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8 – ESPAÇO RURAL, NATUREZA E PAISAGEM 

 

8.1. – Paisagem 

8.2. – O ambiente rural 

8.3. – Métodos de estudo, organização e proteção 

8.4. – A natureza como retorno às origens 

 

“Meu país são, em primeiro lugar, paisagens...” 

F. Mitterand, Memórias interrompidas 

 

O ambiente natural tem sido essencialmente abordado mediante o estudo da 
paisagem como ambiente de contemplação, como espaço vivido e como oportunidade 
recreativa. Uma segunda orientação das pesquisas aponta para a natureza em sentido 
genérico, como elemento funcional de regresso às origens e, portanto, em referência e 
oposição ao quadro edificado. 

O “rural”, pelo contrário, tem sido apenas objeto irrelevante de estudos de psicologia 
ambiental, excetuada a relação dos agricultores com a natureza. Esta relação é tema 
de atualidade no quadro do desenvolvimento sustentável que traz consigo a 
necessidade de ter uma visão ecológica e globalizante do ambiente. 

 

8.1 A paisagem 

A paisagem é definida como “extensão de uma região que se vê de um só ângulo” 
(Littré). O termo paisagem designava inicialmente a natureza típica de um lugar ou de 
uma região (paisagem campestre ou mediterrânea), sendo meramente acessórios os 
humanos, a fauna e as construções. A significação do termo evoluiu. Atualmente, por 
extensão, considera-se que também existe uma paisagem urbana, nem sempre 
participando da definição de paisagem os conceitos de “natureza” e “natural”. 

São geralmente utilizados dois modelos de ordenação da paisagem: a primeira, 
originária dos Estados Unidos, assimila a imagem da paisagem à natureza virgem; a 
segunda, de origem britânica, confunde-a com a planície protegida e abandonada dos 
seres humanos, refúgio e retorno ao passado. Estas duas concepções não 
correspondem à realidade da paisagem construída ou modelada pelo homem, típica  
para a França e ligada a culturas ainda vivas (Fortier-Kriegel, 1994). 

É necessário precisar que a paisagem não se reduz só à imagem caraterística de um 
lugar ou de uma região. Esta imagem é a expressão simbólica de um local delimitado 
no contexto de um ambiente mais amplo. A paisagem é um meio vivo que foi formado 
tanto pela evolução dos elementos naturais como pela atividade humana. Por 
conseguinte, ele representa a expressão concreta da continuidade da vida e da 
atividade do homem sobre os lugares. A paisagem responde assim às necessidades 
do indivíduo, relativos ao seu enraizamento e à construção da sua identidade. 
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O termo francês paysage ou o correspondente anglo-saxão landscape aproximam-se 
do termo ambiente. Designam, de uma maneira menos abstrata com o termo 
ambiente, uma série de caraterísticas ambientais. Entende-se por paisagem os 
espaços exteriores, a céu aberto, investidos pelo homem e aos quais estão 
associados valores próprios de uma sociedade determinada e os resultados de 
experiências pessoais dos residentes ou visitantes (Zube, 1992). A paisagem é muitas 
vezes identificada com um lugar típico no plano local ou regional. 

Ao longo dos últimos 25 anos, as pesquisas sobre as paisagens têm sido dirigidas aos 
aspetos estéticos, à perceção da qualidade visual e às preferências referentes aos 
belos panoramas. Os estudos efetuados analisaram, por exemplo, as preferências 
relativas às paisagens que incluíam água (quedas de água, ribeiras, lagos, etc.), como 
elemento central (Herzog, 1985). Outras pesquisas estudaram as preferências, as 
significações, os valores, os sentimentos, as lembranças e as atividades ligadas às 
paisagens onde a vegetação (floresta, parques, clareiras) era o elemento 
predominante (Schroeder, 1991). Foram feitas comparações interculturais relativas às 
preferências e à avaliação da qualidade visual das paisagens (naturais e urbanas), a 
fim de pôr em evidência eventuais critérios comuns de apreciá-las e os critérios 
específicos de uma cultura determinada (Hull & Revell, 1989). 

Houve também pesquisas que analisaram as preferências e a qualidade visual da 
paisagem urbana em função de critérios como a extensão, a qualidade de abrigo ou 
de lugar seguro, a legibilidade, a complexidade, o mistério, o caráter típico, a presença 
de elementos naturais e a época ou idade dos componentes da paisagem (Herzog, 
1989, Seung-Bin Im, 1984). Aparentemente, três variáveis independentes teriam um 
caráter previsível da preferência relacionada a uma paisagem: a coerência, o mistério 
e a natureza, resultado que confirma o modelo de preferência ambiental de Kaplan 
(1987). Mencionamos também as pesquisas consagradas ao impacto dos objetos 
técnicos sobre a paisagem, isto é, dos equipamentos da infraestrutura rodoviária e 
ferroviária ou dos inerentes à produção, ao transporte e à distribuição da corrente 
elétrica, ou também as pesquisas atinentes às implantações imobiliárias de 
residências principais ou secundárias e relativas ao desenvolvimento do turismo 
(Furby & outros, 1988). 

