um mediador adicional entre a nocividade objetiva e a 
reação do indivíduo. Os estudos de distúrbios físicos têm mostrado que a atitude para 
com as causas ambientais dos estressores é melhor premonitório do incômodo que as 
suas dimensões físicas. No caso do barulho, no que se refere ao incômodo manifesto 
em habitações particularmente barulhentas, constata-se uma forte dispersão da 
percepção da barulheira e do mal-estar que explica um certo número de fatores 
ligados à história do indivíduo, o que denota uma elaboração cognitiva da situação. 
Deste modo, pode-se mostrar que aqueles para quem a mudança de casa na região 
parisiense representa uma promoção social e econômica e que, por isso, escolheram 
livremente lá se instalar, são, em igual situação, menos incomodados pelo barulho do 
que aqueles que não fizeram a mesma escolha, embora prevejam ficar expostos a um 
certo número de nocividades (barulho, poluição). As suas expectativas quanto às 
condições ambientais (grandes cidades como Paris têm fama de barulhentas e 
poluídas) condicionam, de maneira significativa, a sua percepção do incômodo (Lévy-
Leboyer e Moser, 1976). A satisfação geral dos indivíduos quanto ao modo de vida 
leva-os à negação relativa das condições ambientais a que estão expostos. Da mesma 
maneira, o temor dos acidentes de avião ao redor dos aeroportos, a percepção da 
importância ou necessidade do barulho e o fato de haver tentado ativamente limitar o 
barulho, são importantes variáveis intermediárias da relação entre o nível de barulho e 
o incômodo expresso (Cohen e Weinstein, 1982). 

O efeito mediador das expetativas do indivíduo é ainda ilustrado pelas pesquisas que 
mostram que a antecipação da densidade ou do barulho traz consigo reações 
similares à exposição efetiva (Spacapan e Cohen, 1983; Baum e Paulus, 1987). Esses 
efeitos observam-se tanto no desempenho pós-exposição, como no estado de 
excitação fisiológica e nos comportamentos de reação. 

O clima social de uma situação também influi nas reações do indivíduo a certos 
estressores ambientais. São três as dimensões que constituem este parâmetro: (1) 
uma dimensão relacional que dá conta do modo como o indivíduo está envolvido na 
situação e da quantidade de suporte social que lhe permite a situação; (2) uma 
dimensão de desenvolvimento pessoal que representa as possibilidades oferecidas 
pela situação para o desenvolvimento do indivíduo, e (3) uma dimensão de 
manutenção do sistema que reflete o grau de ordem, de controle e de clareza da 
situação (Moos, 1973; Insel & Moos, 1974). Infelizmente, as pesquisas sobre os 
efeitos dos estressores ambientais têm, em geral, ignorado a influência dos fatores 
organizacionais, tais como o clima social, a pressão do trabalho a realizar e as 
estruturas de funções, quando de exposições a condições ambientais estressantes 
(McGrath, 1976; Zimring, 1982). O ambiente hospitalar ilustra, contudo, a importância 
destes fatores organizacionais, ao mesmo tempo que a importância da influência do 
ambiente construído no comportamento humano e no sentimento de vulnerabilidade e 
impotência que os pacientes adquiriram (Shumaker & Reizenstein, 1982). De igual 
modo, a interação das variáveis de clima social com o aspecto físico e arquitetural do 
ambiente é melhor premonitório do comportamento dos estudantes que um ou outro 
desses fatores tomados isoladamente (Ahrentzen e cols., 1982). 

Em conclusão, são dois os mecanismos que parecem desempenhar um papel 
importante e determinar amplamente as reações dos indivíduos em face das 
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nocividades ambientais: (1) os mecanismos de atribuição da imputabilidade das 
condições ambientais a uma origem particular, e (2) as expetativas do indivíduo 
perante a situação em questão. Os efeitos das diferentes condições ambientais 
urbanas não podem, portanto, ser corretamente analisados, se não se levar em conta 
fatores mediadores que intervêm entre a exposição à nocividade e as reações 
comportamentais do indivíduo. São dois tipos de fatores intermediários que intervêm: 
de um lado, os processos de percepção e de avaliação do estímulo, entre os quais a 
atribuição e as atitudes desempenham um papel importante, e, de outo, os fatores 
individuais de reação à exposição ao estresse. Analisar os comportamentos individuais 
perante as condições ambientais estressantes em meio urbano implica, por 
conseguinte, necessariamente, a integração desses diferentes fatores. 

 

6.2.4 Nocividades ambientais e expressão de incômodo 

Tradicionalmente, a identificação das condições ambientais nocivas tem sido 
compreendida através da expressão de mal-estar e das plantas, que são disso uma 
manifestação extrema. Contudo, as medidas de percepção de nocividade, de ameaça 
ou de incômodo são pouco confiáveis. Todas as pesquisas constatam uma correlação 
fraca, ou mesmo ausente, entre os níveis de barulho e o incômodo manifesto (Lévy-
Leboyer e Moser, 1987). Ocorre provavelmente o mesmo com outras nocividades e 
isso por duas razões: (1) Em nível igual, diferenças situacionais podem ser postas em 
evidência. Na realidade, a avaliação de um elemento do ambiente não é independente 
do contexto geral e não representa senão um aspecto da situação, que é o que o 
julgamento do indivíduo vai focalizar. (2) Constatam-se diferenças inter- e intra-
individuais importantes, particularmente em razão da vulnerabilidade diferencial a 
certas nocividades, e da presença de mecanismos cognitivos que mediatizam o fato 
de enfrentar, ou não, a situação estressante. 

A correlação entre o incômodo e as medidas físicas de parâmetros ambientais pode 
ser fortemente aumentada, se lhe oferece um ponto de referência comum como ponto 
de partida das escalas (Berglund e Lindvall, 1975); isso mostra claramente que não há 
percepção de constrangimento senão por referência as normas que regem a situação 
avaliada, normas que dependem também de variáveis individuais e situacionais. 

O incômodo é uma expressão composta de desconforto que se pode cristalizar num 
componente do ambiente físico (o barulho, os odores). Mas não resulta 
exclusivamente de uma exposição efetiva e massiva à nocividade; a expressão do 
desconforto ou de um incômodo pode também resultar de uma insatisfação residencial 
que então é atribuída à nocividade. Em outros termos, a expressão do incômodo 
nunca é reflexo fiel da exposição à nocividade incriminada; é o resultado de uma 
interação entre diversos aspetos do ambiente residencial do sujeito, por um lado, e 
dos conhecimentos de que dispõe o indivíduo da nocividade incriminada, do outro (cf. 
Figura 6.1). 
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Figura 6.1: As condições da expressão do incômodo 

 
 
 
 
  
 
 
 
       
 
  

 

   

     

 

Como poderemos dar conta da complexidade desta relação? Enquanto as ciências da 
saúde, especialmente a epidemiologia, se posicionam na perspectiva da exposição 
aos aspetos físicos do dano e da nocividade dos diferentes componentes a curto ou a 
longo prazo, a abordagem da psicologia ambiental interessa-se pela maneira como os 
indivíduos se posicionam em relação a essa mesma nocividade, independentemente 
da sua exposição efetiva. Ela considera que a problemática está em reordenar a 
relação do indivíduo com o seu contexto de vida, um contexto no qual a nocividade 
seja parte integrante. Trata-se aí de um outro aspeto, complementar às pesquisas 
medicais e epidemiológicas. Posicionar-se do ponto de vista do indivíduo, isto é, 
considerar como ponto de partida a expressão ou não de um incômodo ou 
desconforto, permite levar em consideração situações que não correspondem 
necessariamente a uma mesma exposição efetiva. Não são só as condições 
ambientais que ameaçam a qualidade de vida e a saúde do indivíduo, mas também a 
relação que o indivíduo mantém com essas mesmas condições (Uzzell & Moser, 
2006). 

As razões da manifestação de incômodo são múltiplas e não se limitam à presença 
efetiva de uma nocividade identificada e considerada como perturbadora para o 
indivíduo; daí a extrema variabilidade do incômodo em condições de nocividade 
similares. 

As situações que interpelam a psicologia ambiental, na medida em que elas 
representam uma ameaça ao bem-estar do indivíduo, não se limitam às situações em 
que o indivíduo está efetivamente exposto à nocividade (cf. Figura 6.2). É também 
necessário ter em conta situações em que ele manifesta um incômodo, sem no 
entanto estar objetivamente exposto à nocividade (Moser, 2009b). 

A ausência de concordância entre exposição e expressão de incômodo, muitas vezes 
constatada na literatura (Lévy-Leboyer & Moser, 1987), é devido precisamente a 
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situações muito diferentes de exposição e de incômodo manifesto. Sendo assim, 
quatro casos podem ser apresentados: 

Figura 6.2: Relação entre exposição a uma nocividade e expressão de incômodo 

 

Exposição à 
nocividade 

Expressão de incômodo em relação com a nocividade 
forte incômodo (a) fraco incômodo (b) 
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fraco (2) 

[caso 2a] 
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[caso 2b] 

Congruência indivíduo-ambiente 
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objetivas e subjetivas de bem-
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O primeiro caso é aquele em que o indivíduo identifica a nocividade e a considera 
perturbadora e ameaçadora para o seu bem-estar e/ou para a sua saúde (caso 1a). 
Neste caso, a nocividade influi negativamente na satisfação residencial do indivíduo. 

No segundo caso (caso 2a), o indivíduo está insatisfeito com o seu quadro residencial 
e expressa a insatisfação mediante uma nocividade que lhe parece socialmente 
reconhecida e cuja origem é uma causa claramente provável. Isso implica que a parte 
referente à intensidade da nocividade e da insatisfação residencial na expressão do 
incômodo ou dos queixumes é variável de uma situação para a outra. 

O terceiro caso corresponde àquele em que o indivíduo está exposto a uma 
nocividade, mas que não expressa, ou expressa pouco incômodo (caso 1b). Isto se 
explica por um fenômeno de adaptação cognitiva e/ou por um cuidado de congruência 
cognitiva no caso de uma satisfação residencial elevada: “tudo bem considerado, a 
poluição não é tão grave...”. A exposição à nocividade é então, no espírito do 
indivíduo, compensada por outros aspectos, positivos, do ambiente de residência. A 
ausência de expressão do incômodo não pressupõe, contudo, uma ausência de 
efeitos sob forma de custo de adaptação e, especialmente, de efeitos na saúde. 

