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Resumo 

 

A humanidade vive em praticamente todas as partes do planeta. Os lugares são diferentes, assim 

como as experiências nesses. As pessoas vivem os lugares, e estes, por sua vez, passam a viver 

nas pessoas a partir do processo de atribuição de significado. Processos de memória que 

envolvem a emoção transformam as experiências marcantes em lembranças. Este estudo 

qualitativo e exploratório tem como objeto Autobiografias Ambientais e os processos 

cognitivo-afetivos que abarcam, visando explorar a expressão escrita da relação pessoa-

ambiente. Especificamente, é feita a compreensão da expressão escrita da afetividade. A 

pesquisa foi de natureza documental. Nela, foram analisadas 133 Autobiografias Ambientais 

por meio de análise de conteúdo temática. Os dados foram organizados em quatro temas: o 

brincar, a afetividade, a expressão do self e a perspectiva temporal. Foi observado que o 

fenômeno brincar se constitui em uma forma singular de se relacionar com o ambiente, se 

associando ao conceito de affordance de Gibson (1983). A afetividade é expressa via 

sentimentos com relação aos lugares, não sendo possível detectar emoções em relatos escritos, 

tendo em vista seu caráter fortemente biológico. As pessoas utilizam as autobiografias como 

um espaço para reflexão, alterando suas ideias de self. No entanto, o conflito entre diversos 

tipos de self pode explicar distorções nas lembranças relatadas. A perspectiva temporal foi 

observada como sendo de maneira linear, sendo marcada principalmente por datas e mudanças 

de ambiente, às vezes por distorções espaciais que podem ser explicadas pelo acesso ao tempo 

subjetivo. O estudo realizado atingiu os objetivos propostos e alguns dos achados corroboram 

Elali e Pinheiro (2008) e Cooper-Marcus (1992, 2014).  

 

Palavras-chave: autobiografia ambiental; emoção; cognição; relação pessoa-ambiente. 
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Abstract 

 

Human beings live virtually all over the planet. The places are different, as the experiences 

within them. People live the places and, then, these places start to live within them through the 

meaning attribution process. Memory processes that involve emotion turn meaningful 

experiences into remembrances. This qualitative and exploratory study have Environmental 

Autobiographies and all cognitive-affective processes related as object, aiming to explore the 

written expression of people-environment relation. Specifically, the comprehension of the 

written expression of affectivity is done. The study was documental based and 133 

Environmental Autobiographies were analyzed using thematic content analysis. The data was 

organized into four themes: the play, the affectivity, the expression of the self and the time 

perspective. It was observed that the play phenomenon is a singular way to relate with the 

environment, associated with the Gibson's concept of affordances (1983). The affectivity is 

expressed through feelings related to places, and it is not possible to detect emotions in written 

reports due to its strong biological character. People use the autobiographies as a space of 

reflexion, changing their own ideas of self. However, the conflict among different types of self 

can explain distortions in reported remembrances. It was observed that the time perspective was 

represented as a linear process, marked by dates, environmental changes and sometimes by 

spatial distortions that can be explained by the access to the subjective time. The present study 

achieved its aims and some findings corroborate Elali and Pinheiro (2008) and Cooper-Marcus 

(1992, 2014). 

 

Keywords: environmental autobiography; emotion; cognition; people-environment relation.
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1. Introdução 

 

O ser humano se desenvolve em diversos tipos de ambientes, estando presente nos mais 

diferentes e improváveis lugares do planeta. O documentário Human Planet (Templar & Leith, 

2011) apresenta alguns desses lugares, mostrando características culturais de povos que vivem 

em diversas partes da Terra. Pessoas vivem nas Montanhas Altai, na Mongólia, um lugar frio e 

praticamente estéril, que está entre os lugares mais remotos do planeta. Pessoas têm plantações 

no alto das Montanhas Simien, na Etiópia. Essas formações geológicas formam uma espécie de 

fortaleza no Vale do Rift, onde pessoas buscam por refúgio de conflitos locais.  

Os Inuits vivem no Círculo Polar Ártico, que conecta os continentes do hemisfério norte 

do planeta, por meio do mar congelado, no período de inverno. Em regiões de deserto, pessoas 

vivem em uma busca constante por água, o líquido primordial que está na base de toda a vida. 

Cerca de 300 milhões de pessoas vivem em regiões desérticas, que são quentes e secas em sua 

maioria. 4 milhões vivem em regiões congeladas, hostis à vida. Milhões também vivem em 

montanhas, convivendo constantemente com o ar rarefeito. 

Os ambientes apresentados podem ser considerados ambientes extremos, utilizados aqui 

de maneira proposital em virtude do contraste que há entre eles e das consequências que os 

mesmos geram para os humanos que vivem neles. Nossa espécie se adapta a praticamente todos 

os tipos de ambientes que existem no planeta, e é esta capacidade de adaptação incrível que faz 

com que estejamos em praticamente qualquer espaço da Terra. Essa adaptação envolve 

processos biológicos e psicológicos.  

Em termos psicológicos, cada tipo de ambiente exigirá tipos de respostas psicológicas e 

comportamentais diferentes. Por exemplo, não será necessário uma pessoa que vive em uma 



10 

 

região desértica e quente se agasalhar com peles extras durante o dia, enquanto alguém que vive 

em uma região congelada deverá fazê-lo durante todo o seu espaço/tempo de vida. 

Biologicamente, em lugares quentes, o corpo não necessita de uma cobertura de gordura 

corporal que gere isolamento térmico, enquanto que, em lugares frios, isso é crucial para a 

manutenção da homeostase corporal. Quero mostrar com esses exemplos que diferentes tipos 

de ambientes geram seres humanos diferentes, necessariamente, biológica e psicologicamente. 

Independentemente do tipo de ambiente em que pessoas se encontrem, é fato que diferentes 

pessoas vivem experiências ambientais singulares. Tais experiências marcam suas vidas, 

literalmente. Assim, os lugares nos deixam marcas físicas e psicológicas. 

 

1.1. Pressupostos e circuito psicológico da experiência ambiental humana 

 

A humanidade se expressa por meio de seu comportamento, onde quer que se encontre. 

Para que esse comportamento se manifeste, a pessoa vive em uma relação dinâmica de 

influências mútuas entre ela e o ambiente no qual se encontra. De acordo com a célebre equação 

de Lewin (1939), não há comportamento onde não há pessoas e ambientes simultaneamente. A 

relação pessoa-ambiente (RPA) é parte inerente à vida humana. 

A RPA parte de 11 pressupostos básicos: (1) o ambiente é vivenciado como um conjunto 

único de estímulos; (2) a pessoa possui propriedades ambientais tanto quanto características 

psicológicas pessoais; (3) não existem ambientes físicos que não estejam inseridos em um 

sistema social, não podendo ser desvinculados deste; (4) a influência do ambiente físico no 

comportamento varia com o tipo de comportamento considerado; (5) o ambiente atua em nível 

de “pré-consciência”; (6) o ambiente “observado” não corresponde necessariamente ao 

ambiente “real”; (7) o ambiente é organizado cognitivamente como um conjunto de imagens 

mentais; (8) o ambiente possui valor simbólico; (9) a tecnologia na vida das pessoas cria 
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dimensões ambientais que afetam as atividades cotidianas; (10) os aspectos éticos da pesquisa 

e da prática ambientais necessitam de reflexão contínua; e (11) a experiência ambiental é 

holística (Ittelson, Proshansky, Rivlin, & Winkel, 1974; Rivlin, 2003). 

A partir de tais pressupostos, é possível fazer uma leitura de praticamente todas as 

vivências ambientais das pessoas no planeta. Todos os pressupostos possuem relação uns com 

os outros, afinal pressupõem a RPA. Porém, destaco aqui a relação entre o primeiro, o quinto, 

o nono e o décimo primeiro pressupostos apresentados no parágrafo anterior. A experiência 

ambiental humana é vivida como um conjunto total de estímulos, holisticamente, e, em virtude 

disso e das diversas tecnologias que por vezes apartam a pessoa de seu ambiente natural 

(Schultz, 2002), nem sempre os indivíduos estão conscientes da interatividade entre eles e os 

lugares onde se encontram, sendo necessário, por vezes, fazê-los refletir sobre tal relação, como 

por meio da técnica Autobiografia Ambiental (AA) (Cooper-Marcus, 1992, 2014). 