As diferentes concepções da paisagem refletem-se nas abordagens empregadas. 
Podemos distinguir quatro, correspondentes aos paradigmas: (1) do especialista; (2) 
psicofísico; (3) cognitivo ou psicológico; e (4) fenomenológico ou de ambiente 
experiencial. 

(1) Os adeptos da primeira concepção, do paradigma do especialista, enfatizam 
as percepções da beleza das paisagens dos especialista na matéria, isto é, 
dos geógrafos, arquitetos e planificadores. O objetivo deste proceder foi o de 
identificar as descrições de caráter avaliativo das qualidades visuais das 
paisagens, do ponto de vista dos especialistas, descrições que 
correspondem aos cânones estéticos da arte, do modelo, e aos princípios 
ecológicos em voga. 

(2) O segundo paradigma remete ao modelo estímulo-resposta da concepção 
psicofísica das relações entre o indivíduo e o seu ambiente. O objetivo desta 
abordagem é o de pôr em evidência as ligações entre as respostas de tipo 
afetivo (variáveis dependentes) e as caraterísticas físicas das paisagens 
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(variáveis independentes), como a topografia e a presença de vegetação, de 
água ou de elementos edificados. A intenção é de construir modelos 
estatísticos previsíveis da beleza ou da preferência por uma paisagem 
determinada. 

(3) O terceiro paradigma, cognitivo, está orientado à identificação das 
significações e valores associados às várias paisagens. O objetivo é elaborar 
modelos de preferência paisagística. Algumas dimensões como o mistério, a 
legibilidade, a complexidade e a coerência são muitas vezes utilizadas como 
variáveis independentes. 

(4) A quarta abordagem, o paradigma fenomenológico do espaço vivido, ou 
“experiencial”, segundo a expressão anglo-saxônica, baseia-se na 
concepção transacional das relações entre o indivíduo e o seu ambiente. As 
relações do indivíduo com uma paisagem determinada são interpretadas 
como resultados das transações entre os indivíduos, os grupos sociais e a 
paisagem em questão e também em função das mudanças que se dão no 
homem e na paisagem, mudanças interpretadas como sendo consequências 
de tais transações. 

As três primeiras abordagens consideram o indivíduo como observador passivo da 
paisagem, enquanto só a quarta tem em vista a dinâmica das relações entre o homem 
e as paisagens, isto é, o estudo do comportamento, das significações, dos valores e 
das preferências. Os métodos de pesquisa utilizados resumem-se em estudo em 
laboratório e em material fotográfico, das preferências ou da qualidade visual das 
paisagens, em função de certas caraterísticas das imagens projetadas e das 
caraterísticas psicosociológicas dos indivíduos. 

A abordagem dita de especialistas e a fenomenológica são de tipo qualitativo, 
enquanto as outras duas incluem alguns dados quantitativos. Só o paradigma do 
espaço experiencial implica, sem equívoco, numa abordagem no terreno e junto de 
sujeitos que viveram ou que vivem a paisagem respectiva.  

Há outras análises que consideram a paisagem como elemento constitutivo da 
identidade espacial ou topológica do indivíduo (Proshansky, 1978). Esta identidade 
constrói-se mediante a relação “indivíduo/ambiente”. Trata-se de um conjunto 
complexo de ideias conscientes e inconscientes, de crenças, de preferências, de 
sentimentos, de valores, de objetivos, de tendências e de aptidões comportamentais 
ligados ao ambiente. Então a paisagem define-se por um conjunto de elementos 
cognitivos referentes ao ambiente, aos quais estão ligados valências positivas ou 
negativas e aspetos sociais, especialmente os diferentes papéis que o indivíduo ali é 
levado a desempenhar. O desenvolvimento desta dimensão ambiental da identidade é 
modulado pelo aspeto de três lugares: a casa (home), a escola e a vizinhança 
(neighborhood), e está ligado às etapas do ciclo vital e à estima de si. 

 

8.2. – O ambiente rural 

Interessar-se pela paisagem e pela natureza é necessariamente ocupar-se da relação 
com o ambiente natural dos que o trabalham e são seus principais guardiões: os 
agricultores. Eles desempenham um papel-chave na preservação e fabrico da 
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paisagem rural. Observa-se no meio desta população um consenso em torno do 
respeito ao ambiente natural (água, terra, paisagem, natureza), sejam quais forem as 
maneiras concretas de o usar. O ambiente natural aparece assim com uma dimensão 
ao mesmo tempo geradora de significado e unificadora da representação social no 
sentido de Abric (2001a). Para qualquer agricultor, o ambiente define-se assim por 
valores fundamentais: a terra e a necessidade de respeitar o ambiente natural. 