O único caso que dá efetivamente conta de uma situação de bem-estar, ao mesmo 
tempo objetivo e subjetivo, é a situação [2b], na medida em que há ausência de 
exposição e expressão de conforto. Trata-se então de uma situação de congruência 
entre o indivíduo e o seu ambiente. Isso tem duas consequências: (1) a percepção e a 
expressão de um incômodo não são correlatas com a exposição efetiva (pode-se estar 
incomodado e queixar-se sem que os níveis objetivos de nocividade alcancem um 
limiar crítico); e (2) a expressão de um incômodo corresponde a um desconforto, a um 
mal-estar, e até a um estresse, os quais traduzem uma perturbação da relação com o 
quadro de vida, tendo consequências a longo prazo na saúde do indivíduo (De Longis, 
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Folkman & Lazarus, 1988; Moser, 1992a). Resulta daí que, além do risco sanitário que 
representa, a nocividade pode ser considerada como um dano à qualidade de vida, 
geradora de estresse e de nocividades. Com a finalidade de determinar a maneira 
como é percebida a nocividade, o papel que lhe é atribuído entre o conjunto dos 
aspectos da qualidade de vida e a sua incidência sobre o bem-estar do indivíduo, é 
necessário precisar: 

(1) O lugar das preocupações ambientais nas apreciações de bem-estar 
individual,  

(2)  A gestão comportamental individual da exposição efetiva ou suposta à 
nocividade, isto é, as condutas adaptativas empregadas, e 

(3)  A incidência das condições de vida quotidiana e das nocividades ambientais, 
tais como a nocividade, no bem-estar do indivíduo. 

Em definitivo, os efeitos cognitivos e comportamentais da exposição à nocividade são 
diversos e variados, sendo a expressão de incômodo um aspecto disso. Os 
comportamentos de adaptação e de “fazer face” são, com frequência, acompanhados 
de um custo psicológico que é preciso contabilizar entre os efeitos da nocividade, 
embora eles não sejam identificados como tais pelo indivíduo. 

 

6.2.5 As grandes cidades têm um ambiente mais incômodo? 

Pode-se perguntar se os citadinos se sentem mais constrangidos pelas caraterísticas 
ambientais tidas como próprias dos grandes centros urbanos. Em outros termos, os 
citadinos serão mais afetados pelo barulho, pela poluição, pelos problemas de 
circulação automotora, e estarão mais preocupados com a criminalidade do que os 
habitantes de localidades menores?  

Entre os fatores do estresse comumente identificados pela literatura (esfera 
profissional, preocupações ambientais, esfera familiar, sobrecarga de trabalho e de 
responsabilidade, inquietudes relativas ao corpo e gestão da vida quotidiana), as 
preocupações ambientais são julgadas como as mais perturbadoras, seguidas dos 
episódios da vida quotidiana e do trabalho (DeLongis e cols., 1988). Mais 
particularmente, entre os vinte fatores de estresse. Os dois fatores identificados pela 
Hassles-scale (escala sobre irritações da vida cotidiana) (Lazarus & Folkman, 1984) 
como sendo os mais perturbadores e citados pelo maior número de sujeitos, são (1) os 
problemas de saúde de um membro da família e (2) a poluição. Esses fatores afetam 
invariavelmente mais as mulheres que os homens: elas se consideram mais frequente 
e fortemente  afetadas (Badoux & Robin, 2002). É interessante notar que a poluição é 
a perturbação considerada mais nociva: cerca de 80% dos respondentes se dizem “um 
pouco, mais ou menos, ou extremamente estressados” pela poluição, e isso é 
verdade, seja qual for o tamanho da cidade. O fato da maioria das pessoas manifestar 
um incômodo ou desconforto referente às principais nocividades ambientais, 
demonstra que não é necessariamente a exposição efetiva, mas, na verdade, a 
percepção dessas condições que é determinante (Moser & Robin, 2006). A ausência 
de diferenças não quer dizer que as origens do estresse sejam idênticas em toda a 
parte, nas pequenas e grandes cidades, mas que o seu impacto sobre o indivíduo é 
globalmente o mesmo. Se nós tomarmos o exemplo da circulação do automóvel, 
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claramente mais forte na região parisiense, um engarrafamento inabitual num trajeto 
do interior seria tão perturbador para o indivíduo que o experimenta, como para os 
habitantes da Île-de-France, que enfrentam quotidianamente os problemas de 
saturação da rede viária. Isso confirma que a vivência subjetiva do acontecimento 
estressante é mais importante que o acontecimento em si, segundo o modelo 
transacional do estresse. Além disso, pode-se supor que a importância dada à 
perturbação e aos problemas ambientais, é resultado da imagem que lhe é atribuída 
atualmente pela mídia. Não é, portanto, a origem como tal (a nocividade, no caso), 
mas a representação que o indivíduo tem dela. 

 

6.3. – Os comportamentos em meio urbano 

A maior parte das análises insistem nos aspetos negativos da vida na cidade, em 
virtude da presença simultânea de diversas nocividades ambientais. A presença em 
conjunto da densidade, da poluição atmosférica e, sobretudo, do barulho, constituiria 
um ambiente estressante e essencialmente negativo. Quais serão, portanto, os efeitos 
das condições urbanas no comportamento dos indivíduos? 

 

6.3.1 Os comportamentos adaptativos 

Os habitantes das cidades parecem possuir estratégias particulares de adaptação: 
Franck (1980) constata, por exemplo, que as pessoas recentemente chegadas à 
cidade planejam mais as suas ações e os seus deslocamentos nessa nova cidade. E 
isso acontece mais com os que vêm de uma região rural do que com os que vêm de 
outra grande cidade. Esses são mais relaxados, provavelmente por sentirem menos o 
estresse que traz consigo a vida em uma grande cidade e por estarem já habituados. 

Há de fato um certo número de atividades que os indivíduos efetuam mais 
rapidamente nas grandes cidades que nas pequenas cidades do interior (Lowin, 
Hottes, Sandler e Bornstein, 1971). Quando se mede a rapidez do deslocamento dos 
habitantes, constata-se que ela aumenta com o tamanho da aglomeração (Bornstein e 
Bornstein, 1979). Os autores concluem que a vida nas grandes cidades é mais 
constrangedora. O alargamento deste estudo a um maior número de aglomerações 
confirma que o ritmo de vida é mais rápido na cidade. Com efeito, segundo o autor, a 
rapidez com que se deslocam os pedestres varia linearmente em função do número de 
habitantes na cidade. É de 1,25 m/seg. em Galway (Irlanda; 29.000 habitantes); 1,46 
m/seg. em Seattle (U.S.A.; 503.000 habitantes), e de 1,56 m/seg. em Dublin (Irlanda; 
680.000 habitantes). Os resultados não são, contudo, sempre tão claros. Comparando 
a rapidez do deslocamento dos pedestres em Paris e em Laval (pequena cidade do 
interior de 95.000 habitantes) vê-se que os habitantes de Laval andam 
significativamente mais depressa que os parisienses (1,27 m/seg. contra 1,18 m/seg. 
dos parisienses). Contrariamente, caso seja comparado em cada cidade, os locais de 
sobrecarga de estimulação ambiental (barulho e presença de estaleiros) com os locais 
de fraca sobrecarga, os resultados serão coerentes: os pedestres andam mais 
depressa na proximidade de locais de forte sobrecarga (Moser e Leveque, 1987). Os 
resultados de tais pesquisas, são dificilmente interpretáveis em virtude de dois níveis 
de incidência: por um lado, o da pequena cidade comparada com a grande cidade; por 
outro, o das particularidades locais. O centro animado de Laval apresenta, de fato, um 
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grande número de armazéns num espaço muito restrito. Esta concentração é 
reforçada pelo fato de as ruas serem particularmente estreitas nesse setor. Não é, 
portanto, surpreendente que os indivíduos se desloquem relativamente mais depressa 
que em Paris, no centro desta pequena cidade do interior. 

Constatam-se também fortes diferenças interculturais de comportamento entre os 
habitantes de diferentes grandes cidades. Este fenômeno foi especialmente posto em 
evidência por um estudo de Feldman (1968). Ele comparou o comportamento dos 
bostonianos, parisienses e atenienses com autóctones e turistas nas seguintes 
situações: perguntando pelo caminho, onde postar uma carta, interpelando um 
transeunte se porventura não deixou cair uma nota de Banco, pagando mais que o 
devido e tomando um taxi. As informações são mais facilmente fornecidas ao 
autóctone em Paris e Atenas. Os parisienses postam com mais frequência a carta de 
um estrangeiro. E são também os mais honestos (nota de Banco e moeda). Mas, no 
que se refere a táxis, é justa a reputação dos parisienses: pedem mais dinheiro e 
alongam significativamente o percurso, quando o cliente é estrangeiro. Já não é o 
caso de Boston, nem de Atenas. Zimbardo (1979) põe também em evidência 
diferenças culturais notáveis entre o comportamento de habitantes de diferentes 
cidades norte-americanas. O autor deixa a viatura na rua em New York e na Califórnia. 
Em New York, ela é rapidamente vandalizada, enquanto na Califórnia permanece 
intocável durante toda a experiência. Mitchell (1974) mostra que existem diferenças 
culturais marcantes entre as reações a condições ambientais: os chineses aceitam 
condições de forte densidade, são reservados no plano afetivo e têm uma vida familiar 
muito regulada, provavelmente também em razão da densidade elevada do seu 
habitat. Canter e Canter (1971) observam que em Tóquio existe uma taxa muito baixa 
de vandalismo e de delinquência, porque a cidade é constituída de pequenas aldeias 
que facilitam o controle social. Rogler (1967) põe em relevo o respeito à intimidade nas 
favelas da América do Sul. Constata-se ali uma vida comunitária muito intensa, 
nomeadamente no que diz respeito à ajuda mútua. Nas sociedades africanas, como 
nas subculturas das favelas, são bem reguladas as normas de relações sociais que 
regem os contatos entre a família e os outros. 

Lançar o olhar sobre as culturas diferentes da nossa permite-nos comprovar que as 
possibilidades de adaptação e os comportamentos compensatórios dos citadinos são 
múltiplas, quando têm por contexto estruturas sociais estáveis. Ou as grandes 
aglomerações deste final do século XX caracterizam-se por uma degradação das 
estruturas sociais, o que torna difíceis os comportamentos compensatórios, tais como 
podem ser observados em outras culturas. Os estudos sobre o comportamento nas 
favelas corroboram, numa escala diferente, os resultados dos estudos que mostraram 
uma busca de afiliação entre os sujeitos expostos a uma densidade elevada. 