De um ponto de vista macro, novas tecnologias criadas por seres humanos para seres 

humanos acabam por gerar novas necessidades para eles mesmos, além de proporcionar 

inúmeras experiências distrativas, muitas vezes irrelevantes para a vida. Essas distrações 

proporcionadas por alguns tipos de tecnologias possuem um forte papel na falta de consciência 

das pessoas com relação às consequências de seus atos no mundo. Elas se alienam dos 

ambientes em que passam suas vidas, sem se dar conta do que estão fazendo consigo mesmas. 

Tal alienação humana acerca das influências de seu entorno pode ser interpretada como uma 

das causas da atual crise humano-ambiental (Pinheiro & Pinheiro, 2007), que subjuga todas as 

espécies vivas na Terra. 

A experiência ambiental humana pode ser descrita didaticamente por meio de um 

esquema que envolve vários processos cognitivos. Elali e Pinheiro (2011) chamam tal esquema 

de circuito psicológico da experiência ambiental e o descrevem por meio das seguintes etapas: 

(1) há uma situação-estímulo do ambiente; (2) o corpo recebe tal estímulo por meio de 
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sensações que envolvem os órgãos dos sentidos (audição, visão, tato, paladar e/ou olfato); (3) 

a pessoa percebe tal estímulo e (4) o interpreta por meio de sua cognição, (5) avalia o tipo de 

ação que irá realizar e, por fim, (6) realiza uma ação em resposta à situação-estímulo inicial. É 

importante destacar a não-linearidade de tal descrição, apesar da numeração aqui apresentada. 

Por exemplo, alguns processos psicológicos básicos de natureza emocional geram respostas 

comportamentais sem que haja a necessidade de uma interpretação da situação-estímulo via 

cognição, dado o caminho neuronal percorrido pela informação (Zajonc, 1984). Apesar desse 

fato, a afetividade é um componente psicológico que influencia vários processos presentes no 

circuito descrito, de diferentes formas. 

 

1.2. Espaços, lugares e afetividade 

 

O campo das RPA, do qual a Psicologia é um dos componentes, é interdisciplinar. Dado 

esse contexto de produção acadêmico-científica, é comum que sejam utilizados conceitos 

provenientes de outras áreas para fundamentar as mais diversas propostas de estudos. Áreas 

como a arquitetura, por exemplo, são vistas como potenciais locus de produção de saber 

interdisciplinar nas RPA, por meio do contato teórico-metodológico com a psicologia (Elali, 

1997). 

Como mencionado em parágrafos anteriores, as pessoas estão inseridas em diversos 

tipos de ambiente. A geografia humana possui diferenciações conceituais que versam sobre as 

relações que a pessoa estabelece com os ambientes que frequenta. Lugares são diferentes de 

espaços. Tuan (1983) pontuou que essas diferenças são geradas a partir do processo de 

atribuição de significados.  

Espaços são locais destituídos de significados. Pessoas podem ir a locais que não 

possuem significado e passar por eles sem que uma atribuição de significado ocorra. Já os 
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lugares possuem, necessariamente, significados subjetivos atribuídos. Lugares se diferenciam 

de espaços à medida que uma pessoa passa a conhecer melhor esse local, o que permite a 

atribuição de sentido a esse (Pinheiro & Gurgel, 2011). Ou seja, todo lugar já foi um espaço, 

mas nem todo espaço é, ou se torna, um lugar; tal transformação irá depender da relação que a 

pessoa estabelecer com o espaço/ambiente. O processo de atribuição de significado é a base em 

que se estabelece a experiência emocional de um lugar (Corraliza & Berenguer, 2010). Tal 

experiência emocional pode ser de natureza topofílica e responsável pelos significados 

associados ao lugar. Dessa forma, os locais do nosso passado que compõem as lembranças são, 

de fato, lugares. 

Tuan também discorreu sobre a Topofilia (2012/1974), que se refere especificamente ao 

sentimento que as pessoas podem desenvolver pelo lugar. Visto a partir de uma perspectiva 

mais abrangente, o conceito inclui todas as ligações afetivas estabelecidas entre seres humanos 

e o meio ambiente material. Sentimentos de natureza topofílica podem ser provenientes da 

apreciação estética de um ambiente, podem vir do contato físico com elementos desse, podem 

vir da familiaridade que se estabelece com um novo espaço (que será transformado em lugar, 

posteriormente), etc. Independentemente do tipo de estímulo que desencadeie a topofilia, ela 

sempre terá, necessariamente, surgido da relação pessoa-ambiente.  

Em meio a todas as experiências subjetivas individuais vivenciadas, emergem as 

emoções, muitas vezes responsáveis pela atribuição de sentido às memórias das pessoas. 

Emoções são o que conferem sentido às nossas vidas (Solomon, 2015). Há certa dificuldade em 

diferenciar construtos afetivos, pois, assim como os ambientes, as emoções são vivenciadas 

como um todo holístico, além de serem compreendidas e estudadas por diversas perspectivas, 

tanto filosóficas quanto científicas. Na própria literatura da psicologia, os termos relacionados 

à afetividade (emoção, afeto, humor ou sentimento, por exemplo) são utilizados de maneira 

intercambiável (Russell & Snodgrass, 1987). 
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Um dos estudos que realizei em psicologia ambiental envolveu a temática do 

comportamento pró-ecológico – ou cuidado ambiental, como prefiro me referir, pois esse termo 

facilita a comunicação com pessoas de outras áreas de estudo e, em termos metodológicos, com 

pessoas de fora da academia (Pinheiro & Pinheiro, 2007). No estudo que realizei, verifiquei 

como o conceito de cuidado ambiental vinha sendo utilizado nas pesquisas dentro do Grupo de 

Estudos Inter-Ações Pessoa-Ambiente (GEPA). Pude constatar que as pessoas entendem 

intuitivamente o que é cuidado ambiental, o que dispensa a necessidade de o pesquisador 

explicar para elas do que trata o conceito. 

Nesse estudo, o manejo de resíduos foi a prática de cuidado ambiental mais 

frequentemente relatada pelas pessoas (Damasceno, Bezerra, & Pinheiro, 2013). Esse resultado 

sempre me afetou, pois “jogar o lixo no lixo” é muito pouco. Não se joga nada “fora”, pois 

estamos todos “dentro” da Terra. O que sempre me mobilizou a realizar práticas de cuidado 

ambiental, a estudar sobre isso e assuntos relacionados, a conversar com outras pessoas sobre 

a crise humano-ambiental, etc., foi a forma como eu me sentia com relação a essa crise. Um 

aborrecimento ou irritação com pessoas “distraídas”, que não viam o que, para mim, estava tão 

escancarado na frente delas, ou uma alegria que sentia quando realizava ações de cuidado 

ambiental ou apenas estava em contato mais próximo com a natureza. As emoções sempre me 

moveram. As questões “o que as pessoas sentem com relação ao meio ambiente?” e “qual o 

papel desses afetos?” sempre me intrigaram. 

A curiosidade que tenho com relação à forma como as pessoas se relacionam com os 

ambientes pelos quais passaram em suas vidas me parece um bom começo para explorar a 

expressão escrita da RPA, assim como para compreender como as emoções humanas se 

envolvem nesse processo. A partir do contato inicial com teorias que versam sobre a afetividade 

tanto na psicologia das emoções quanto nas RPA, pude clarificar um pouco algumas das 
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questões que me inquietavam, pois a relação que estabelecemos com os ambientes que nos 

marcam se dá primeiramente pelas emoções. 
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2. Emoções e relação pessoa-ambiente 

 

A RPA envolve fatores humanos e não-humanos em constante interação. A pessoa se 

relaciona com o mundo físico e subjetivo por meio de sua cognição, que envolve inúmeros 

processos. Por meio dela, se torna possível a internalização de informações ambientais. Os 

processos cognitivos podem ser influenciados por diversas variáveis, sejam objetivas ou 

subjetivas. Seres humanos, detentores da consciência de si, sentem o mundo, ao passo que se 

sentem. Assim, a afetividade permeia todo o processamento de informações provenientes do 

ambiente, antes mesmo de haver contato real com ele, bem como durante e após esse contato. 