Não obstante, o antropossistema, sobre o qual os agricultores exercem um forte 
impacto, caracteriza-se por relações ambivalentes indivíduo-ambiente, na medida em 
que a utilização dos recursos é necessária à satisfação das necessidades humanas, 
mas, em retorno, ela provoca degradações, por vezes irreversíveis, que, nesse caso, 
entravam os usos possíveis de alguns espaços. Os usos culturais, o estado do 
ambiente e a perceção que deles têm os cultivadores são, portanto, nesses 
antropossistemas, interdependentes: os usos têm um efeito, a curto e longo prazo, 
sobre o ambiente, e a modificação desses usos visa diretamente uma melhoria da 
qualidade do ambiente que permite, em retorno, a continuação da exploração dos 
recursos. Enfim, os comportamentos ambientais estão ligados à percepção da eficácia 
do controle e da vulnerabilidade individual, às competências e aos meios suscetíveis 
de serem empregados individualmente ou socialmente (nível de desenvolvimento, 
meios financeiros). A incerteza ambiental e social (percepção das ações alheias e da 
presença das minorias ativas, dos meios de ação e dos objetivos públicos) interagem 
e fazem surgir tipos peculiares de relações com o ambiente. 

Assim, os agricultores expressam, de maneira geral, uma fraca percepção das 
preocupações ambientais, particularmente rejeitando novas atitudes mais 
preocupadas com o ambiente. É muito mais a atividade profissional que as 
preocupações ambientais que preponderam na relação dos agricultores com o 
antropossistema: é através da representação que têm da sua profissão e do seu porvir 
que se manifestam perfis diferenciados, que permitem compreender a sua relação 
com o ambiente e, por conseguinte, os seus comportamentos. A defesa da sua 
função, assim como a possibilidade de oferecer uma imagem positiva da sua profissão 
ao público, parecem constituir uma motivação importante, e levar em conta este 
aspecto permite prever respostas comportamentais de consequências mais imediatas 
e concretas que levar em conta o estado do ambiente. Portanto, o controle da situação 
se concentra na esfera profissional, e as várias possibilidades de ação que daí 
resultam (em particular, imobilismo e ações individuais), são associadas à defesa da 
profissão. Esta dimensão profissional ocupa um lugar dominante, visto que, antes de 
representar um quadro natural a proteger, o ambiente constitui, no caso, um recurso 
pessoal e econômico a preservar e manter. 

Uma pesquisa conduzida por Weiss, Moser e German (2006) permitiu distinguir vários 
perfis. O agricultor “otimista” seria o mais ativo e o único a encarar realmente novas 
atividades como profissão. Ele concebe as condutas pró-ambientais como meios de 
valorizar e defender sua profissão; permitem-lhe apresentar uma imagem positiva da 
agricultura, elemento essencial à perenidade do seu desenvolvimento econômico. O 
agricultor “tradicionalista” aborda, como prioridade, com um discurso conservador, as 
dificuldades inerentes à atividade agrícola. Os novos usos são tidos como inúteis, 
porque demasiado aleatórios no plano da eficácia ambiental e proibitivos pelos custos 
(tempo, dinheiro) que acarretam. Como o futuro da profissão é visto como sendo 
comprometido a utilidade dos procedimentos para defender a natureza não é 
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considerada. O agricultor “perplexo” vê o porvir da profissão e as novas práticas 
culturais como incertas. Os discursos detêm-se principalmente na descrição e 
explicação concreta das técnicas agrícolas. O risco conjeturado está aqui ligado a uma 
incerteza profissional e não à incerteza social ou ambiental que entra em jogo nos 
modelos das relações com o ambiente (Biel & Gärling, 1995). Os resultados deste 
estudo permitem também considerar a atividade profissional como um fator importante 
para populações que, mediante o exercício da sua profissão, mantêm relações 
específicas com o ambiente. Assim, as principais dificuldades experimentadas por 
estes profissionais, em ação direta com o ambiente, não refletem diretamente as 
preocupações de desenvolvimento sustentável nem as questões levantadas pela ação 
de comportamentos ecológicos. Os resultados suscitam, além disso, o problema da 
articulação entre responsabilidade social e defesa da profissão, problema cada vez 
mais em evidência, com o aumento das medidas coercitivas de defesa do ambiente 
tomadas pelas autoridades de alguns países. 

De um modo geral, o envolvimento em práticas pró-ambientais não depende de uma 
mais forte autoatribuição de responsabilidade na poluição, mas é acompanhado por 
uma apreciação maior de poder pessoalmente influir na melhoria das condições 
ambientais. Entre os diferentes tipos de envolvimento, só o agricultor biológico se 
distingue por um mais forte comprometimento pessoal e uma consciência da própria 
responsabilidade. É assim que este parece mais consciente da degradação ambiental 
que os outros, para os quais o envolvimento mais parece uma concessão à pressão 
social. 