 

6.3.2 Os comportamentos sociais 

Em princípio, a vida urbana multiplica e diversifica os contatos socais. Mas as 
condições da vida urbana, em vez de favorecerem a vida social, provocam 
frequentemente um concentrar-se em si e a indiferença para com o outro. Segundo 
Simmel (1950), as cidades favorecem a retração social, os comportamentos egoístas, 
um desapego e um desinteresse pelos outros. Após as constatações de Latané e 
Darley (1970), assim como dos estudos sobre o tema de Krupat e Epstein (1973), as 
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conclusões de numerosas pesquisas já longínquas (Forbes & Gromoll, 1971; Korte, 
1980; Korte & Kerr, 1975; Merrens, 1973) concordam em constatar que as condições 
urbanas reduzem a atenção ao outro e diminuem o comportamento de disponibilidade 
e ajuda para com os demais. Além disso, não é somente o modo de vida urbano e, por 
conseguinte, só as condições urbanas gerais que afetam o comportamento, mas essa 
diminuição se observa também no caso em que o indivíduo está exposto a um 
estresse pontual suplementar. 

De uma maneira geral, a confiança no outro é menor na cidade (Fisher, 1976). A 
desconfiança que os citadinos podem ter para com os outros observa-se, por exemplo, 
nos proprietários recentes, que abrem menos rapidamente a sua porta a um 
desconhecido do que proprietários que vivem há muito tempo na sua própria casa 
(Edney, 1975). Os indivíduos travam menos conhecimento com estranhos do que em 
zonas rurais. Do mesmo modo, os habitantes de imóveis ou de bairros de densidade 
elevada têm menos contato ocular, uma maior distância interpessoal, e menos 
conversa espontânea, o que denota uma maior concentração sobre si (Sundstrom, 
1978; Baum e Paulus, 1987). O elo possível entre concentração em si e menor 
sensibilidade para com o outro é que não foi demonstrado. Generalizando mais, 
Newman e McCauley (1977) constatam que, numa grande cidade, os contatos 
oculares com os estranhos são menos frequentes. Assim, McCauley, Coleman e 
DeFusio (1977) registram menos contatos oculares nas estações de metro do centro 
da cidade do que nas estações do subúrbio. Korte (1975) mostra que nas grandes 
cidades, os pedestres não só andam mais depressa, como também olham de frente 
diretamente, não prestando atenção àquilo que acontece imediatamente a seu redor. 

Algumas fotos tomadas de improviso de transeuntes de grandes e pequenas cidades, 
e depois avaliados às cegas por alguns estudantes, mostraram que os citadinos são 
considerados mais hostis e menos amigáveis que os habitantes das pequenas cidades 
(Krupat, 1982). Esta pesquisa é confirmada, no plano comportamental, num estudo de 
Milgram (1977) que revela que, quando alguém estende a mão a uma pessoa 
qualquer na rua, um terço de citadinos correspondem, enquanto que, nas pequenas 
cidades, dois terços o fazem. 

Nas grandes cidades, os habitantes são levados a encontrar-se regularmente com um 
certo número de pessoas, sem por isso entrar em contato com elas. Quase todos os 
passageiros reconhecem, pelo menos, alguma pessoa que lhe é familiar na foto de 
uma multidão que aguarda o mesmo trem suburbano (Milgram, 1977). São capazes de 
imaginar a vida dessa pessoa estranha, mas não podem ter em vista conhecê-la 
senão longe do lugar em que viajam habitualmente lado a lado. É conhecido que os 
citadinos se reservam uma certa privacidade, evitando ter contatos com outros. É 
desse modo que os recém-chegados a uma grande cidade pensam ser ali mais difícil 
fazer amigos do que numa cidade pequena. Mas, passado algum tempo, essas 
diferenças desaparecem (Frank, 1980). 

Terá essa indiferença relativa para com os outros alguma incidência nos 
comportamentos de socorro aos demais? 

 

6.3.3. Os comportamentos de ajuda aos outros 
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A ausência de ajuda mútua tem sido descrita como uma das caraterísticas da vida das 
grandes aglomerações urbanas, sobretudo por Milgram (1970). O ambiente urbano 
parece ter como efeito a diminuição de certo número de condutas de ajuda aos outros, 
tais como a de prestar informações ao transeunte, ajudar alguém a apanhar o que 
deixou cair, etc. Muitas das pesquisas realizadas neste domínio concernem as 
comparações entre grandes e pequenas cidades. 

O fato de falta de sensibilidade perante a aflição alheia nas grandes cidades foi 
observado num estudo célebre empreendido após uma crônica jornalística: o caso 
Kitty Genovese, uma moça assassinada na rua em que morava, no bairro de Queens, 
em New York, em 1964. Latané e Darley (1969) mostraram, mediante uma série de 
experiências sobre o assunto, que, quando os sujeitos estão sós, intervêm, em cerca 
de 70% dos casos, prestando assistência a quem está em aflição; mas, estando 
presentes muitas testemunhas, a percentagem baixa de modo espetacular. Os autores 
concluíram que, quanto maior for o número de testemunhas, mais medíocre é a 
probabilidade de que alguém intervenha. Latané e Darley (1970) justificam esses 
resultados pelo fato de que, na cidade, a presença de um número elevado de 
testemunhas aptas a intervir, cria uma difusão de responsabilidade. 

O concentrar-se em si que caracteriza o citadino causa uma disponibilidade menor 
para ajudar o estranho. Altman e outros (1969) comparam o comportamento de 
habitantes de grandes e pequenas cidades, quando confrontados com um tipo de 
ajuda particular, que aumenta a sua vulnerabilidade e implica numa certa confiança no 
estranho que pede ajuda. Os experimentadores batem à porta do sujeito e explicam 
que perderam o endereço de um amigo que habita na redondeza imediata e pedem 
para utilizar o telefone. Como previsto, em New York, três quartos dos citadinos 
respondem através da porta; nas pequenas cidades dá-se o inverso. Os habitantes 
das pequenas cidades são menos desconfiados e abrem mais facilmente a porta ao 
estranho. Nas grandes cidades, mesmo que abram a porta, os habitantes estão pouco 
à vontade e prestam a ajuda solicitada com manifesta reticência. Outra pesquisa utiliza 
o telefone (McKenna e Morgenthau, 1969; citado em Milgram, 1970). Os 
experimentadores telefonam tanto a habitantes, como a estabelecimentos de moda 
feminina de três grandes cidades e de umas trinta pequenas cidades americanas; 
fingindo ter ligado errado, pedem um certo número de informações. Os resultados 
mostram que os habitantes ajudam menos que os comerciantes, cujo nível geral de 
ajuda é o mesmo, qualquer que seja o tamanho da cidade. Milgram conclui que a 
adaptação a um ambiente sobrecarregado consiste em negligenciar as necessidades 
e os interesses alheios, enquanto as necessidades pessoais do presumível ajudante 
não estão em causa. Assim, uma criança que pede ajuda numa rua de New York ou 
numa pequena cidade, é mais frequentemente ajudada nas pequenas cidades. Do 
mesmo modo, Forbes e Gromoll (1971), Merrens (1973), tal como Korte e Kerr (1975), 
todos eles comprovam menos ajuda por parte dos habitantes dos grandes centros 
urbanos do que por parte dos habitantes das pequenas cidades. 

Os citadinos permitem, com menos boa vontade, que um estranho em aflição utilize o 
seu telefone, ajudam menos frequentemente um estranho que errou o número, são 
menos suscetíveis de corrigir um excesso de troco num estabelecimento comercial e 
denunciam menos frequentemente um ladrão, que os rurais (Korte & Kerr, 1975). 
Contudo, outros estudos (especialmente os de Forbes e Gromoll, 1971, e de Korte, 
Ypma e Toppen, 1975) não encontraram diferenças entre os comportamentos de 
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ajuda dos residentes em pequenas e grandes cidades. É assim que a comparação 
entre Amsterdam e pequenas cidades dos Países-Baixos não confirma os resultados 
americanos (Korte e outros, 1975). Será isso devido ao sentimento de medo dos nova-
iorquinos? Segundo Korte, só se constatam diferenças, se os níveis de estimulação 
são fortemente contrastados. De modo geral, quando há mais estimulações nas 
grandes cidades que nas pequenas, pode existir diferenças locais. É o nível relativo 
que será determinante na distinção entre as grandes e pequenas cidades e a ausência 
de diferenças constatada em algumas pesquisas explicar-se-ia por níveis de 
estimulação demasiado parecidos. 

Kammann, Thomson e Irwin (1976) julgam que o determinante é o número dos que 
frequentam o local. House e Wolf (1978) põem menos em evidência comportamentos 
de ajuda nas cidades onde as taxas de criminalidade tornariam a ajuda perigosa. 
Weiner (1976) atribui pessoalmente as diferenças constatadas ao fato de que, na 
cidade, se efetua uma aprendizagem relativa aos comportamentos adaptativos e à 
percepção social. Isso explicaria porque os indivíduos nascidos numa grande cidade 
ajudam mais que os que vêm de pequenas cidades. Enfim, Korte (1980) observa 
menos condutas de ajuda na cidade unicamente para com os estranhos, fenômeno 
que foi mostrado num estudo sobre o papel da pertença étnica dos protagonistas. 
Várias pesquisas mostram efetivamente que os sujeitos prestam mais assistência a 
uma pessoa que tem necessidade de ajuda, quando pertence ao mesmo grupo étnico. 

Latané e Darley (1970) mostraram que os comportamentos de ajuda numa mesma 
cidade (no caso New York) variam segundo o contexto. Quando uma pessoa munida 
de muletas se aproxima e desaba, 83% dos sujeitos a ajudam no metrô, enquanto, 
num aeroporto, não haverá sequer metade que o faça. Verificando a origem social dos 
sujeitos e a densidade do lugar, os autores concluem que a familiaridade dos lugares 
explica esses resultados. Com efeito, o metrô é mais familiar que o aeroporto para a 
maior parte das pessoas. De modo geral, a familiaridade do lugar poderia explicar, 
pelo menos parcialmente, as variações dos comportamentos de ajuda em meio 
urbano. 