O contato com o ambiente nos muda. A experiência emocional que se tem com o 

ambiente gera os mais diversificados tipos de afetações na pessoa e influencia diretamente a 

RPA. No entanto, muito da pesquisa filosófica e psicológica sobre emoções ignora o fato de a 

experiência emocional possuir uma ligação direta com o mundo real onde ocorre. Tal 

experiência irá variar de estímulos emocionais momentâneos, provenientes do ambiente, a 

vínculos duradouros profundos, alguns que motivam até mesmo a sacralização de lugares 

(Seamon, 1984). 

O impacto emocional que o ambiente causa na pessoa foi descrito por Seamon (1984) a 

partir da análise fenomenológica de poemas da obra de William Wordsworth. O autor descreve 

que o poeta conhecia os vínculos entre pessoa e ambiente não de um ponto de vista intelectual, 

mas de um ponto de vista experiencial, por meio do contato direto com o ambiente natural e 

construído. A experiência emocional do poeta é analisada à luz da fenomenologia, a partir dos 

sentimentos que ele expressa em sua obra, considerando aspectos do seu encontro com o 

ambiente e das dimensões experienciais descritas por ele acerca desse encontro, com foco no 
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papel desempenhado pelas emoções e suas consequências para uma possível educação 

ambiental afetiva. 

O autor enfatizou a importância do contato com o natural, evidenciando, por meio de 

trechos da obra do poeta, o papel da afetividade e o potencial mobilizador que as emoções 

possuem quando são provenientes do contato com a natureza. Ainda, ele sinalizou a necessidade 

de uma análise fenomenológica que examine a conexão com o ambiente de um ponto de vista 

experiencial, para identificar qualidades que façam com que isso seja possível (Seamon, 1984).  

Enquanto subdisciplina da psicologia, a psicologia ambiental reconhece a importância 

da afetividade na experiência ambiental, porém, os pesquisadores têm se dedicado apenas 

recentemente ao estudo dela, necessitando de mais pesquisas que levem em conta essa dimensão 

psicológica do humano (Corral-Verdugo, 2010). Apesar dessa necessidade, as emoções na 

psicologia ambiental são reconhecidas como um dos elementos chaves para a conexão que as 

pessoas estabelecem com o ambiente (Russell & Snodgrass, 1987).  

Antes mesmo de uma pessoa ter acesso a um novo local, ela cria expectativas 

emocionais sobre ele e sobre as experiências que poderá vivenciar. Ao entrar em contato real, 

a pessoa se depara com as qualidades afetivas do espaço: o quão estressor ele é, o quão 

depressor, o quão pacífico ou o quão prazeroso, etc. (Russell & Snodgrass, 1987). Além de 

proporcionar uma conexão dotada de significado com o ambiente, as emoções exercem um 

papel no comportamento pró-ambiental (Gifford, 2014). No entanto, mesmo que haja 

reconhecimento, por parte dos pesquisadores, acerca do papel chave das emoções como um dos 

mediadores cognitivos da relação humana com o mundo físico e subjetivo, ainda há poucos 

pesquisadores na área que se dedicam ao estudo das relações humano-ambientais pelo viés da 

afetividade (Amedeo, 1993; Corral-Verdugo, 2010, 2012; Corraliza & Berenguer, 2010; Kals 

& Müller, 2012; Russell & Snodgrass, 1987).  
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Apesar da grande dificuldade de definiros construtos relativos à afetividade, neste 

capítulo irei me deter às conceituações gerais que concernem a esta pesquisa, assim como à 

apresentação de um panorama geral sobre como as emoções vêm sendo tratadas pela psicologia 

ambiental nos últimos anos. A partir da década de 80, foram publicados capítulos que tratam 

diretamente da temática das emoções no contexto da interação pessoa-ambiente em diversos 

manuais. Assim, os recortes realizados e apresentados a seguir foram feitos com base em sua 

relevância para a execução desta pesquisa. 

 

2.1. O que são emoções? 

 

Responder a tal questão tem sido um verdadeiro desafio para a comunidade científica, 

dada à multiplicidade de fatores envolvidos no estudo da afetividade e suas influências ao longo 

da vida. A humanidade fala sobre e reconhece o papel importante das emoções há muito tempo. 

O humano busca compreender o sentido de suas vivências no mundo de diversas maneiras. 

Alguns pensadores buscam dar sentido a tais experiências por meio da compreensão das 

emoções humanas e da afetividade como um todo. Discussões acerca desse tema podem ser 

vistas de maneiras diferentes na Filosofia, dentre pensadores que vão dos pré-socráticos a 

Espinosa, Adam Smith, Nietzsche, Sartre e outros (Evans, 2001; Solomon, 2008).  

Taxonomicamente, as emoções foram tratadas, ao longo da história, por diferentes 

termos, o que dificultou a sistematização do conhecimento das mesmas. Por exemplo, o termo 

“paixão” já foi utilizado para se referir a toda a vivência afetiva do humano em diferentes épocas 

(Solomon, 2008), tratando de diferentes sentimentos que eram, em sua maioria, vistos como 

opostos à razão – criando a dicotomia razão versus emoção, presente em discussões 

contemporâneas (Damásio, 1994; Lazarus, 1984; Zajonc, 1984). O termo está presente de 

maneira importante em meios acadêmicos e no senso comum. Palavras como “medo”, “alegria” 



19 

 

e “raiva” são comumente referidas como sendo alguma “emoção” (Dixon, 2012). O 

conhecimento acerca dessas, por vezes, se dá de maneira intuitiva nas pessoas, afinal, todas 

elas, em diferentes medidas, já passaram por alguma situação que exigiu uma reação emocional. 

Pessoas de todas as idades, sem exceção, sentem e sabem que outras pessoas também sentem 

(Damásio, 1999). 

Ao longo de três séculos (XVIII, XIX e XX), o termo permaneceu sendo usado de 

maneira mutável em enciclopédias; principal meio de padronização da forma do conhecimento 

no passado (Frevert, 2014). Porém, mesmo com tal instabilidade conceitual, as discussões 

acadêmicas acerca das emoções permanecem em torno dos seguintes polos: dura ou suave, 

essencialista ou anti-essencialista, determinista ou anti-determinista, universal ou culturalmente 

condicionada. No entanto, mesmo tais polarizações são sensíveis às mudanças por via do 

diálogo interdisciplinar (Plamper, 2015).  

Na própria literatura psicológica, o termo é utilizado para se referir a um escopo diverso 

de conhecimento produzido acerca dos fenômenos associados à afetividade. Assim, não parece 

haver solução empírica para a questão: emoções são alterações fisiológicas, atividades mentais 

ou comportamentos (Russell & Snodgrass, 1987)?, o que pode ser um complicador na definição 

de um conceito consensual. Mesmo com tal dificuldade, os esforços são evidentes em direção 

às tentativas de encontrar definições que possibilitem o desenvolvimento de pesquisas nesse 

campo. 

De acordo com Solomon (2015), emoções constituem parte de nossa herança genética 

e se desenvolvem ao longo da vida por meio das relações humanas e da interação do indivíduo 

com o meio em que se encontra, podendo ser entendidas como estratégias para se viver no 

mundo. Elas podem ser compreendidas como um processo que envolve diversos aspectos da 

vida do indivíduo, incluindo relações interpessoais, bem como seu bem-estar físico, 

comportamentos, sentimentos e pensamentos (Solomon, 2015). Partindo de tal entendimento 
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amplo e de caráter processual do fenômeno, a emoção pode ser entendida como tendo base 

cognitiva e, por esse motivo, possuindo valores associados, não sendo apenas um evento 

momentâneo, mas um processo complexo demarcado ao longo do tempo e que pode durar um 

período extenso (Solomon, 2015), caracterizando todos os fenômenos relativos à afetividade 

humana. 