Os diferentes níveis de envolvimento dos agricultores em prol do ambiente podem 
estar ligados a outras tantas concepções ideológicas da natureza (Douglas & 
Wildavsky, 1983; Poortinga e cols., 2002; Steg & Sievers, 2000). Esquematicamente, 
os agricultores inclinados a um comprometimento radical com o ambiente (agricultura 
biológica) conceberiam a natureza como efêmera e frágil, de recursos precários e 
degradados. Os valores egocêntricos também podem conduzir a um comprometimento 
pró-ambiental (Stern & Dietz, 1994): os agricultores investidos em grupos profissionais 
são, em sua maioria, pessoas pertencentes a movimentos ligados à caça. A 
valorização da fauna pode incitar estes agricultores caçadores a envolver-se 
ativamente em condutas que favorecem o respeito pelo ambiente. Os agricultores 
moderadamente implicados em atitudes pró-ambientais teriam uma visão da natureza 
como tolerante e vulnerável, de recursos naturais instáveis. Trata-se de envolvimentos 
menos penoso, podendo revelar-se limitados no tempo, sobretudo se só se baseiam 
na pressão social ou em interesses individuais. Enfim, os agricultores pouco, ou até 
mesmo não comprometidos, isto é, conservadores de práticas tradicionais e, 
especialmente intensivas, ostentariam a concepção de uma natureza benigna e 
robusta, de recursos naturais estáveis. 

O comprometimento pró-ambiental depende de concepções ideológicas, que 
valorizam tanto o ambiente como os interesses pessoais. O comprometimento por 
interesse estaria principalmente em ligação com a degradação do contexto econômico 
(isto é, a queda do poder de compra) e a imagem social negativa de que são vítimas 
os agricultores. Neste sentido, foi demonstrado que ações concernentes à defesa da 
profissão, e principalmente à defesa identitária ou à coesão social, podem ter maior 
impacto nos agricultores do que as que invocam uma degradação ambiental (Michel-
Guillou e Weis, no prelo). Ora, o comprometimento tomado sob pressão social não 
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pode perdurar, se o agricultor não puder justificar os seus atos por razões externas, 
tais como financeiras (Joule & Beauvois, 1998). É, desde logo, legítimo interrogar-se 
sobre a duração e pertinência de tais comprometimentos comparados com aqueles, 
mais sólidos, dos adeptos de outras atitudes pró-ambientais. 

 

8.3. – Métodos de estudo, organização e proteção da paisagem 

Craik e Zube (1976) distinguem dois tipos de métodos correspondentes à concepção 
baseada na interação entre o observador e a paisagem, isto é, os métodos centrados 
no local (place-centered methods) e os métodos centrados no indivíduo (person-
centered methods). O objetivo do primeiro método é o de medir a qualidade dos 
elementos da paisagem, recorrendo quer a um perito na matéria, quer a um não 
profissional. O segundo método está orientado ao estudo do grau de satisfação do 
indivíduo em relação a uma paisagem determinada. Reprova-se sobretudo no primeiro 
método ter eliminado da análise das paisagens o quadro referencial da sua avaliação, 
isto é, as preferências, os valores ou as significações que lhes são atribuídos. Esta 
crítica é ainda mais pertinente pela razão de que as paisagens apresentam um forte 
caráter polissêmico. 

Os métodos centrados nos locais respondem às demandas governamentais referentes 
aos critérios próprios de gestão e organização dos aspectos visuais do ambiente. São 
dirigidos sob as indicações dos profissionais ou peritos, os únicos considerados 
capazes de julgar objetivamente a qualidade visual das paisagens, visto terem 
adquirido, pela sua formação, os “verdadeiros” critérios de avaliação, assentes nos 
princípios estéticos das belas-artes ou da ecologia. Acordou-se assim um valor 
paisagístico elevado aos ecossistemas não perturbados (Cinq-Mars & cols., 1985). 
Correspondem a esta abordagem métodos baseados na presunção de que as 
paisagens possuem uma beleza intrínseca, cujos componentes podem ser 
distinguidos e analisados. 

A segunda categoria de métodos centrada no indivíduo procura analisar sua 
expressão subjetiva, seus valores e suas preferências em matéria de paisagens. São 
usados vários tipos de técnicas de coleta de dados: fotografias, descrições verbais 
(diferencial semânticas) e escalas de avaliação, ou ainda, visitas a um local que os 
indivíduos descobrem na ocasião. A análise desse tipo de dados tem por objeto obter 
resultados generalizáveis a uma população inteira, e distinguir e explicar as diferenças 
interindividuais, relativas às relações dos indivíduos com as paisagens. Estes 
métodos, embora tomem em consideração o quadro referencial dos indivíduos, erram 
pelo fato de exigirem do indivíduo, especialista ou não, que se expresse 
absolutamente a respeito de uma paisagem no interior de um laboratório, olhando 
fotos, ou, em último caso, visitando um local, que os sujeitos descobrem na ocasião. O 
envolvimento dos indivíduos com esse ambiente é praticamente nulo. Contudo, esses 
métodos têm o mérito de pôr em evidência os aspetos subjetivos e o quadro de 
referência que estrutura as relações com o ambiente do qual as paisagens são 
componentes. Mas esse tipo de instrumento apresenta um inconveniente: o de propor 
um quadro de referência construído pelo pesquisador e de pedir ao sujeito que nele se 
coloque em função das suas particularidades (gostos, preferências, grau de 
satisfação). Além disso, as fotos, como suporte da análise das relações do homem 
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com a paisagem, constituem um instrumento pouco confiável, carência comprovada 
por muitos estudos (Shafer & Richards, 1974; Coeterier, 1983; Hull & Revell, 1989). 