Mas, se os efeitos globais do ambiente urbano são bem conhecidos, não se sabe bem 
qual é a parte respectiva dos diferentes componentes desse ambiente (espaço 
disponível, densidade, número de estimulações visuais, barulho, tráfico automóvel, 
etc.), na medida em que eles são, em sua maior parte, ligados entre si e constituem o 
que certos autores chamam “estresse urbano”. O barulho é frequentemente designado 
como o componente mais importante da vida urbana e não é de admirar que a maior 
parte das expressões de desconforto referentes à vida urbana se cristalizem à volta do 
barulho. A falta de pesquisas sobre o tema, tendo especificamente por objeto os 
efeitos do barulho, é essencialmente devida à dificuldade de o isolar dos demais 
componentes do ambiente urbano. De fato, o barulho representa um elemento central 
do ambiente urbano, ao ponto de as descrições sistemáticas que fazem referência à 
noção de “sobrecarga ambiental”, assentarem, em grande parte, no barulho, sem, 
entretanto, lhe definir claramente a importância.  

Numa pesquisa sobre o tema, a diversidade das situações de ajuda (demandas 
explícitas e demandas implícitas) permitiu testar contraditoriamente as hipóteses 
explicativas do efeito do ambiente urbano nas condutas de ajuda. Foram comparadas 
as seguintes situações: (1) uma conduta de ajuda implícita, fazendo intervir a atenção, 
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com uma conduta de ajuda explícita e verbal de custo equivalente, para testar a 
hipótese que tinha por objeto o estreitamento do campo visual; (2) uma conduta de 
ajuda de custo elevado com uma conduta de ajuda equivalente mas pouco custosa, 
para testar a hipótese do desejo de evitar a situação desagradável que representa o 
barulho; (3) uma conduta de ajuda verbal com uma conduta de ajuda não verbal do 
mesmo custo, para testar a hipótese da simulação da palavra (Moser, 1988a). Mais 
particularmente, as demandas verbais consistiam em perguntar onde se encontrava 
uma estação de metrô, para a demanda pouco custosa, e em responder a um curto 
questionário, para a demanda custosa. As demandas não-verbais consistiam em 
deixar cair as suas chaves diante do sujeito, para a demanda pouco custosa, e em 
deixar um cartão nominal de diabético, com o endereço bem à vista, no passeio da 
rua, para a demanda custosa. Sabendo que o barulho é um elemento importante da 
sobrecarga ambiental, dois locais urbanos, que diferem pelo grau de “sobrecarga”, 
foram comparados, levando em conta o barulho em cada um dos locais. Os resultados 
referem-se, de um lado, aos efeitos da sobrecarga e, do outro, aos do barulho intenso 
de um canteiro de obras. Os efeitos da presença do canteiro de obras são idênticos, 
quer haja ou não barulho. A sobrecarga não exerce nenhum efeito no número de 
pessoas que ignora a demanda explícita. Quase toda a gente pára para escutar o 
pedido. Pelo contrário, o número de recusas para responder ao questionário é 
significativamente maior em caso de sobrecarga. No que se refere às demandas 
implícitas, assiste-se, no caso de forte sobrecarga ambiental, a uma diminuição da 
reação, tanto quanto à demanda de baixo custo (chave), como quanto à de custo 
elevado (cartão nominal). Portanto, a sobrecarga traz claramente consigo, por um 
lado, uma tendência a evitar a interação verbal e, por outro, uma diminuição da 
atenção. Contrariamente, a introdução da sobrecarga suplementar que o canteiro de 
obras representa para o local (espaço restrito, prédios dificilmente acessíveis) não é o 
bastante para provocar diferenças de comportamento, o que suscita o problema da 
definição da sobrecarga e, especialmente, da importância dos parâmetros que 
supostamente a compõem (Moser, 1987b). Os barulhos intensos do canteiro de obras 
provocam globalmente uma reação de fuga. Esta manifesta-se mediante a recusa 
mais importante de envolvimento numa interação verbal e por um número insuficiente 
pronto a dirigir-se ao endereço indicado nos cartões apanhados no chão, embora o 
barulho não tenha parte no número de cartões que os sujeitos encontraram. O barulho 
não parece ter efeito na atenção dos sujeitos, já que os cartões seriam encontrados 
com ou sem o barulho do canteiro. Mas, na situação da perda das chaves, a 
diminuição das respostas de ajuda não pode ser atribuída, unicamente, a uma recusa 
ou a uma diminuição da atenção. Na realidade, o fato de que significativamente menos 
sujeitos assinalam ao companheiro a perda das chaves pode explicar-se pelo 
encobrimento do barulho de impacto no caso do canteiro de obras com barulho. De 
modo geral, a sobrecarga ambiental como a presença de barulhos intensos tem um 
efeito nas condutas de ajuda. Se nos dois casos há menos condutas de ajuda, os 
efeitos de sobrecarga e do barulho do canteiro de obras parecem ser entretanto 
diferentes: a sobrecarga provoca claramente uma diminuição da atenção, embora o 
barulho provoque antes uma recusa de envolvimento numa conduta de ajuda a outrem 
(Moser, 1988a). 

 

6.3.4 Os comportamentos hostis 
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Para comparar as tendências a enveredar por um comportamento agressivo em meio 
urbano e numa pequena cidade do interior, as reações (natureza, grau de violência e 
duração da manipulação) foram observadas no caso das cabines telefônicas isoladas 
e avariadas de Paris e de uma pequena cidade do interior (Moser, 1984b). Mais da 
metade dos usuários manipulam violentamente o telefone, quando ele não funciona. 
Podem ser dadas duas explicações: em primeiro lugar, a experiência que o usuário 
tem da eficácia de manipulações violentas do aparelho para restabelecer o som ou 
para casualmente desbloquear a moeda introduzida, constitui um reforço do seu 
comportamento; em segundo lugar, não tendo o indivíduo nenhum outro meio de 
remediar a impossibilidade de obter a comunicação, a situação caracteriza a ausência 
de uma alternativa comportamental. A proporção de manipulações brutais é função da 
situação ambiental. No caso da retenção do dinheiro pelo aparelho, 90% dos usuários 
golpeiam o telefone e a metade das manipulações são brutais. Observa-se, portanto, a 
interação de dois fatores, de um lado, o sentimento de não poder dominar a situação 
e, do outro, o contexto ambiental, na medida em que, no interior, os indivíduos se 
revelam muito menos violentos do que em Paris, perante um telefone avariado.  

A fim de testar em Paris a influência da introdução de informações nas cabines 
telefônicas, um complemento desta primeira pesquisa propunha alternativas de 
comportamento em caso de avaria (indicação do lugar onde estavam situadas outras 
cabines e possibilidades de reembolsar o dinheiro depositado no telefone), fazendo 
assim face à perda de controle e meios de dominar a situação (Moser e Lévy-Leboyer, 
1985; Moser, 1988b). A introdução de informações afixadas nas cabines telefônicas 
não muda a natureza dos processos operatórios, mas tem um efeito claramente 
redutor na agressividade. Na realidade, o aviso informativo causa uma diminuição na 
percentagem de usuários que manipulam brutalmente e na percentagem de atos de 
violência entre os comportamentos observados. A percentagem de manipulações 
brutais ficou reduzida a um terço das manipulações observadas e, enfim, o tempo 
passado na cabine encurtou-se. Estes resultados hão de ser interpretados em termos 
de controle ambiental: a introdução de informações aumenta o sentimento de 
equidade (possibilidade de ser reembolsado, outras cabines disponíveis na 
proximidade), e restitui um controle parcial ao indivíduo, indicando-lhe as 
possibilidades de realizar o seu projeto de telefonar. 

Outras abordagens mais sociológicas tentaram relacionar a exposição a certas 
condições ambientais aversivas e o comportamento de agressão. É particularmente o 
caso das pesquisas destinadas a pôr à prova a hipótese de uma curvilinearidade da 
relação entre calor e agressão. Para fazê-lo, Goranson e King (1970) analisam as 
correlações entre a temperatura ambiente e os fatos de violência racial nos Estados 
Unidos. Os resultados sugerem que o calor favorece a agressão e a violência. Os 
estudos sobre o tema, examinando o número de motins em função de dias quentes, 
concluem os mesmos efeitos (Bell e Greene, 1982). Uma análise estatística de Baron 
e Ransberger (1978) encontrou também concordância entre temperatura ambiente e 
ocorrências de violências e/ou motins raciais. Embora numerosos resultados de 
pesquisas confirmem a relação de curvilinearidade, esta controversa continua. Rotton 
e Frey (1981), por exemplo, constatam que ela só se verifica em certos tipos de 
violência. O fraco número de motins em dias muito quentes seria essencialmente 
devido à menor frequência relativa de jornadas quentes. De fato, caso se efetue a 
mesma análise, tendo em conta a probabilidade dos motins em função da 
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temperatura, uma relação clara surgirá: quanto mais o calor aumenta, mais motins 
haverá, é coisa que contradiz a hipótese de curvilinearidade. Um segundo aspecto do 
problema da relação entre calor e agressão diz respeito às possibilidades de controle. 
Os indivíduos em meio natural têm pouca esperança de minimizar o seu desconforto, 
especialmente as pessoas mais pobres, que não dispõem de sistema de ar 
condicionado. Em outros termos, na medida em que o comportamento instrumental de 
fuga de um estado de desconforto é impossível, tanto mais provável surge a agressão 
como saída. 

Para além das condições físicas que caracterizam o ambiente, é necessário ter em 
conta a maneira como o indivíduo compreende a situação. Há variáveis cognitivas 
intermediárias que condicionam provavelmente o comportamento do indivíduo, isto é, 
a avaliação da situação como agradável ou não, e o fato de o indivíduo ter a 
possibilidade dela escapar, se o desejar. Globalmente, as condições ambientais físicas 
funcionam como fatores de estresse e são suscetíveis de produzir os seguintes efeitos 
(Moser, 1987a): (1) um efeito de ativação e daí a constatação de que certos 
comportamentos dominantes são amplificados numa situação determinada; as 
condições físicas podem então, por um efeito de transferência de excitação, aumentar 
o comportamento de agressão do sujeito; (2) um efeito de interferência com o 
comportamento do indivíduo; a inadequação do ambiente pode impedí-lo de alcançar 
certos objetivos e causar um sentimento de perda de controle do ambiente. A perda de 
controle, bem como a tentativa de dominar a situação trazem consigo, com frequência, 
comportamentos de agressão (Moser e Lévy-Leboyer, 1985); e (3) um efeito de 
incômodo e desconforto extremo que o indivíduo vai tentar deter, fugindo da situação. 
Se, porém, isso se mostrar impossível, poderão surgir condutas instrumentais de 
agressão (isto é, destinadas a pôr fim à situação desagradável) ou hostil. A isso se 
junta, em ambientes complexos, uma sobrecarga de solicitações que o sujeito não 
pode enfrentar adequadamente, o que aumentará o risco de comportamentos mal 
adaptados à situação e, consequentemente, também o risco de comportamentos 
agressivos. 