Damásio, em sua “trilogia das emoções” (Damásio, 1994, 1999, 2004), discorre sobre a 

influência que elas exercem na vida humana, bem como sobre a necessidade destas para a 

sobrevivência humana durante o seu percurso evolutivo. As emoções possuem uma base 

biológica clara, necessária à sobrevivência, estando intimamente relacionadas à homeostasia do 

organismo. De acordo com o autor, elas podem ser divididas entre emoções primárias, 

secundárias e de fundo.  

As emoções primárias, ou emoções básicas, estão presentes em todos os seres humanos 

e são compostas por um conjunto de 6 fenômenos: alegria, surpresa, medo, repugnância, tristeza 

e raiva. Emoções sociais, ou secundárias, são as que se manifestam em contexto de interação 

com o outro ou com seus entornos: a culpa, o ciúme e a vergonha são componentes desse 

segundo conjunto. Por fim, há as emoções de fundo, que não possuem uma manifestação 

comportamental característica como a das emoções primárias e secundárias: sensações de bem 

ou mal-estar psicológico podem estar associadas a estase grupo (Damásio, 1999). 

Para Damásio, as emoções podem ser compreendidas como mecanismos químicos 

provenientes do aparato neural localizado em regiões subcorticais do cérebro que geram 

comportamentos estereotipados no corpo. Elas podem ser disparadas tanto de maneira reflexa, 

em situações de sobrevivência, quanto de maneira induzida, por meio de mecanismos culturais. 

Sua expressão pode ser evidente, como no caso das emoções básicas, ou sutil, como no caso 

das emoções de fundo. Elas possuem capacidade de engendrar sentimentos em seres humanos 

(Damásio, 1999, 2004), seres capazes de saber e pensar sobre o que sentem a partir de sua 



21 

 

subjetividade. Os sentimentos humanos são gerados pelas emoções. De um ponto de vista 

funcional, as emoções assumem um papel importante na modulação ou viés do comportamento 

humano (Davidson, 1994).  

Diversos outros processos se relacionam à afetividade, sendo alguns delimitados por 

conceitos mais precisos (como humor, temperamento, estilo afetivo e sentimentos), outros que 

tratam de processos mais amplos (como as avaliações afetivas, os episódios emocionais e as 

experiências emocionais). Davidson (1994) e Fridja (1994) diferenciaram os construtos afetivos 

humor, temperamento, estilo afetivo e sentimentos.  

Os humores se relacionam à modulação ou viés da cognição, estando sempre presentes 

na vida subjetiva humana. O estilo afetivo se refere a todo o domínio individual que modula a 

reatividade de uma pessoa a eventos emocionais, perdurando nelas como um traço característico 

de si. O temperamento está associado ao estilo afetivo, no entanto, se apresenta no início do 

desenvolvimento humano em resposta a mudanças no ambiente, possuindo uma parcela 

estabelecida com base na genética do indivíduo.  

Assim como as emoções, fala-se sobre sentimentos tanto no meio acadêmico quanto no 

senso comum, afinal, como já mencionado, todos sentem. Sentimentos (ou atitudes emocionais) 

são predisposições afetivas direcionadas a certos tipos de eventos ou objetos; normalmente, são 

referidos como “gosto” ou “desgosto” relacionado a algo ou alguém (Fridja, 1994), o que pode 

incluir a própria pessoa em relação consigo mesma ou seus entornos, e são decorrentes de 

nossas ações no mundo (Laird, 2006). Diferente das emoções, sentimentos não possuem uma 

manifestação física. Eles não possuem uma manifestação comportamental estereotipada, 

tampouco reações químicas que sejam correspondentes à sua presença (Laird, 2006). 

Sentimentos de emoções constituem a base da experiência de uma emoção. Ao se dar 

conta de que está sentindo algo, a pessoa tende a se recordar de um estado específico em que 

se encontrava no momento em que o corpo teve uma reação emocional a um estímulo, que pode 
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ter sido disparado interna, via processos cognitivos como memória ou pensamento, ou 

externamente (Damásio, 2004). Para que um sentimento ocorra, é necessário que o sujeito volte 

seu olhar para si, para sua subjetividade, fazendo com que perceba seus pensamentos, o 

conteúdo desses e seu estado corporal. A partir desse processo autoperceptivo, a pessoa se dá 

conta do que sente, de como se sente e ao que este sentimento está relacionado. Assim, 

sentimentos são percepções (Damásio, 2004). 

Experiências emocionais ocorrem quando há a percepção da pessoa acerca do estado 

emocional em que se encontra (Lewis, 2008). Uma pessoa pode ou não estar consciente do seu 

estado emocional. Por exemplo, alguém pode sentir raiva de outra pessoa, mas não se dar conta 

de que o que está sentindo é raiva. Apenas após estar alerta desse estado emocional é que ocorre 

a experiência emocional da raiva. O mesmo pode ocorrer quando estímulos ambientais geram 

afetos na pessoa. Como mencionado no início, o ambiente atua em nível de “pré-consciência” 

(Ittelson et al., 1974). Assim, os afetos que o ambiente gera na pessoa influenciarão o seu estado 

emocional sem que a pessoa se dê conta disso. A experiência emocional do ambiente só ocorrerá 

após a pessoa estar alerta da influência desse em sua vida emocional. 

Os conceitos apresentados acima se intercalam, pois, assim como os ambientes, como 

já mencionado, as emoções são vivenciadas de maneira holística e fazem parte da composição 

da subjetividade de uma pessoa. Dada a vastidão da literatura sobre emoções, existem diversos 

outros conceitos que também se relacionam e que não foram descritos aqui. No entanto, para 

esta pesquisa, tal base conceitual possibilita um entendimento geral sobre a dinâmica da relação 

afetiva que as pessoas desenvolvem com seus ambientes. 

 

2.2. Afetividade na psicologia ambiental 
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No que compete à psicologia ambiental, alguns capítulos de manuais da área foram 

dedicados às clarificações acerca do papel das emoções no contexto das relações pessoa-

ambiente. A partir do final da década de 80, é possível encontrá-los (e.g. Amedeo, 1993; Corral-

Verdugo, 2010, 2012; Corraliza & Berenguer, 2010; Kals & Maes, 2002; Kals & Müller, 2012; 

Russell & Snodgrass, 1987). Simultaneamente, é possível ver um aprofundamento no 

desenvolvimento da teoria de apego ao lugar a partir do começo da década de 90, com a 

publicação de dois manuais relativos à teoria, assim como revisões nacionais e internacionais 

(e.g. Altman & Low, 1992; Felippe & Kuhnen, 2012; Lewicka, 2011; Manzo & Devine-Wright, 

2014). 

Ao comparar as produções mencionadas no parágrafo anterior, é possível notar uma 

mudança clara na forma como as emoções vêm sendo tratadas dentro da psicologia ambiental. 

No mais antigo (Russell & Snodgrass, 1987), o foco era nas consequências afetivas que o 

ambiente, qualquer que seja, gera no humano. Já nos mais atuais (Corral-Verdugo, 2010; 2012; 

Kals & Müller, 2012; Tapia-Fonllem, Corral-Verdugo, Gutiérrez-Sida, Mireles-Acosta, & 

Tirado-Medina, 2010), nota-se o foco no estudo das emoções como um fator importante para a 

promoção do comportamento pró-ambiental. 

 

2.2.1. Emoção enquanto processo básico da relação pessoa-ambiente 

 

Russell e Snodgrass (1987) elaboraram um capítulo geral sobre a influência das 

emoções no contexto da relação entre a pessoa e seus entornos. Os autores abordam o tema de 

maneira genérica, buscando clarificar, sistematicamente, a forma como os ambientes afetam as 

pessoas emocionalmente à medida que são expostas aos estímulos ambientais. Ao apresentar 

uma definição sobre o que seriam emoções, mencionam a dificuldade de definir tal conceito 

devido a sua instabilidade até mesmo dentro da psicologia. Assim, limitam-se somente a 



24 

 

definições que, apesar de não possuírem padrões aceitos por todos os estudiosos da área da 

afetividade, são convenientes para o estudo a partir do ponto de vista da psicologia ambiental. 