Uma outra tendência de pesquisa referente à paisagem está orientada à compreendê-
la vista do interior por quem a vivencia. Esta abordagem opõe-se àquelas que 
estudam a paisagem a partir do exterior, isto é, em função do olhar de quem passa, do 
artista ou do especialista (Cinq-Mars e outros, 1985). Esta corrente tem gerado novas 
abordagens metodológicas. A paisagem já não é abordada exclusivamente como um 
objeto cultural e estético, mas também em função das práticas e vínculos que os 
indivíduos mantêm com o local no qual a paisagem é um dos elementos. A mutação 
também é observada no plano das paisagens estudadas. A atenção tem como objeto 
mais precisamente as paisagens dos lugares “ordinários“, da vida quotidiana, e não 
apenas as dos lugares “extraordinários”. 

 

8.3.1 A proteção da paisagem 

A paisagem também constitui o objeto das preocupações, individuais ou coletivas, de 
preservação e organização. O recrudescimento atual da valorização social da natureza 
parece como que uma reação ao espaço banal do cotidiano; a natureza representa 
como que um espaço de liberdade e de supressão das barreiras e dos conflitos sociais 
(Palmade, 1982, em Conan, 1989; Lugassy, 1970; 1989). Momentos privilegiados 
como férias, viagens, passeios, oferecem ao indivíduo a possibilidade de se apropriar 
de espaços destinados ao lazer e descanso. As exigências dos “usuários” em relação 
a esses lugares traduzem o que eles imaginam de um espaço ideal: beleza, 
autenticidade, diversidade de paisagens e pureza de ambiente natural. 

Alguns estudos têm analisado a apropriação coletiva e a defesa empreendida pela 
população, a fim de preservar espaços de elevado caráter simbólico da região, 
valorizado como distintivo e garantia da autenticidade dos lugares (Micoud e cols., 
1986). Uma análise referente à apropriação do espaço natural, mediante o tema do ar 
livre, pôs em evidência a relação específica entre o homem e o ambiente natural ou 
seminatural, e o raio de ação dos indivíduos em função da sua residência principal. 
Foram conservados índices preciosos referentes à colocação e à salvaguarda dos 
locais próximos às zonas de habitação e em função da sua frequentação por vários 
tipos de população (Jay-Rayon, 1985). O indivíduo apropria-se de um espaço que 
constitui o seu espaço vital. Este espaço é estruturado sob a forma de círculos 
concêntricos em relação ao lugar de habitação e marcado por pontos de 
descontração, parada, descanso ou de aventura, incluindo necessariamente espaços 
ditos naturais. 

 

A valorização social da paisagem tem também em vista alguns aspectos do ambiente 
edificado. É assim que se constata a proteção a alguns locais, tais como o centro da 
cidade, que é expressão simbólica da identidade de uma cidade, os locais históricos, 
que representam a memória dos lugares, e os componentes arquiteturais típicos de 
um locais determinado (Lynch, 1982; Korosec-Serfaty, 1976). 

As aspirações relativas à preservação dos locais naturais e edificados e das suas 
paisagens expressam-se especialmente por queixas junto à origem que ameaça o 
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local a ser protegido ou junto dos representantes do Estado encarregados da 
preservação e valorização do patrimônio histórico e natural. Tentativas são feitas , a 
título individual ou coletivo, mesmo não havendo ameaça aparente, para pôr ao abrigo 
de todo ataque eventual, certas partes consideradas como “merecedoras” do ambiente 
natural ou edificado. São vários os estudos que analisaram os conflitos ambientais, os 
interesses protegidos e os aspectos ambientais valorizados por diversos usuários ou 
associações (Lascoumes e cols., 1985; Joly-Sibuet e cols., 1988). A arbitragem 
desses conflitos realiza-se em função das disposições legislativas atinentes à 
preservação e valorização do patrimônio (Baraqué, 1985). Os locais e as paisagens 
ocupam um lugar central no dispositivo legislativo que tem como objetivo a sua 
preservação. Eles são o reflexo dos aspectos da paisagem urbana, rural ou “natural”, 
valorizados no momento da sua classificação ou inscrição. O local é definido como 
“um conjunto pitoresco, um fragmento de paisagem cujo caráter estético está ligado ao 
contorno de linhas, à originalidade da exposição, ao efeito das cores e às condições 
múltiplas de aspectos que não poderiam constituir o objeto de uma descrição rigorosa 
e literária” (Courtiau, 1994). 