 

6.3.5 Cortesia e gentilezas urbanas 

A cortesia diz respeito a um certo número de “rotinas” de relações com os outros 
(Goffman, 1973) que definem normativamente a ordem social. Anda comumente 
associada à civilização, ao controle de si e das próprias pulsões (Elias, 1969), à arte 
de bem viver em sociedade e às maneiras socialmente valorizadas. Ora, também se 
sabe que o ambiente urbano, gerando estresses específicos (Moser, 1992a, 1994), 
afeta massivamente as relações interpessoais até provocar condutas indiferentes e 
egoístas, e até mesmo “antipatias espontâneas e mútuas” (Simmel, 1903). As diversas 
modalidades  da cortesia funcionam como “um guia de gestão harmoniosa das 
relações sociais pela observação das conveniências em uso” (Bernard, 1997; p. 107). 
Por um lado, a cortesia repousa na amabilidade. Na realidade, como sugere Bernard, 
é necessário partir da ideia de que as regras de cortesia são regras tácitas, um 
conjunto de convenções partilhadas referentes a atos usuais da vida quotidiana, ou 
dito de outra maneira, “um guia de ação mental” interiorizada por cada membro de um 
grupo social. 
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Para Milgram (1970), a dimensão das permutas em meio urbano tenderia não somente 
a tornar os contatos sociais superficiais e a fazer desaparecer as permutas que não 
trazem nenhum benefício pessoal para o indivíduo, mas também levaria a descuidar 
as fórmulas de delicadeza. Enquanto as condutas de ajuda obedecem nas sociedades 
a regras de moralidade (é “bom” ajudar o próximo), os comportamentos de civilidade 
representam uma sociabilidade “fria”, na medida em que se trata de uma expressão de 
relações codificadas, formais, que garantem, pelo menos, a autonomia do indivíduo. A 
amabilidade tem por referência regras tácitas de comportamentos sociais que regulam 
a convivência. Estas regras englobam convenções partilhadas sobre o que, nos atos 
usuais da vida quotidiana se faz, porque é conveniente que se faça, e que infringi-lo 
acarretará sanções sociais negativas (Goffman, 1974). A delicadeza apresenta-se 
como garantia da boa distância social e, por esse meio, do bom desenvolvimento das 
relações. De fato, são as regras sociais ratificadas pelo agregado dos atores que 
permitem uma melhor eficiência das relações humanas. A delicadeza é a expressão 
da amabilidade do seu autor. Ela se define como conjunto de regras que regem o 
comportamento considerado como o melhor na sociedade (Dicionário “Petit Robert”, 
1991). Ao invés, as indelicadezas podem ser consideradas como uma negação do 
processo de civilização dos costumes, como atentados à ordem pública (Elias, 1973); 
são comportamentos que perturbam as relações civilizadas (Lagrange, 1995). Trata-se 
de comportamentos automatizados em oposição aos comportamentos de ajuda, 
implicando uma interação deliberada com um indivíduo particular e identificado. Em 
outros termos, se as condições da vida urbana reduzem a atenção e a ajuda aos 
demais, não estarão também a destruir a civilidade? 

Por paradoxo da história, enquanto o termo civilidade designa, em sua origem, as 
boas maneiras de quem vive na cidade, toda a gente hoje concorda em pensar que a 
vida urbana a destrói. Esse tema veiculado pelo discurso popular e pela mídia é 
amplamente sublinhado pelos autores que se debruçaram sobre o assunto (Simmel, 
Wirth, Park, Gans, Milgram, Fischer, etc.). Os espaços públicos, como áreas de 
expressão dos valores comunitários, permitem pôr em evidência a evolução das 
regras e dos códigos indispensáveis para o indivíduo se manter à distância, proteger a 
sua esfera pessoal ou, ao contrário, se aproximar dos outros. A conduta urbana é 
paradoxal: o indivíduo deve cooperar socialmente para manter o anonimato. A 
indiferença tem de ser controlada, ela é “objeto de precauções socializadas e 
socializantes”. Para Hannerz (1980) a densidade social, tal como pode ser constatada 
nas grandes cidades, tem como efeito que os contatos sejam caraterizados pela 
proximidade física e pela distância social. Deste modo, a ordem da vida social numa 
sociedade densa apoia-se na adesão a rotinas suscetíveis de serem antecipadas. Os 
comportamentos de delicadeza parecem então indispensáveis à convivência em meio 
urbano, tanto mais que as condições ambientes se tornam constrangentes pela 
exposição a múltiplas situações de estresse. 

Num estudo sobre o fato de segurar a porta para a pessoa que se segue, quando se 
entra num grande armazém, Moser e Corroyer (2001) observaram sistematicamente o 
comportamento de cortesia. Como a maior parte dos comportamentos interativos pró 
ou antissociais, a delicadeza revela-se, ao mesmo tempo, dependente das condições 
ambientais gerais – ela é menor em meio urbano que em cidade pequena- e sensível 
à sobrecarga ambiental pontual, ou seja, à existência ou não de uma forte densidade 
ambiental. O comportamento de polidez é significativamente mais frequente na 
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província que em Paris. Enquanto numa cidade mediana, entre três sujeitos, quase 
dois seguram a porta, em Paris, entre dois sujeitos, só um o faz; e, numa situação de 
“densidade elevada”, são significativamente menos os que retêm a porta do que 
quando a densidade é relativamente fraca, sejam quais forem as outras condições. De 
modo geral, os sujeitos parecem ser sensíveis à densidade da população, na medida 
em que a delicadeza declina significativamente em situação de sobrecarga ambiental.  

O fato de que o comportamento de cortesia se manifeste com a mesma frequência 
para com o homem como para com a mulher, mostra bem que se trata de um 
comportamento que não depende do alvo, ao contrário dos comportamentos de ajuda, 
cujo fenômeno já foi amplamente demonstrado. Do mesmo modo, não se nota 
diferença significativa entre o comportamento dos homens e das mulheres. A 
delicadeza não é, portanto, dependente do sexo dos protagonistas da interação, o que 
confirma a desatenção à pessoa que se segue. Estes resultados mostram claramente 
que segurar a porta para outra pessoa é um comportamento regular social, de 
natureza particular.  

Em Paris, a situação tem um efeito significativo no comportamento do sujeito. O fato 
de encontrar a porta fechada diminui fortemente o comportamento de cortesia, seja 
qual for a densidade pontual, enquanto na província não se constata diferença de 
comportamento dos sujeitos, segundo encontrem a porta aberta ou fechada. Em 
outros termos, os parisienses são sensíveis à situação, enquanto os provincianos não 
o são. O fato de que em Paris o sujeito segura com mais frequência a porta, quando a 
pessoa que o precede, segurou a porta para ele, é de considerar esta ação como 
contágio comportamental (Friedman, 1975), justificada pela modelagem (Bandura, 
1973), tendo o sujeito a tendência a reproduzir o comportamento que observou na 
pessoa que o precedeu, sobretudo quando tal comportamento é socialmente 
desejável. 

Em definitivo, pode-se considerar que existe em Paris um comportamento espontâneo 
de cortesia diferente do da província e que varia segundo as condições de densidade 
pontual. Os parisienses empenham-se significativamente menos em comportamentos 
de cortesia que os provincianos, quando se encontram diante de uma porta fechada. 
As condições de vida numa grande cidade como Paris acarretam manifestamente uma 
indiferença para com o outro que se traduz, muito frequentemente, num 
comportamento de descortesia. Todavia, contrariamente àquilo que se pode observar 
na província, esse comportamento espontâneo se expressa em Paris unicamente, 
quando alguém se encontra diante de uma porta fechada. Para o parisiense, o fato de 
se ver confrontado com um modelo que lhe segura a porta, parece reativar-lhe uma 
norma de cortesia e o seu comportamento atinge um nível de delicadeza análogo ao 
que se constata na província. Na medida em que o comportamento de cortesia na 
província não é sensível à observação de um modelo, pode-se admitir que o 
comportamento manifestado é conforme uma norma implícita, o que explica que a 
observação de um modelo com polidez não exerce nenhum efeito no comportamento 
do sujeito. 

Parece que as grandes cidades se caracterizam, de fato, por maior indiferença para 
com o outro. Esta indiferença manifesta-se não só pela ausência frequente de 
comportamentos de ajuda, mas também em toda a relação de respeito para com o 
outro. A cidade grande não é sinônimo de cortesia, os comportamentos de gentileza já 
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não fazem parte do repertório quotidiano. Todavia, o fato de ver-se confrontado com 
um modelo de cortesia reativa as reações de delicadeza nos habitantes de uma 
grande cidade e o seu comportamento de gentileza neste caso é tão frequente como o 
dos habitantes de uma pequena cidade. 

Em conclusão, parece claro, por estas constatações, que as condições urbanas 
representam um estresse em si mesmas. As comparações entre os comportamentos 
de habitantes de grandes e pequenas cidades permitem evidenciar comportamentos 
especificamente urbanos que são outras tantas manifestações de adaptação a 
condições múltiplas e complexas de que as condições ambientais propriamente ditas 
fazem parte. De fato, embora a cidade seja caraterizada por uma densidade elevada e 
por mais barulho e poluição que o ambiente não urbano, as condições de vida nas 
grandes cidades não se limitam a um conjunto de condições estressantes 
elementares. A vida urbana é caraterizada, de um lado, por fenômenos sociais tais 
como anonimato, um menor controle social, uma insegurança mais forte e o 
sentimento do risco que a acompanha, e, de outro lado, por um certo número de 
condições de vida particulares, especialmente uma relativa limitação de recursos 
disponíveis que repercute na vida quotidiana. O conjunto de tais condições comporta, 
da parte do indivíduo, comportamentos específicos de adaptação. Na medida em que 
os citadinos têm comportamentos habituais diferentes dos habitantes das pequenas 
cidades, eles se regem, em função do seu nível de exposição habitual às diferentes 
condições estressantes elementares, no caso, condições ambientais gerais, próprias 
da cidade. Na verdade, as reações comportamentais dos citadinos a uma estimulação 
aguda, se elas puderam evidenciar-se, não serão compreensíveis senão pela relação 
a normas de comportamento, no ambiente em questão. 