São apresentados conceitos que balizam a compreensão de como as emoções estão 

presentes na relação pessoa-ambiente, assim como seus efeitos antes, durante e após a 

exposição aos estímulos ambientais. São introduzidos os conceitos: disposição emocional, 

humor, avaliação afetiva e episódios emocionais; alguns já apresentados na seção anterior, dada 

sua relevância para o contexto da presente pesquisa. 

Disposições emocionais possuem relação com as atitudes humanas e podem ser 

compreendidas como tendências à ação. No entanto, devido às ambiguidades relativas aos 

termos que denotam emoções, tais disposições podem corresponder a um traço ou a um estado 

emocional de uma pessoa – alguém pode ser ou estar alegre, por exemplo. Amor pelo país, 

preferência pelo selvagem e apego à vizinhança podem ser considerados exemplos de 

disposições emocionais de longo prazo (Russell & Snodgrass, 1987). 

Todas as pessoas estão sob efeito de algum humor em algum momento, o que o 

caracteriza como um estado subjetivo associado aos sentimentos de emoção de uma pessoa, que 

pode estar consciente ou não desse humor em que se encontra. Humores são passíveis de 

mudança e não estão necessariamente associados a algum estímulo externo. Quando 

considerados em polos de valência negativa e positiva, dispostos em um modelo circular 

composto pelos polos cruzados prazer-desprazer e excitação-relaxamento, humores podem ser 

medidos (Russell & Snodgrass, 1987). 

Quando a pessoa é exposta a algum ambiente e o percebe, ela tende a avaliá-lo. Por meio 

de processos de avaliação afetiva, a pessoa atribui qualidades afetivas ao ambiente. Assim, as 

avaliações, diferentemente do humor, são sempre com relação a algo, pois necessitam de um 

estímulo externo para que o processo ocorra. Se o ambiente apresentar estímulos 

emocionalmente competentes (Damásio, 2004), poderá ser iniciado um processo de avaliação 
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afetiva. No entanto, como emoções podem ser desencadeadas tanto por estímulos internos 

quanto externos, o processo de avaliação afetiva pode ocorrer de maneira posterior à exposição 

da pessoa aos estímulos ambientais emocionalmente competentes, por meio de processos de 

memória, como será visto no capítulo seguinte. 

Em contrapartida, Zajonc sugere que avaliações afetivas não ocorrem, pois os estímulos 

que desencadeiam processos emocionais não necessitam da cognição humana para ocorrer 

(1980, como citado por Russell & Snodgrass, 1987). A pessoa não avalia o estímulo para 

atribuir uma qualidade afetiva, ela tem a emoção e avalia o estímulo com base em um processo 

que já fora iniciado sem que ela se desse conta. No entanto, processos de emoção e cognição 

não são tão precisos a ponto de permitirem uma diferenciação clara na classificação das 

avaliações afetivas como sendo de natureza cognitiva ou emocional (Russell & Snodgrass, 

1987). Assim, os autores adotam a definição de que avaliações afetivas correspondem aos 

julgamentos que possuem capacidade de alterar o humor. 

Os episódios emocionais envolvem tanto as avaliações afetivas quanto os humores, pois 

são causados por um estímulo externo que é avaliado e que possui capacidade de alterar o estado 

emocional da pessoa, em termos de humor. Há, também, mudanças na fisiologia e no 

comportamento. Os episódios emocionais são vistos pelos autores como objeto de foco da 

pesquisa psicológica, ainda que a descrição de episódios emocionais, em termos conceituais, 

seja controversa (Russell & Snodgrass, 1987), pois envolve componentes fisiológicos, mentais 

e comportamentais, que são estudados por autores de diferentes subáreas da Psicologia, não 

parecendo haver consenso ou solução empírica para a seguinte questão: emoções são atividades 

fisiológicas, atividade mental ou comportamento (Russell & Snodgrass, 1987)? 

Filosoficamente, as emoções são componentes básicos inerentes e necessários a todos esses 

processos (Solomon, 2015). 
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No entanto, variáveis ambientais não precisam estar relacionadas ao comportamento 

emocional, ativação fisiológica, avaliação afetiva, humor ou experiência emocional, mas 

podem estar (Russell & Snodgrass, 1987). Assim, ao se considerar variáveis ambientais em 

relação a episódios emocionais, é necessário levar em conta que elas podem afetar cada um dos 

processos emocionais individualmente, porém, de maneira simultânea. 

Ainda, de acordo com Russel e Snodgrass (1987), as pessoas sentem os efeitos 

emocionais do ambiente em si antes mesmo de serem expostas a ele. Para ir a qualquer 

ambiente, de maneira intencional, as pessoas planejam seu deslocamento até o lugar, assim 

como sua chegada nele. Os planos geram expectativas tanto dos comportamentos que serão 

realizados no local quanto de estratégias para lidar com as condições ambientais que virão a 

encontrar. Tais expectativas com relação ao ambiente alteram o estado emocional sem que o 

indivíduo esteja em contato direto com o ambiente – sua presença nele é de natureza projetiva. 

Tal projeção envolve considerações de natureza emocional em todas as etapas: escolha do lugar 

para onde vai e o que fará lá até o momento em que se deixa o local (Russell & Snodgrass, 

1987). 

Ao escolher ir para um ambiente, a pessoa tem como principal objetivo a manutenção 

de um humor prazeroso, que tenha como fim a sua felicidade. Assim, as preferências das 

pessoas por ambientes irão variar de acordo com o valor que aquele ambiente possui; ainda que 

variem de acordo com os traços emocionais de cada indivíduo, a depender das características 

de sua personalidade. Ou seja, a escolha pelo local irá variar em função da quantidade de prazer 

ou desprazer que o ambiente poderá oferecer (Russell & Snodgrass, 1987), assim como em 

função do humor do sujeito: pessoas mais felizes buscam por lugares que possuam altos níveis 

de estímulos, enquanto que pessoas menos felizes preferem o inverso (Russell & Mehrabian, 

1977, como citado por Russell & Snodgrass, 1987).   
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Ainda sobre o planejamento e escolha de lugares, os autores mencionam a influência 

das qualidades afetivas dos lugares, tendo em vista que as pessoas irão realizá-los de acordo 

com o que o lugar pode oferecer em termos emocionais. Portanto, a tomada de decisão acerca 

de um lugar para se visitar irá ser realizada com base na avaliação afetiva da projeção que se 

tem do local que se almeja.  

As expectativas e planos relativos a um lugar também podem ser baseadas na memória 

acerca de algum ambiente que já fora visitado pela pessoa. Porém, quando se fala de locais 

armazenados na memória, os processos relativos à afetividade desencadeados sofrem algumas 

mudanças, pois quando se fala de memória, deve-se considerar a estabilidade do conteúdo 

resgatado com relação às qualidades afetivas do lugar. Não se sabe exatamente, por exemplo, 

o humor que a pessoa estava quando visitou aquele ambiente ou qual foi a avaliação afetiva 

realizada na ocasião. Qualidades afetivas atribuídas a lugares com base na memória são, 

portanto, baseadas em estimativas (Russell & Snodgrass, 1987), o que irá gerar uma nova 

avaliação afetiva do lugar e, possivelmente, a atribuição de novas qualidades. 

Quando entram em contato direto com o ambiente, as pessoas são afetadas de diversas 

maneiras, objetiva e subjetivamente (Russell & Snodgrass, 1987). Como mencionado 

anteriormente, a maior parte dos aspectos ambientais atuam na pessoa de maneira que esta não 

percebe (Ittelson et al., 1974). Não é possível perceber todos os estímulos ambientais 

provenientes do entorno, tendo em vista que estamos imersos por completo no ambiente, onde 

quer que se vá. De um ponto de vista objetivo, alguns elementos químicos presentes no 

ambiente de maneira que não conseguimos perceber podem causar severas alterações de humor. 