Uma parte importante das pesquisas atuais sobre a paisagem efetua-se por meio da 
perspectiva daqueles que a vivem, que a frequentam e que a criam. Nos nossos dias, 
o processo consistente em basear-se na compreensão da paisagem vista do interior 
tem, não obstante, os seus limites. De fato, na medida em que o habitante é forçado a 
aumentar a sua mobilidade e “já não é mais o espectador atento, garantia de uma 
certa memória do lugar, alguns pesquisadores atribuem ao especialista o papel de 
mediador entre o substrato de origem e as necessidades dos usuários” (Cinq-Mars e 
cols., 1985). O especialista torna-se então claramente a expressão de uma demanda 
social, seja ela difusa ou, pelo contrário, explícita, devidamente formulada por ocasião 
de uma demanda de proteção. 

 

8.4 A natureza como retorno às origens 

Roncayolo e Paquot (1992) perguntam-se se nós ainda temos raízes e se as 
desproporcionadas aglomerações urbanas e as incessantes transformações do 
ambiente não “fabricam” desenraizados. É que se torna cada vez mais difícil para o 
indivíduo evoluir no âmbito de um ambiente de forte tonalidade técnica. De fato, há 
duas tendências, aparentemente contraditórias, a mobilidade e a necessidades de 
enraizamento, que caminham lado a lado no seio da nossa sociedade. Estas 
tendências atualizam-se pela abertura ao mundo (a conexão nas redes) e a uma 
crescente sensibilidade pelos valores cotidianos, do “local” e do contato com a 
natureza. 

Para Ledrut (1973) a relação com o ambiente caracteriza-se pela tentativa de 
reconciliação entre o moderno e o vital. Haveria limiares de desnaturalização do 
ambiente e uma necessidade no indivíduo de evoluir no seio de unidades espaciais de 
dimensões reduzidas, de tamanho humana, de forte estruturação afetiva, e em contato 
com a natureza (Choay, 1971). Já não basta que o ambiente responda essencialmente 
às exigências funcionais por intermédio do ambiente edificado e dos objetos técnicos 
que aí estão inseridos. Deve-se também satisfazer certas exigências subjetivas de 
ordem psicológica, características da relação indivíduo-ambiente (Sèze, 1994), e que 
remetem ao papel da natureza no desenvolvimento do indivíduo. 
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A natureza é o teatro de numerosas atividades de lazer: passeios, descanso, 
contemplação, natação, pesca, navegação, etc. Além disso, a natureza está, no nosso 
tempo, associada ao “selvagem”, enquanto, nos séculos passados, ela devia ser 
organizada e dominada. O homem mostrava assim que era capaz de subjugar a 
natureza e afeiçoá-la a seu bel-prazer. A significação simbólica da natureza associada 
ao “selvagem”, à liberdade e às oportunidades é uma percepção tipicamente urbana. 
As pessoas que vivem no campo, não têm a mesma visão da natureza. A natureza 
significa quer seja perigo, quer, seja o mais das vezes, simplesmente aborrecimento, 
falta de estímulo, e não necessariamente descanso e lazer. Deste modo, as pessoas 
originárias do campo vêm à cidade para nela buscarem o estímulo e o anonimato, e 
podem ter uma visão tão idílica da cidade como os citadinos do campo. A gente rústica 
considera a cidade como estimulante e busca-a para encontrar trabalho, deixando 
atrás de si, muitas vezes, uma visão preponderantemente negativa do campo. 

 

8.4.1 A natureza fonte de bem-estar 

A função restaurativa da natureza está longe de ser um conceito recente. De fato, o 
jardim terapêutico nasceu na Idade Média com os hospícios (Gerlach-Spriggs, 
Kaufman e Warner, 1998). Está presente em todos os asilos (Pigeaud e Pigeaud, 
1992) e reveste-se de um significado meditativo e restaurador, o que é explicável pelo 
fato de os hospícios serem então administrados pelos mosteiros. Integrados nos 
mosteiros, os hospícios medievais eram dotados dos primeiros jardins ditos 
terapêuticos. As celas dos pacientes encontravam-se à borda de um pátio interior que 
lhe oferecia, através das arcadas, a luz do dia, um gramado, plantas próprias da 
época, um espaço para se sentar e um caminho para andar. A isso se pode ajuntar o 
isolamento e o silêncio religioso que reina nos mosteiros. As vistas “paisagísticas” 
forneciam aos pacientes uma perspectiva apaziguante, e a manutenção do solo, a 
jardinagem, assim como a cultura agrícola, tornavam-se parte integrante da 
terapêutica do paciente (Charras, 2008). No século 19, Pinel, Desportes e Esquirol, 
cada um deles pôs em evidência a importância de diferenciar o asilo de uma prisão, 
insistindo no bem-estar e no caráter da liberdade que os jardins podem proporcionar. 