As condições de vida urbana produzem, por um lado, efeitos comportamentais 
particulares, por outro, efeitos costumeiros. A hiperdensidade relativa, que se 
manifesta especialmente na limitação dos recursos disponíveis, provoca 
comportamentos de adaptação específicos: apertar o passo, insinuar-se, guardar 
distâncias em presença de outros, etc. É, por conseguinte, a partir e com base nas 
condições gerais e habituais que a vida representa numa grande aglomeração, que o 
indivíduo reage a uma situação estressante particular. 

A análise dos comportamentos urbanos perante uma situação estressante deve, 
portanto, levar necessariamente em conta o fato de que há um comportamento próprio 
das grandes cidades, uma vez que a situação urbana representa uma situação 
estressante em si. Por causa disso, os indivíduos adotam hábitos comportamentais 
que os diferenciam dos não-urbanos: concentração em si, desconfiança dos outros, 
etc. E a introdução de uma estimulação estressante suplementar fará reagir o 
indivíduo tanto mais fortemente quanto maior for o nível do estímulo habitual. Se as 
estimulações excederem o nível aceitável relativo às condições habituais, os mesmos 
mecanismos aqui descritos irão permitir explicar a reação comportamental. 

 

6.4. – Cidades e anomias: vandalismo, segurança e insegurança urbanas 

As descortesias, o vandalismo, a insegurança e o sentimento de medo que tudo isso 
suscita, são aspetos da vida nos grandes aglomerados que contribuem para 
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estigmatizar o ambiente urbano e perturbam as relações interpessoais e a convivência 
urbanas. 

 

 

6.4.1 As descortesias: uma conduta de distinção 

As descortesias verbais, como insultos, ou físicas (empurrões, mas também 
degradações ou grafites) nos lugares públicos remetem a uma conduta “de distinção”, 
no sentido de Bourdieu (1994), onde: “Existir num espaço, ser um ponto, um indivíduo 
num espaço, é diferir, ser diferente. Uma diferença não se torna visível, perceptível, 
socialmente pertinente, se ela não for percebida por qualquer um que é capaz de 
conhecer a diferença”. É assim que as descortesias ressaltam como comportamentos 
de distinção social (como as “descortesias do rico” e as “descortesias do pobre”), e, 
por conseguinte, de distinção interpessoal e ambiental. A descortesia é, então, 
assimilável às condutas de apropriação ou de difusão de mensagens tais como a 
marcação de espaço por rótulos e outras marcações (Sautkina, 2008). 

Os usuários são frequentemente confrontados com coações ambientais ligadas às 
restrições e à inadequação do arranjo dos lugares. Nestes casos, o controle da 
situação não pertence ao usuário, mas mais frequentemente a um representante da 
instituição responsável da boa ordem do lugar (empregado, vendedor, conselheiro, 
etc.). A perda do controle pode provocar manifestações verbais ou físicas de 
frustração. A incivilidade surge então como uma resposta à situação estressante 
mediante uma “tomada de controle” em vista de restaurar os valores de “distinção”. 

O estudo da relação entre comportamento social e ambiente apela, além do mais, às 
noções de espaço pessoal (delimitado por uma fronteira imaginária ao redor do 
indivíduo) e de territorialidade (espaço de limites estáveis, de que o indivíduo tem o 
controle). Esses processos de regulação têm em vista um certo nível de intimidade ou 
de bem-estar, que deve ser respeitado pelos outros. O que Goffman (1973) chama 
ofensas territoriais, cria frequentemente tensões interindividuais e reações 
descorteses. Além disso, a densidade subjetiva, podendo ocasionar um sentimento de 
acumulação ligado a um excesso de contatos sociais indesejáveis, tem 
manifestamente incidência na agressividade e nos comportamentos de descortesia 
(Lévy-Leboyer, 1980; Moscovici, 1988). 

 

6.4.2 O vandalismo 

Como com todo comportamento relativo ao ambiente, as degradações seletivas contra 
ele não podem ser utilmente analisadas senão considerando a relação particular que o 
indivíduo mantém com o ambiente em questão. Um exame das diferentes condutas 
contra um ambiente determinado leva a propor a seguinte definição: o vandalismo é 
uma degradação voluntária do ambiente, caraterizada pela ausência de motivação 
vantajosa e cujos danos que acarreta são considerados como tais, tanto pelo(s) 
autor(es) como pela vítima, relativamente às normas que regem a situação (Moser, 
1992b). Esta definição permite analisar os comportamentos, examinando, por um lado, 
as suas condições de ocorrência (intencionalidade, ou não, do ato) e, por outro, sua 
natureza (instrumental, expressiva ou hostil). A intencionalidade permite distinguir o 
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vandalismo resultante de um uso negligente do ambiente dos danos causados 
intencionalmente. A referência à natureza do comportamento permite excluir do campo 
do vandalismo, de um lado, os atos de sabotagem e as destruições que acompanham 
o roubo, ações que remetem a um comportamento instrumental, e, de outro lado, as 
degradações causadas pelos grafites e afixação selvagem de cartazes. Estas 
degradações são, para seus autores, um meio de comunicação cuja motivação não é 
a de deteriorar o ambiente; representam, por isso, um comportamento particular que 
remete a um conflito de normas entre os autores e as vítimas desses estragos. 

Esta definição permite assim fazer uma analogia entre os comportamentos de 
agressão e o vandalismo. Na verdade, certas formas de vandalismo podem ser 
consideradas como comportamento de agressão dirigido não contra alguém, mas 
contra um bem material. Por isso, essas formas de vandalismo podem ser objeto das 
mesmas análises que se aplicam aos comportamentos de agressão.  

O estudo da intenção de destruir permite distinguir a destruição fortuita de uma 
destruição intencional (Cohen, 1973). O vandalismo pode então ser considerado como 
um comportamento intencional e instrumental, destinado a danificar ou destruir um 
objeto com outra finalidade senão a da destruição ou dano (roubo, sabotagem). Exclui 
também os comportamentos motivados pela expressão de si mediante a degradação 
de objetos, como o vandalismo lúdico (Allen, 1984). Assim, lacerar os estofados do 
ônibus é vandalismo, deixar ali a  inscrição da expressão de si. A razão pela qual 
certos objetos são vandalizados e quais são os mecanismos disso devem ser 
analisados com relação ao ambiente. Há normas sociais que regem os nossos 
comportamentos para com o ambiente. Certos comportamentos são aceitos, outros 
julgados inaceitáveis, como, por exemplo, os vários lugares onde se pode lançar a 
ponta de cigarro no chão. É, portanto, realmente a relação com o ambiente e o papel, 
o significado do objeto que explicam a escolha dos lugares vandalizados. Pode-se 
assim distinguir um vandalismo com alvo e um vandalismo sem alvo (Becker, 1977; 
Zeisel, 1976). O primeiro pode explicar-se por uma inadequação e/ou má inserção do 
objeto ambiental, uma nova implantação ou ainda a presença de objetos que não 
permitem que o indivíduo alcance o objetivo que ele se havia fixado. Além disso, o 
vandalismo se desenvolve em ambientes descuidados. Os danos resultantes da 
acumulação de micro comportamentos, tais como abrir as portas com os pés, 
compreendem-se como resultado de um mau clima social.  

A degradação voluntária de certos elementos do ambiente, o vandalismo é um 
fenômeno quase exclusivamente urbano. Não atinge indiferentemente todos os 
ambientes: alguns ambientes são rapidamente degradados, outros, pelo contrário, 
parecem preservados. Lévy-Leboyer (1984) cita quatro mecanismos que podem 
explicar o fenômeno: 

(1) A rejeição do objeto novo em razão da ausência de um sentimento de 
pertença. Este tipo de vandalismo tem a ver, por exemplo, com 
equipamentos de jogos implantados em grandes conjuntos, assim como 
mobiliários urbanos que são frequentemente alvo de degradações, quando 
da sua implantação. 

(2) O mau clima social da coletividade e a falta de coesão social. Se a instituição 
é pouco valorizada pelas pessoas que ali trabalham, o resultado será a 
indiferença e comportamentos de negligência para com os objetos e o 
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ambiente que a representam. É também o caso do ambiente urbano com o 
qual certos habitantes não se identificam necessariamente. 

(3) A acumulação de micro comportamentos que traduzem uma atitude de 
negligência face ao objeto (deixar pender o auscultador do telefone, abrir 
uma porta com os pés, etc.) ou um uso inadequado (utilização de carrinhos 
de crianças para brincar). Os sinais de negligência provocam, por sua vez, 
vandalismo. Se um primeiro grafite num muro não for imediatamente limpo, 
ou se nele ficar um anúncio por muito tempo, o muro depressa será coberto 
de grafites e anúncios. Um ambiente vandalizado contribui para oferecer uma 
impressão de abandono, o que, por sua vez, aumenta o sentimento de 
insegurança no setor (Lavrakas, 1982; Moser & Lidvan, 1992).  

(4) A inadequação do ambiente às necessidades do usuário. Se o ambiente 
impede o indivíduo de alcançar o alvo que ele se fixou, por constituir um 
obstáculo e não fornecer os meios apropriados, resultará daí a frustração e 
um comportamento de agressão contra o ambiente em questão. É o que se 
pode observar com as cabines telefônicas avariadas, onde o vandalismo se 
justifica por dois fatores adicionais: o fato de se ficar impedido de levar a 
termo o plano de telefonar e o sentimento de perda de controle, isto é, o de 
se achar impotente perante uma administração anônima, que parece 
desinteressar-se dos usuários (Moser e Lévy-Leboyer, 1985). Este tipo de 
comportamento não se dá só com marginais: homens e mulheres de todas 
as idades e aparências exteriores podem ser observadas em ação de 
manejar brutalmente o telefone avariado e, o que é mais, quando indagados, 
três quartos dos usuários admitem ter esse comportamento perante uma 
avaria. Trata-se, portanto, de um comportamento não só socialmente 
admitido, mas também justificado aos olhos dos próprios autores, pela 
inadequação do ambiente em questão. 