Por exemplo, pesquisas realizadas encontraram uma relação entre diversos poluentes 

associados a humores desagradáveis (nervosismo, ansiedade, humor deprimido ou 

irritabilidade). O mesmo foi constatado com relação a alguns tipos de pesticidas (Russell & 

Snodgrass, 1987). Os autores também mencionam a relação possível entre sons que são 
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imperceptíveis à audição humana, mas que possuem capacidade de alterar as pessoas em níveis 

emocionais, instigando sentimentos de letargia e euforia (Russell & Snodgrass, 1987). 

Quanto à experiência sensorial consciente de aspectos ambientais, muitos aspectos 

podem ser considerados positivos ou negativos com relação às influências emocionais que 

possuem. Por exemplo, a luz do sol tende a melhorar o humor, assim como sua privação está 

associada a casos de depressão (Russell & Snodgrass, 1987). Resumidamente, qualidades 

ambientais que afetam os órgãos do sentido possuem potencial para serem consideradas como 

estímulos emocionalmente competentes. Ou seja, podem causar mudança no estado emocional. 

Os autores apontam que tais relações ainda necessitam de mais pesquisas para melhores 

esclarecimentos. 

Considerando os pressupostos da psicologia ambiental apresentados por Ittelson et al. 

(1974) e Rivlin (2003), o ambiente é vivenciado a partir de um conjunto de informações, não 

por estímulos isolados. Quando se trata de emoções no contexto das relações pessoa-ambiente, 

deve-se considerar que o ambiente possui propriedades colativas, pois seus elementos estão 

interligados e podem variar em número e forma de acordo com o tempo; a resposta emocional 

dependerá de como a pessoa vivencia tal conjunto de informações apresentado pelo ambiente 

(Russell & Snodgrass, 1987). Se a exposição de uma pessoa a tais informações ambientais for 

prolongada, há a possibilidade de desenvolvimento de um vínculo afetivo com o lugar, tendo 

em vista o efeito de mera exposição: quanto mais se vê algo tido como prazeroso, mais se gosta 

(Russell & Snodgrass, 1987). 

Em termos de significado, as pessoas tendem a criar laços afetivos com objetos que 

possuem uma representação simbólica para si. Tal representação simbólica depende de como a 

pessoa categoriza os objetos ou espaços em termos mentais. Tais categorias podem ser 

representadas mentalmente em níveis distintos, que aumentam de complexidade psicológica de 

acordo com o tipo de categoria que representa. Por exemplo, uma “cadeira” pode ser apenas 
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uma “cadeira”, que é diferente da “cadeira da sala” ou de, simplesmente, “um móvel”; o que é 

ainda mais diferente de “cadeira na qual minha avó costumava sentar e tricotar por horas e 

horas”. Tais categorias podem ser divididas entre objetos ou espaços que se enquadram em 

tipos ou símbolos. Quando são símbolos, podem ter sentimentos associados. Ou seja, baseando-

se em Tuan (2012) e na teoria de Rosch (1977, como citado por Russell & Snodgrass, 1987), 

lugares são representações simbólicas de espaços, pois tendemos a desenvolver afetos por 

símbolos, não por tipos. 

Alguns anos após a publicação do capítulo de Russell e Snodgrass, Amedeo (1993) 

também discorreu sobre as emoções no contexto das relações humano-ambientais. O autor 

contribuiu com alguns avanços teóricos com relação às definições do que seriam emoções nos 

estudos pessoa-ambiente, pontuando o papel importante das avaliações afetivas, assim como a 

necessidade de melhor compreensão acerca das experiências emocionais, tendo em vista sua 

natureza ecológica com relação às transações entre indivíduo e seus entornos. Seu foco se situa 

na experiência emocional a partir do ponto de vista da psicologia ambiental. 

Até 1993, ainda não havia consenso sobre definições precisas com relação às emoções 

no contexto da psicologia ambiental. Porém, o autor define emoções como sendo um complexo 

de interações que envolvem aspectos subjetivos e objetivos mediados por um sistema biológico 

que gera experiências afetivas que dão origem a processos cognitivos, como as avaliações 

afetivas, além de ativarem uma ampla gama de processos fisiológicos e que podem gerar 

comportamentos (Amedeo, 1993). Tal definição é coerente com as definições apresentadas 

posteriormente por Damásio (1994, 1999, 2004) e Solomon (2015), pois o conceito considera 

de maneira ampla os processos que são influenciados pelo componente emocional. Tal ampla 

definição é fruto da amplitude da própria literatura no que se refere às ciências afetivas em 

geral, pois os pesquisadores dessa área se dedicam ao estudo de diferentes facetas dos 

fenômenos associados à afetividade (Amedeo, 1993). 
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Como apresentado pela definição no parágrafo anterior, ao lidar com a afetividade, é 

central lidar com alguns aspectos inerentes a qualquer experiência de natureza emocional: 

componentes fisiológicos e cognitivos. Os componentes fisiológicos estão na base da resposta 

emocional das pessoas ao ambiente (Amedeo, 1993), afinal, toda experiência humana depende, 

necessariamente, de um aparato biológico funcionando.  

Mudanças fisiológicas estão associadas às pessoas que estão vivenciando algum evento 

de natureza emocional, ainda que não se tenha um padrão claramente estabelecido que integre 

padrões fisiológicos a determinado tipo de emoção. Em geral, as mudanças tendem a ser 

similares nos mais diversos tipos de emoção: alterações nos níveis de adrenalina, na pressão 

sanguínea, na respiração, na tensão muscular, etc. Tais mudanças na “paisagem corporal”, 

podem ser associadas ao sistema límbico, particularmente à amigdala e ao hipotálamo, que têm 

importante participação nas mudanças corporais associadas a emoções intensas, como raiva, 

medo, fúria, etc. (Amedeo, 1993). James e Lange, por exemplo, afirmam que a vivência de tais 

alterações corporais são as emoções em si, porém, experimentos posteriores refutaram tal 

definição, evidenciando que as mudanças fisiológicas por si só não causam as emoções, pois 

elas precisam de um contexto que contenha estímulos emocionalmente relevantes para 

ocorrerem, o que sugere a presença necessária do componente cognitivo para que a experiência 

emocional ocorra (Schachter & Singer, 1962). 

Ao se falar da experiência emocional de uma pessoa, é necessário considerar de maneira 

importante o componente cognitivo, pois é por meio dele que a pessoa é capaz de refletir sobre 

o seu self e defini-lo, por meio de termos como felicidade, ciúme, vergonha, amor, etc. De um 

ponto de vista cognitivo, a pessoa precisa avaliar a si e ao contexto em que se encontra para 

poder, então, sentir a emoção de acordo com o conhecimento prévio que possui acerca da 

situação em que se encontra, constituindo, portanto, um processo complexo de natureza 
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interpretativa, precedido por mudanças fisiológicas (Amedeo, 1993). A partir de tais 

interpretações, é possível atribuir significados às situações vivenciadas. 

Na psicologia ambiental, existem duas grandes teorias que versam sobre como a pessoa 

adquire a informação proveniente do ambiente, a partir de aspectos que envolvem as emoções, 

bem como suas influências na relação pessoa-ambiente. Tais teorias foram propostas por 

Mehrabian e Russell (1974, como citado por Amedeo, 1993) e Ulrich (1983). As teorias 

parecem ser as únicas na área que consideram de maneira extensa a experiência emocional em 

circunstâncias ambientais (Amedeo, 1993). 