No início do século passado, com os avanços científicos no reconhecimento 
psiquiátrico, os jardins terapêuticos desapareceram pouco a pouco. Foi só a partir dos 
anos 70 que reapareceram as concepções originais do jardim terapêutico. De fato, ao 
porem em evidência os efeitos restauradores da natureza (Ulrich, 1984; Kaplan e 
Kaplan, 1989), estes cientistas tiveram por resultado que os jardins adquirissem de 
novo importância nos centros de cuidados psiquiátricos. Nessa ordem de ideias, o 
jardim e a natureza tornaram-se parte integrante da terapêutica. Deste modo, Zeisel 
(2006) preconiza que se devia facilitar, como orientação, por exemplo, a pessoas 
atingidas pela demência de tipo Alzheimer, o arranjo de um jardim.  

Numerosas pesquisas recentes mostram que, para um bom número de indivíduos, a 
natureza parece ser de efeito benéfico. Os pacientes que sofreram uma intervenção 
cirúrgica e cuja janela do hospital dava para a natureza, sararam mais depressa do 
que aqueles cuja janela dava para outros imóveis (Ulrich, 1984). De igual modo, vários 
estudos demonstraram que os prisioneiros que têm vista para a natureza, adoecem 
menos do que os outros (Moore, 1982). Estes estudos têm como objeto populações 
que se encontram numa situação supostamente estressante. Portanto, não se pode 



Moser indivíduo e ambiente Capítulo 8 v04 09/05/2016 10 / 12 
 

deduzir uma relação direta entre a vista para a natureza e o bem-estar, a partir destes 
estudos referentes a indivíduos que se encontravam em situações invulgares. Outros 
estudos, na realidade, dão resultados inversos. Numa instituição para pessoas idosas, 
a vista para a natureza foi associada a um declínio do bem-estar (O’Connor, Davidson 
& Gifford, 1991). Contudo, pode se supor que a admissão numa instituição para 
pessoas idosas deve ser estressante e a vista para a natureza pode ter então, para 
essas pessoas, um significado de isolamento e solidão com nenhuma esperança de 
voltar ao ambiente familiar. 

O fato de a vista para a natureza ter efeitos benéficos em certas circunstâncias e não 
noutras, mostra que os indivíduos submetem a informação à circunstância a que estão 
expostos; não pode, portanto, haver uma relação direta entre a exposição à natureza e 
o bem-estar. Estes resultados sugerem que as pessoas que se encontram numa 
situação estressante, tendo a oportunidade de escapar simbolicamente a essa 
situação contemplando a natureza através da janela, estão mais susceptíveis de se 
sentirem bem ou de se curarem mais depressa. A natureza, como tal, não tem poder 
restaurador, mas o que ela significa para as pessoas que a contemplam. Para os 
prisioneiros e os enfermos, a natureza é uma oportunidade de escapar mentalmente 
de uma situação estressante. Olhar pela janela permite-lhes esquecer o ambiente 
cotidiano. Em conclusão, a natureza, como tal, não é benéfica para todas as pessoas. 
O seu impacto no bem-estar e na saúde do indivíduo depende das percepções e das 
necessidades de cada um na situação específica em que se encontra e à qual a 
natureza está associada. 

A superposição aos estressores ambientais dos citadinos produz fadiga física e 
mental, torna-os particularmente vulneráveis e irritáveis. Os citadinos sentem-se 
frequentemente estressados. Recolher-se em sua casa já pode ser em si reparador e 
tanto mais se tiver um pouco de natureza para contemplar. Numerosos citadinos 
buscam o contato com a natureza, quer frequentando os parques e jardins nos 
momentos de lazer, quer pelo desejo de habitar numa casa com jardim, ou até mesmo 
de possuir uma casa de campo. É também para fugir ao estresse cotidiano da cidade 
que os citadinos se dirigem ao campo para os fins de semana ou para as férias longe 
dos constrangimentos do ambiente edificado. Isso confirma, se necessário, que os 
espaços verdes e os ambientes naturais não só proporcionam um prazer estético, 
como também têm uma função de retorno às origens e de efeitos positivos sobre a 
saúde, muitas vezes demonstrados (Kellert, 1997). O ambiente natural proporciona um 
sentimento de liberdade particularmente importante nas grandes metrópoles. 