O vandalismo é considerado como um índice de mau funcionamento societal de uma 
relação ambientalmente perturbada. Suas marcas favorecem a aparição de um 
sentimento de insegurança.   

 

6.4.3 A insegurança e o sentimento de insegurança 

A insegurança é considerada um dos aspetos mais negativos da vida na cidade. Um 
número elevado de residentes de grandes cidades está exposto à violência e à 
criminalidade, na medida em que as taxas de criminalidade são mais fortes nas 
grandes cidades que em meio rural. Nos Estados Unidos, em 1981, um terço dos 
habitantes dos grandes centros urbanos foi vítima, pelo menos uma vez, de um delito, 
nos últimos doze meses, e a criminalidade é a razão mais frequentemente evocada 
pelas pessoas desejosas de mudar de casa (Fisher, 1976). 

Carlestam e Levy (1971) chamam a atenção para o fato de que Estocolmo concentra 
16% da população total da Suécia e aproximadamente 40% dos roubos. Timms (1971) 
faz uma verificação análoga relativa a Londres. Seus bairros abrigam 5% da 
população adulta e 3% dos adolescentes, mas ali os delitos ascendem aos 30% e a 
delinquência juvenil aos 13%. A densidade populacional por km2 e o percentual de 
habitações de mais de um habitante e meio por moradia são correlacionados com a 
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delinquência. De modo geral, há mais delinquência no centro das grandes cidades do 
que na periferia, provavelmente porque o centro é mais denso e, como pólo de 
atração, drena o conjunto populacional das aglomerações. 

Todas estas constatações deixam supor que a violência e a densidade estão 
intimamente ligadas nos grandes centros urbanos. Mas tal conclusão é um pouco 
prematura. Em primeiro lugar, há numerosas explicações alternativas plausíveis 
(migração seletiva, má condição de moradia, pobreza, maior oportunidade de crime e 
discriminação étnica). Sob um outro ponto de vista, um exame detalhado dos 
diferentes estudos revela a fragilidade de tais relações. Alguns autores (Freedman, 
1975; Kirmmeyer, 1978 e Harries, 1980) puseram em evidência a fraqueza da 
correlação entre densidade geral e taxa de criminalidade. Caso se controle os efeitos 
de diversos fatores, tais como a renda, o nível da educação e a origem étnica, 
percebe-se que a densidade tem pouco efeito, ou nenhum, sobre a agressão. Todavia, 
algumas pesquisas, que relacionam densidade da habitação e taxas de criminalidade, 
apresentam resultados mais próximos dos expostos anteriormente (Roncek, 1975; 
Gove, Hughes & Galle, 1979). 

Existem outras explicações para a forte criminalidade nas grandes cidades. Em certa 
perspectiva, parece evidente que há mais coisas para roubar nos grandes centros 
urbanos, menos controle social e menos vigilância mútua que pudesse dissuadir os 
possíveis ladrões. Zimbardo (1969) invoca a este respeito o fenômeno de  

“des-individuação” para explicar a taxa elevada de criminalidade nos grandes centros 
urbanos. Não haverá inibição dos atos criminais em razão da presença de uma 
multidão anônima pronta a proteger o possível malfeitor, sendo muito fraca a 
possibilidade de ele ser identificado e punido. Enfim, parece evidente que a indiferença 
mútua e a falta de assistência ao outro, que podemos constatar nos grandes centros 
urbanos (Latané e Darley, 1971), contribuem para proteger o eventual agressor. Daí 
resulta um maior medo de agressões e comportamentos específicos de proteção. É 
assim que Roberts (1977) constata maior temor de ser ferido ou de se deixar roubar, 
com um forte sentimento de impotência perante possíveis agressões. Lavrakas (1982) 
confirma a existência de uma restrição voluntária de certas atividades por via do temor 
de ser atacado. Algumas categorias de pessoas, principalmente idosos, não deixam, a 
não ser excepcionalmente, o seu domicílio. Inversamente, o fato de que um elevado 
controle social impeça a criminalidade é, com frequência, citado como explicação da 
baixa taxa de criminalidade no Japão, e muito particularmente em Tóquio. 

 

6.4.3.1 O sentimento de insegurança 

A insegurança representa incontestavelmente um estresse para os indivíduos que a 
ela estão expostos (Fischer, 1976; Moser, 1992a) e a criminalidade é a razão mais 
frequentemente evocada pelas pessoas desejosas de mudar de casa (Fischer, 1976). 
A inquietação relacionada com a criminalidade e a angústia da vitimação em 
ambientes urbanos restringem os contatos sociais (Newman & Franck, 1982). 
Acrescenta-se a isto que o sentimento de insegurança tem sido há muito considerado 
como resposta individual e emocional à criminalidade ambiental. Nesta perspectiva, 
será a criminalidade do ambiente que engendrará as reações de medo: o crime será o 
estímulo, o medo, a resposta. Contudo, o sentimento de insegurança está mais 
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difundido que a criminalidade, e numerosas pesquisas confirmaram que o medo não 
tem uma relação direta, nem é em nada “justificado” pela criminalidade: o sentimento 
de insegurança não é a simples consequência da percepção de riscos reais 
(Ackerman, Dulong & Jeudy, 1983; Lagrange & Roche, 1987). Esta falta de 
concordância incitou numerosos pesquisadores a considerar o medo de uma agressão 
ou o sentimento de insegurança como objeto de estudo em si. McCann, Sakheim e 
Abrahamson (1988) propõem um modelo segundo o qual a percepção da segurança, a 
estima de si, a confiança em si, o sentimento de controle e, no caso, o sentimento de 
poder dominar a situação, mediatizem a adaptação às experiências de vida. Segundo 
Norris e Kamiasty (1991), o fato de ser vítima leva os sujeitos a crer que são 
vulneráveis e incapazes de se proteger. Uma fraca estima de si e um sentimento de 
que o mundo já não é previsível, o que remete manifestamente a um sentimento de 
perda de controle, foi igualmente posto em evidência por Janoff-Bulmann e Frieze 
(1983) como consequência de uma experiência de vitimação. 

Sem se referirem expressamente a isso, muitos autores explicam o sentimento de 
insegurança e de vulnerabilidade por uma perceção de perda de domínio por parte do 
sujeito. O sentimento de insegurança pode, portanto, ser analisado em termos de 
controle pessoal (Fisher, 1984; Moser, 1992a). Corresponde então a uma situação em 
que condições aversivas não podem ser modificadas pelo sujeito. Tanto a aflição, o 
sentimento de insegurança, o medo de ser de novo vítima, a forte emoção, como o 
sentimento de confusão que sucede à experiência de um acontecimento de 
insegurança, são claramente imputáveis à expressão de um sentimento de perda do 
domínio da situação e do ambiente. O mundo torna-se assim hostil e incompreensível, 
já que o sujeito não vê como se proteger. Os fenômenos de atribuição das causas 
eventuais de um acontecimento de insegurança, ao fornecerem um quadro teórico, 
permitem explicar melhor a emergência de um sentimento de insegurança. As teorias 
de atribuição todas elas põem em evidência a relação entre as explicações internas e 
o sentimento de controle que a acompanha (Heider, 1958; Kelley, 1967; Deschamps, 
1992). Desse modo, a vítima é suscetível de ser tanto mais perturbada quanto mais 
atribui o que lhe aconteceu a causas externas, que estão, portanto, por definição, além 
do seu controle. É provável que a persistência no tempo de um sentimento de 
insegurança esteja em relação com a percepção que o sujeito tem do acontecimento e 
da sua ocorrência, e, sobretudo, com a percepção das causas. Em outras palavras, a 
atribuição das causas do acontecimento permitiria predizer a evolução temporal do 
sentimento de insegurança. 

Como é que o sentimento de insegurança é influenciado pela vitimização? Têm sido 
recolhidos alguns dados junto às vítimas de delitos menores de diversa natureza, 
imediatamente após a sua ida à polícia e, a seguir, três meses depois (Moser, 1988). 
Imediatamente após o incidente, cerca de três quartos dos sujeitos expressam 
espontaneamente um sentimento de insegurança, enquanto, três meses depois, só 
metade declaram experimentar um sentimento de insegurança. A análise da evolução 
do sentimento de insegurança, em função da atribuição das causas do incidente de 
que o indivíduo foi vítima, mostra claramente efeitos vários da atribuição. A atribuição 
do incidente a causas internas, ou seja, à própria responsabilidade do sujeito, permite 
conservar o controle. Ela tem como efeito simultâneo poucas reações emocionais 
após o incidente, e ausência de receios de que este incidente ou outros se 
reproduzam de imediato, e uma atenuação do sentimento de insegurança, três meses 
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depois. A atribuição do incidente a causas externas tem como efeito uma perda de 
controle, numerosas reações emocionais e temor de ser muito provavelmente vítima 
de novo de um tal incidente. Traz consigo a persistência do sentimento de insegurança 
três meses depois. A atribuição das causas do incidente ao acaso não tem como efeito 
a modificação do sentimento de controle particular.  

Um sentimento de vulnerabilidade e a tendência a avaliar que o local de residência é 
perigoso se acompanha majoritariamente de uma atribuição causal externa (atribuição 
de insegurança pela ação insuficiente da polícia). Inversamente, os sujeitos que têm a 
tendência a atribuir a insegurança às causas internas, ao fato que as eventuais vítimas 
negligenciaram tomar quaisquer precauções elementares, dito de outra maneira que 
se sentem auto responsáveis, não se sentem particularmente vulneráveis e estimam 
que seu lugar de residência não é perigoso Moser & Lidvan, 1992).   

Se a pessoa admite que se sentir seguro caminha junto com uma atribuição causal 
interna de insegurança e, por conseguinte, com um sentimento de controle, pode-se 
confiar que o indivíduo esteja menos inclinado a considerar o ambiente em que ele 
evolui, como gerador de insegurança. O indivíduo inseguro, por sua vez, tenderia a 
buscar no ambiente justificações do seu sentimento de insegurança.  