A teoria de Mehrabian e Russell possui um viés claro da psicologia ambiental. Os 

autores propõem que o estado emocional em que a pessoa se encontra é diretamente 

influenciado pelo seu entorno e essa relação se desenvolve com base em um estado afetivo 

prévio, antes de o próprio indivíduo estar em contato com o ambiente em questão. O estado 

emocional, portanto, é influenciado pelo ambiente, ao passo que o indivíduo influencia seu 

entorno a partir do estado emocional em que se encontra e características de personalidade. De 

acordo com a teoria, os aspectos afetivos da relação pessoa-ambiente possuem três dimensões: 

prazer, excitação e dominância. Tais dimensões, quando combinadas, podem se referir tanto a 

aspectos ambientais quanto à experiência emocional das pessoas em relação com qualquer 

ambiente. Quando em contato direto com o ambiente, as pessoas podem evitar ou fugir de 

determinados estímulos. Tais comportamentos têm influência direta das emoções dos 

indivíduos (Amedeo, 1993). 

A teoria de Ulrich (1983) leva em conta aspectos relacionados à estética ambiental. O 

autor aponta que, a partir dos estímulos ambientais de natureza visual, a primeira reação é de 

natureza afetiva e seus efeitos na pessoa são generalizados, envolvendo, por exemplo, a 

preferência ou não com relação ao que está sendo percebido pela sua visão (Amedeo, 1993). A 

preferência não é mediada por fatores cognitivos − e gera afetos. Portanto, julgamentos com 
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relação aos aspectos ambientais são feitos a posteriori. A preferência da pessoa por 

determinados aspectos ambientais pode determinar comportamentos de aproximação ou fuga 

de um determinado ambiente (Amedeo, 1993). Assim, a emoção gerada a partir da primeira 

impressão que se tem de um ambiente pode fazer com que a pessoa desenvolva ou não uma 

relação mais profunda com ele. E, mesmo com o desenvolvimento da relação com o ambiente, 

tal reação afetiva influencia todos os processos posteriores, que são de natureza cognitiva 

(Amedeo, 1993). 

As emoções, no contexto das relações pessoa-ambiente, podem ser consideradas como 

respostas às circunstâncias ambientais, se vistas como parte do processo de aquisição da 

informação do mundo externo. Assim, quando uma informação ambiental é tida como 

ameaçadora do ponto de vista da pessoa, ela pode passar a evitar o local que apresenta esse tipo 

de informação. Isso irá influenciar diretamente na formação de um eventual mapa cognitivo de 

um determinado local, por exemplo, pois aquele lugar será evitado e, portanto, as imagens 

mentais armazenadas serão distorcidas (Amedeo, 1993). O contrário também é válido: caso 

uma avaliação afetiva positiva seja feita sobre um determinado espaço, a tendência é que a 

pessoa retorne a esse local e que ele faça parte de seu arcabouço informacional acerca dos 

lugares que compõem seu mapa cognitivo. 

Os autores apresentados consideram as emoções como um dos elementos básicos no 

processo de aquisição da informação ambiental. Quando a pessoa é exposta a um ambiente, ela 

irá receber um conjunto de informações que variam no tempo de duração e na intensidade. Isso 

influencia o estado emocional do indivíduo, bem como a forma como ele interage com o 

ambiente que forneceu as informações aos quais foi exposto. Durante o período de produção 

dos materiais supracitados, a psicologia ambiental estava em uma fase de transição, época em 

que passava por uma crise epistemológica que deu origem a dois novos focos de estudo, 

psicologia ambiental para a sustentabilidade e psicologia ambiental sociocomunitária (Pol, 
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2006; 2007). Durante a fase com foco nos estudos sobre a sustentabilidade, vários autores 

discorreram sobre o papel das emoções no que se refere ao cuidado com o planeta e sobre as 

motivações que levam às práticas pró-ambientais. A seção a seguir tratará de alguns. 

 

2.2.2. Emoções e sustentabilidade 

 

No contexto da psicologia ambiental para a sustentabilidade, alguns autores consideram 

o papel da afetividade como um dos aspectos relevantes para a compreensão e promoção do 

comportamento pró-ambiental. A partir do contato com a natureza e experiências vivenciadas 

nela, as pessoas podem vir a desenvolver afinidade emocional por esse tipo de ambiente. Assim, 

a partir dessa afinidade, a pessoa passa a reconhecer a necessidade de conservação dos seus 

entornos (Corral-Verdugo, 2005), uma das características básicas da sustentabilidade. Portanto, 

as emoções podem ter uma influência direta no comportamento pró-ambiental. Por isso, é 

necessário entender como elas influenciam esse tipo de comportamento. 

Kals e Maes (2002) e Kals e Müller (2012) discorreram sobre as emoções no contexto 

da sustentabilidade. Os autores partem do pressuposto de que, para que se alcance a 

sustentabilidade, é necessário que o padrão comportamental das pessoas mude. Para isso, é 

necessário compreender melhor as emoções específicas que fazem parte do grupo de emoções 

que servem como promotoras do comportamento pró-ambiental. Essas, por sua vez, são de 

natureza intersubjetiva, pois levam em conta a moral e a ética envolvidas nas práticas 

ambientalmente responsáveis. Emoções específicas, como a indignação diante da insuficiência 

de políticas públicas para a sustentabilidade, podem ser consideradas boas preditoras do 

comportamento sustentável (Kals & Maes, 2002; Kals & Müller, 2012). 

Fatores relacionados a cognições específicas com relação ao ambiente são considerados 

bons preditores do comportamento pró-ambiental, sendo esses: a consciência ecológica, as 
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crenças de controle com relação ao ambiente, a atribuição de responsabilidade ambiental e as 

avaliações de justiça ambiental. Em contraste, fatores emocionais são negligenciados em termos 

de predição do comportamento sustentável. Emoções específicas, como as emoções morais, a 

afinidade emocional com a natureza e o medo ecológico, podem ser consideradas preditoras 

desse tipo de comportamento tão relevantes quanto as cognições (Kals & Maes, 2002). As 

emoções tratadas pelos autores serão descritas nos parágrafos a seguir. 

As emoções morais são de natureza intersubjetiva e envolvem a consideração de 

questões externas que refletem no olhar da pessoa sobre si, como indignação diante de políticas 

públicas ineficazes para o meio ambiente, raiva da quantidade de poluição e sentimento de culpa 

por considerar suas práticas sustentáveis insuficientes. Em termos morais, essas emoções 

correspondem à aceitação ou recusa de normas ecológicas ou responsabilidade social. 

A afinidade emocional com a natureza está relacionada ao desenvolvimento da 

identidade ambiental do indivíduo, que desenvolve um vínculo afetivo forte com os elementos 

que compõem a natureza. Trata-se de um sentimento de inclinação pessoal para o meio 

ambiente, de maneira que afeta as atitudes e a forma como a pessoa enxerga seu self. A 

percepção de si é integrada à percepção que se tem da natureza, o que faz com que a pessoa se 

sinta bem, segura e livre quando em contato com ela. No entanto, apesar da força desse tipo de 

vínculo afetivo com a natureza ser um forte preditor de comportamentos pró-ambientais, a 

categoria dos sentimentos é pouco considerada na literatura (Kals & Maes, 2002). 

O medo ecológico envolve o receio de a pessoa ser afetada pelos riscos inerentes à crise 

humano-ambiental vivenciada no planeta. Assim, por medo da crise, a pessoa tende a agir de 

maneira a reduzi-la, adotando comportamentos pró-ambientais. Porém, os comportamentos 

adotados com essa base motivacional tendem a ser de curto prazo e possuem uma significância 

baixa quando comparados a comportamentos pró-ambientais de base moral, que abarcam 

efeitos coerentes com a ideia de sustentabilidade. Em contraste, o medo ecológico, quando 
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experienciado de maneira intensa, pode ser responsável pela negação dos problemas ecológicos, 

o que inibe a manifestação de comportamentos sustentáveis. 

As emoções possuem um papel na tomada de decisão das pessoas quanto à adoção de 

práticas pró-ambientais. Apesar de considerá-las no contexto da relação pessoa-ambiente, 

quando tratam de ambientes específicos, a psicologia ambiental não possui muitos estudos que 

levem em conta o papel delas nesse tipo de tomada de decisão. Historicamente, a psicologia 

ambiental se foca em aspectos puramente cognitivos e suas relações com o comportamento no 

ambiente, omitindo as emoções (Kals & Müller, 2012). 