Kaplan (1983) sugere que, para ter uma imagem completa da interface indivíduo-
ambiente, é necessário ajuntar à “atividade intencional” e aos objetivos do indivíduo, 
as suas inclinações ou sensibilidade. Na realidade, o indivíduo não é só um ser ativo, 
tendo objetivos a atingir, mas também um ser que apresenta inclinações e uma 
sensibilidade particular para certos aspectos ambientais. Os espaços naturais, os 
lugares de veraneio, mas também ambientes naturais/selvagens que se aproximam 
dos espaços e tempos míticos, constituem ambientes desse tipo. Os ambientes de 
caráter regenerador suscitariam estados de fascinação nos indivíduos. Também 
facilitariam experiências que correspondem à sensibilidade dos interessados. Esses 
ambientes caracterizam-se pela sua capacidade de dar aos indivíduos a impressão de 
estarem longe das preocupações e dos acontecimentos quotidianos e rotineiros e de 
estarem ao abrigo das pressões, dos constrangimentos, das sobrecargas e das 
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perturbações de diversas naturezas. Tais ambientes apresentariam um nível de 
elevada coerência e prenderiam, pelo seu caráter “fascinante”, a atenção do indivíduo. 

Os estímulos naturais agem simultaneamente e de maneira imprevisível sobre vários 
sentidos do indivíduo. Eles caracterizam-se pela sua mudança incessante, tanto no 
tempo como no espaço. Daí a impressão de que eles são muito mais instáveis que os 
que procedem do ambiente construído. Além disso, as formas na natureza são muito 
mais ambíguas e variadas, se comparadas com as do ambiente onde a intervenção 
humana é prioritária. Consequentemente, este tipo de ambiente suscita a atenção e a 
curiosidade. Além do mais, os elementos naturais desprendem uma certa força que 
seria devida ao seu caráter vivo, em permanente evolução. As relações com este tipo 
de lugar contribuem para a impressão de continuidade das experiências e da 
consciência de si. 

O conceito do ambiente como regenerador desemboca em várias análises. Os estudos 
neste domínio têm por objeto os lugares de caráter restaurador buscados pelos 
indivíduos para se livrarem das pressões e constrangimentos da vida cotidiana, e a 
capacidade de vários ambientes de exercerem um efeito reparador naqueles que dele 
precisam. Além disso, certos autores se questionaram em que medida a ausência de 
um ambiente propício à vida cotidiana seria compensado pela frequentação, mais ou 
menos regular, de determinados ambientes de caráter restaurador.  

Poderia parecer que a satisfação relativa às condições do habitat se constrói em 
referência ao ambiente que rodeava o indivíduo durante a sua infância. Tratar-se-ia de 
um processo de diferenciação deste ambiente precoce, carregado de um forte 
investimento afetivo. Algumas pesquisas mostram o papel que pode desempenhar 
esse profundo investimento, muito especialmente para a paisagem, nas relações do 
adulto com o seu ambiente (Sebba, 1991). A maior parte dos adultos identificam o 
lugar mais significativo da sua infância com um espaço situado ao ar livre. O autor 
sugere que o ambiente que continua significativo na idade adulta seria o que a criança 
experimentou sem a mediação do adulto. Ter de novo ocasião de frequentar lugares 
semelhantes remete o sujeito à infância e ao seu elo profundo, de caráter afetivo, com 
a natureza. 

Na idade adulta, o indivíduo lembra-se sobretudo dos espaços naturais por causa da 
sua qualidade diferente do ambiente edificado e ordenado pelo homem. Os elementos 
mais frequentemente mencionados são: o céu, o mar, a vegetação, os animais, o 
vento, os ruídos da natureza tais como o canto das aves, barulho das ondas, da 
floresta, o relevo e as rochas. Estes aspetos constituem um conjunto de atributos 
ambientais que formam uma espécie de impressão e que interpelam especialmente a 
criança. 

Resumo 

A paisagem é um ambiente de contemplação e uma oportunidade recreativa, é um 
meio vivo que tem sido feito também pela evolução dos elementos naturais do que 
pela atividade humana. A paisagem constitui também o objeto de preocupações 
individuais ou coletivas de preservação e ordenamento. A valorização social da 
natureza apareceu como uma reação ao espaço comum do cotidiano, a natureza 
sendo considerada um espaço de liberdade.  A exigência dos usuários em relação aos 
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lugares traduzem uma representação de um espaço ideal: beleza, autenticidade, 
diversidade das paisagens e pureza do ambiente natural. 

Os agricultores se consideram majoritariamente responsáveis pelo ambiente rural e 
seus diferentes níveis de engajamento em relação se ligam a concepções ideológicas 
da natureza. O desenvolvimento sustentável introduziu a necessidade de ter uma 
visão ecológica do ambiente. 

Palavras-chave 

Paisagem 

Ambiente rural 

Agricultores 

Valorização da paisagem 

Ambiente natural 

Recursos naturais 

Preservação 

Questões 

1. O que se procura em um parque natural? 

2. Por que os agricultores se consideram os guardiões do desenvolvimento 
sustentável? 

3. Prisão, hospital, casa de repouso, casa para aposentados que papel pode ser 
atribuído à vista da natureza? 

4. O que é uma paisagem? 

5. Estresse e natureza, quais as relações? 

6. Por que os espaços verdes são indispensáveis? 

7. Que se pode dizer sobre a valorização social da natureza?  

 

 

  

 