 

6.4.3.2 Sentimento de insegurança e familiaridade do ambiente 

Como se expressa o sentimento de insegurança em sentido ambiental? Quais são as 
caraterísticas situacionais e ambientais suscetíveis de evocar um sentimento de 
insegurança e por que elementos ambientais são ativados ou, pelo contrário, 
atenuados por um sentimento de insegurança? Em outros termos, em que elementos 
do ambiente se baseia o sujeito para justificar um sentimento de segurança ou de 
insegurança? 

Para responder essa questão, Moser e Lidvan, (1992) construíram uma grade de Kelly 
(1955) que tem por objeto as caraterísticas ambientais associadas à insegurança ou à 
segurança, inclui um conjunto de caraterísticas do ambiente (elementos ambientais 
típicos), remetendo cada uma a uma oposição conceitual: animado/deserto; 
obscuro/claro; familiar/desconhecido; barulhento/calmo; aberto/delimitado; limpo/sujo; 
e monótono/variado (Moser & Lidvan, 1992). Um sentimento de vulnerabilidade e a 
tendência a pensar que o lugar de residência é perigoso, têm como efeito majoritário 
uma atribuição causal externa (atribuição da insegurança à insuficiência da polícia). 
Inversamente, os sujeitos que têm tendência a atribuir a insegurança a causas 
internas, isto é, ao fato de que as possíveis vítimas deixariam de tomar algumas 
precauções elementares, ou dito de outra maneira, que elas mesmos se sentem 
responsáveis, não se sentem particularmente vulneráveis e julgam que o seu lugar de 
residência não é perigoso. 

Ainda que as mesmas caraterísticas ambientais sejam julgadas seguras (ambiente 
livre, asseado, familiar, claro, variado e animado) por todos os sujeitos, o caráter 
variado e animado do ambiente não será considerado como seguro, se for barulhento. 
Inversamente, as caraterísticas “sombrio”, “deserto”, “apertado” e “presença de grafitis” 
são geradores de um sentimento de insegurança, tanto mais quanto mais se trate de 
ambientes desconhecidos. A familiaridade do ambiente revela ser uma caraterística-
chave na representação diferenciada da insegurança num ambiente determinado.  



Moser indivíduo e ambiente Capítulo 6 v04 09/05/2016 39 / 42 
 

Muitas das pesquisas de psicologia ambiental se têm ocupado dos fatores ambientais 
físicos e sociais, suscetíveis de gerar um sentimento de insegurança. Centradas no 
lugar de vida do indivíduo, elas permitiram identificar condições ambientais 
expressivas de um sentimento de insegurança. Desse modo, Newman e Franck (1982) 
mostram que a inquietação em relação à criminalidade e ao medo da vitimação nos 
ambientes urbanos difere segundo o tamanho dos imóveis e explica esse fenômeno 
pela restrição dos contatos sociais nos grandes aglomerados. O ambiente construído 
encorajaria mais ou menos a estender a zona de frequentação fora do apartamento às 
zonas próximas, o que aumentaria ou diminuiria o sentimento de segurança. Do 
mesmo modo, Fischer (1975) e Hunter (1978) atribuem o sentimento de segurança à 
partilha das mesmas normas de comportamento num ambiente residencial 
determinado. Esta abordagem é corroborada por outros estudos que põem em 
evidência o vínculo entre manifestações de incivilidade, tais como grafites ou 
comportamentos desviantes, percebidos pelos habitantes de um bairro, e o sentimento 
de insegurança (Skogan & Maxfield, 1981; Lewis & Salem, 1980). Inversamente, 
quando não há descortesias percebidas, os habitantes suportariam uma taxa elevada 
de criminalidade, o que leva Taylor e outros (1984) a concluir que o sentimento de 
insegurança é positivamente ligado à perda do controle territorial.  

Qual é o vínculo entre a atribuição causal, a familiaridade do ambiente e o sentimento 
de segurança? Pode-se conceber a hipótese de que o fato de se sentir “em casa” 
pode ter por efeito um sentimento de controle e de familiaridade que caminha paralelo 
com uma atribuição interna das causas de um eventual incidente de insegurança.  

Por outro lado, a falta de uma apropriação local tem por efeito, com frequência, uma 
falta de controle, uma atribuição externa e um sentimento de insegurança, justificada 
por fatores ambientais, entre outros. 

São numerosas as abordagens de psicologia ambiental que se referem à apropriação 
de um lugar e, particularmente, do seu lugar de habitação, como condição essencial 
para se sentir “em casa” e em segurança. A apropriação é, portanto,  um elemento 
essencial à construção da identidade espacial. A identidade espacial é definida como 
um sistema cognitivo que tem várias funções: (1) a percepção da estabilidade do 
ambiente; (2) a orientação da ação; (3) a personalização do lugar; (4) a mediação da 
apropriação; (5) a defesa e o sentimento de segurança (Proshansky, 1976; Lally, 
1992). Parece aqui claro que a familiaridade é uma condição essencial para se sentir 
em segurança. Numerosos estudos que analisam os processos de satisfação relativa 
ao bairro, fazem ressaltar a segurança como um atributo que se depreende, com 
frequência, da avaliação global do ambiente residencial. Aqueles que apresentam um 
grau elevado de satisfação em relação ao seu ambiente residencial quotidiano, 
tendem a expressar um fraco sentimento de insegurança (Baba & Austin, 1986). A 
satisfação residencial teria, portanto, uma incidência positiva no sentimento de 
segurança. 

 

6.4.3.3 Apropriação e sentimento de segurança 

O fato de se sentir bem em casa tem uma incidência no sentimento de segurança: os 
que se sentem bem em casa são os que, em menor número, julgam que a segurança 
do bairro é ruim ou mediana (Bahi-Fleury, 1997, 1998). O fato de se sentir em casa 
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aparece junto à apreciação claramente mais positiva da população do bairro, com uma 
frequência maior de encontros e estabelecimento de relações com outros que vão 
além da simples relação de cortesia, e com a expressão de uma identidade residencial 
essencialmente urbana, isto é, do sentimento de pertencer a uma comunidade urbana 
(Moser, 2004b). 

Mas, acima de tudo, o fato de se sentir em casa no “bairro” onde se vive, leva a ter 
dele uma percepção mais alargada. Em outras palavras, os indivíduos satisfeitos com 
o lugar onde vivem, têm a tendência a apropriar-se e a considerar como familiar um 
espaço mais amplo que aqueles que ali não se sentem em casa. Em definitivo, quanto 
mais o indivíduo se sente em sua casa, mais estendido é o controle espacial e mais 
ele se sente em segurança. E isso não só no bairro, mas manifestamente num espaço 
mais alargado, que vai além do “seu bairro”. Sentir-se bem em casa não quer dizer 
somente que o habitante se apropria de um espaço mais amplo, mas também que se 
sente ali em maior segurança, na medida em que tem o sentimento de poder controlar 
o ambiente. 

Pode-se atribuir o sentimento de segurança à partilha das mesmas normas de 
comportamento num ambiente residencial determinado (Fischer, 1976; Hunter, 1978). 
Cada comunidade de bairro tem as suas próprias normas que contribuem para criar 
um sentimento de pertença à subcultura do bairro ou mesmo da cidade (Fischer, 
1976). Os habitantes de um bairro determinado esperam, dos outros, comportamentos 
de acordo com as normas comportamentais, formais e informais, em vigor. Segundo 
Wilson e Kelling (1982), constatar a existência de comportamentos não cordiais no 
ambiente provocaria restrições comportamentais (não sair depois das 22 horas, por 
exemplo) e uma repulsa de “regular” possíveis comportamentos desviantes, isto é, o 
exercício de um controle informal sobre o comportamento de outros. 

O sentimento de insegurança constitui um fator importante que prejudica a imagem e a 
funcionalidade dos espaços públicos. Segundo Amerio e Roccato (2003), a instalação 
combinada de estratégias de reação pode combater eficazmente o sentimento de 
insegurança dos usuários e do pessoal, favorecendo a coprodução do vínculo social. A 
psicologia ambiental tem condições de propor medidas de ordenação que permitam 
tornar um espaço público mais desejável, incitando contatos sociais positivos, e, por 
conseguinte, menos expostos a incivilidades e a violações (Sautkina & Féliot-
Rippeault, no prelo). 

Resumo 

 A cidade, desde o começo do século passado, é considerada por alguns como 
atrativa, mas sobretudo também com superpovoada, barulhenta e poluída. Os 
primeiros estudos tratavam dos efeitos das condições físicas como o barulho e o 
incômodo produzido pelo barulho e, mais recentemente, sobre os efeitos da poluição e 
da superpopulação. Por último, trata da exposição ao outro, a territorialidade e sua 
gestão (colocação de barreiras, controle). 

 A exposição às condições ambientais potencialmente estressantes traz à baila todo 
um conjunto de mecanismos psicológicos. A identificação e as atitudes para com o 
estressor condicionam o incômodo e sua expressão. A isso se junta o fato que a 
relação entre exposição à fonte de incômodo e o mal estar expresso é complexa, 
envolvendo o bem estar e a congruência entre o indivíduo e o ambiente. Os 
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incômodos ambientais também provocam adaptações comportamentais. Eles limitem 
os comportamentos sociais, a civilidade e ajuda ao outro e amplificam as condutas 
hostis. Os fenômenos essencialmente urbanos, vandalismo e insegurança 
estigmatizam o ambiente urbano e aumentam o sentimento de insegurança. 

Palavras- chave 

estresse 

incômodos ambientais 

barulho 

mal-estar 

densidade física 

densidade social 

territorialidade 

adaptação 

congruência 

civilidade 

comportamentos de ajuda 

hostilidade 

vandalismo 

sentimento de insegurança 

Questões 

1. O que é estresse? 

2. Quais são as relações entre incômodos ambientais e estresse? 

3. O espaço público está isento de qualquer tentativa de apropriação? 

4. Quais são as condições de congruência entre indivíduo-ambiente? 

5. Quais as particularidades da vida na cidade? 

6. A que se deve a relativa indiferença ao outro nas grandes metrópoles? 

7. Quais os atrativos das grandes cidades? Por que razão elas recebem um 
afluxo de população? 

8. Por que os resultados das pesquisas sobre densidade são contraditórias? 

9. Porque os grafitis são um fenômeno essencialmente urbano? Fora do espaço 
urbano encontram-se grafitis? 

10. O que se pode dizer sobre a expressão de incômodo devido ao barulho, ao 
redor de um aeroporto?  
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