Alguns comportamentos humanos geram consequências que afetam não apenas o 

ambiente local em que seus praticantes se encontram. O uso do carro, por exemplo, gera gases 

do efeito estufa e, assim, afeta todo o planeta. Porém, as consequências não são de curto prazo, 

suas vítimas estão distantes em termos temporais. Por isso, a adoção de comportamentos pró-

ambientais desse tipo, que envolvem relações intergeracionais, são difíceis. Tal dificuldade se 

denomina “armadilha social” (Kals & Müller, 2012). Assim, a partir da tomada de consciência 

disso, é necessário que exista certo nível de empatia entre as gerações para que as pessoas do 

presente se comportem de maneira menos agressiva com relação ao meio ambiente. Dessa 

forma, as gerações posteriores poderão desfrutar de um ambiente que não ameace a existência 

da espécie humana e de outras. As emoções, portanto, possuem um papel chave, também, na 

compreensão de processos psicológicos que fazem com que as pessoas se engajem em 

comportamentos que possuem como finalidade principal o benefício de pessoas que sequer 

estão presentes em termos temporais. 

As emoções estão presentes tanto antes quanto após a realização do comportamento pró-

ambiental e são consideradas uma das dimensões psicológicas relacionadas à sustentabilidade 

(Corral-Verdugo, 2010). Algumas pesquisas da psicologia ambiental já se debruçaram sobre o 

estudo das predisposições emocionais do cuidado ambiental. Em estudos sobre a relação entre 
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empatia e atitudes pró-ecológicas, por exemplo, Berenguer (2007, 2010) identificou que as 

pessoas tendem a ter uma atitude melhor quando se colocam no lugar do outro. Elas tendem a 

sentir simpatia, compaixão e ternura, o que melhora sua atitude diante de algum objeto ou 

grupo. A partir da percepção da necessidade do outro, as pessoas tendem a manifestar 

comportamentos altruístas (Berenguer, 2010).  

O altruísmo corresponde a um conjunto de ações pró-sociais, cooperativas e solidárias 

com as quais as pessoas manifestam abertamente sua preocupação com o meio social, 

complementando com elas ações de cuidado do seu entorno físico. É um comportamento que 

está entre as dimensões psicológicas da sustentabilidade (Corral-Verdugo, 2010). A realização 

de comportamentos dessa natureza proporciona bem-estar psicológico, pois, além do caráter de 

ajuda ao outro, baseado em empatia, eles melhoram o seu entorno social e, muitas vezes, físico. 

Além disso, tendem a motivar os indivíduos que os praticam a dar continuidade a tais práticas, 

em virtude das consequências que acarretam. 

A conexão com a natureza tem sido considerada pela psicologia ambiental como um dos 

fatores potenciais para o desenvolvimento de comportamentos de natureza mais sustentável. 

Tal conexão possui uma base emocional, que é passível de medição psicométrica (Mayer & 

Frantz, 2004). Quando uma pessoa se sente conectada com a natureza, ela tende a se importar 

e cuidar dela. Tal relação com o ambiente natural é baseada em sentimentos de proximidade e 

afeição, na intimidade que se tem com esse ambiente. Tal intimidade é proporcionada por um 

conhecimento aprofundado sobre a natureza e a pessoa envolvida nessa relação possui um senso 

de self comum com o ambiente (Schultz, 2002). 

 

2.2.3. Apego ao lugar 
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Os locais pelos quais passamos exercem influência na conformidade da subjetividade 

humana. Durante o período da vida da pessoa, ela sempre estará em algum espaço, que pode 

vir a se tornar um lugar. A geografia humana possui diferenciações conceituais que versam 

sobre as relações que a pessoa estabelece com os ambientes que frequenta. Lugares são 

diferentes de espaços. Tuan (1983) pontuou que essas diferenças são geradas a partir do 

processo de atribuição de significados. 

Espaços são locais destituídos de significados. Pessoas podem ir a locais que não 

possuem significado e passar por eles sem que uma atribuição de significado ocorra. Já os 

lugares possuem, necessariamente, significados subjetivos atribuídos. Lugares se diferenciam 

de espaços ao passo que uma pessoa conhece melhor esse local, o que permite a atribuição de 

sentido a ele (Pinheiro & Gurgel, 2011). O processo de atribuição de significado é a base em 

que se estabelece a experiência emocional de um lugar (Corraliza & Berenguer, 2010). Quando 

um espaço se torna lugar, existe a possibilidade de esse lugar ser uma fonte de apego para uma 

pessoa, por isso a psicologia ambiental trata do conceito de apego ao lugar. 

O construto apego ao lugar vem ganhando espaço na psicologia ambiental e tem sido 

cada vez mais enfatizado em pesquisas publicadas em grandes periódicos da área. O fenômeno 

possui características em comum com o tipo de apego que se desenvolve por pessoas, porém, 

sua expressividade é diferente, bem como sua função psicológica (Farias, 2011; Felippe & 

Kuhnen, 2012). Apesar de sua natureza comum, se diferenciam em termos do fim ao qual o 

sentimento se destina, ao mesmo tempo em que se estabelece em seu destino: um às pessoas; 

outro, lugares. 

O conceito, na literatura científica, já possuiu diversas nomenclaturas, como sentimento 

de lugar, identidade de lugar, dependência de lugar, senso de comunidade e sentimento de 

perda. Torna-se difícil estabelecer uma definição padrão do conceito, pois o grande número de 
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usos do mesmo, na literatura, pode diferir em termos de conteúdo da ligação, valência e/ou o 

tipo de apego que se estabelece entre lugares e pessoas.  

Ainda não há um consenso na literatura sobre o tema, porém, os estudos que tratam dele 

possuem um ponto comum: a consideração de pessoas, lugares e as relações que estabelecem 

entre si (Scannell & Gifford, 2010, como citado por Farias, 2011), tal qual o modelo de três 

eixos proposto por Moore (1984) para a organização dos estudos de relações pessoa-ambiente 

(Farias, 2011). No entanto, parece haver concordância entre os autores de que o apego ao lugar 

se trata de uma relação afetiva estabelecida entre pessoas e ambientes e que ele se relaciona 

com outros elementos psicológicos, como a memória, conhecimento e significados, etc. (Farias, 

2011). 

Em revisão sobre o tema, Felippe e Kuhnen (2012) encontraram que o conceito de apego 

ao lugar é estudado de maneira diferenciada dentro da psicologia ambiental, que preza pela 

utilização de estratégias multimetodológicas. Para os autores, a ideia de apego ao lugar 

pressupõe que não existe relação de afetividade que não se associe de alguma forma aos 

aspectos de lugar, em virtude da existência de vínculos emocionais nas pessoas que envolvem 

a dimensão física do ambiente. 

O desenvolvimento do conceito de apego ao lugar, apesar do crescente interesse dos 

pesquisadores da psicologia ambiental no fenômeno, segue impreciso, em virtude das próprias 

imprecisões com relação ao objeto de estudo da psicologia ambiental, que é uma área 

naturalmente interdisciplinar desde sua concepção. De acordo com Felippe e Kuhnen (2012), 

os temas de pesquisa que envolvem o apego ao lugar tratam de: apropriação, controle e coesão 

social, cuidado ambiental, dupla residência, laços sociais, estabilidade do apego, áreas públicas 

urbanas, contextos recreacionais, idosos, nativos e não nativos, realocação da moradia, etc. Tais 

temas são desenvolvidos em diferentes áreas, como Estudos Urbanos, Ciências Cognitivas, 

Sociologia, Urbanismo, Arquitetura, Antropologia, Psicologia, etc. Tal diversidade de estudos 
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em diferentes áreas corrobora a supracitada natureza interdisciplinar da psicologia ambiental, o 

que é positivo em termos de desenvolvimento do conhecimento. Porém, essa característica 

positiva apresenta desafios, como o consenso acerca do conceito de apego ao lugar. 

Grandes esforços já foram realizados no que concerne ao desenvolvimento do conceito 

aqui tratado. Dentre eles, destacam-se dois grandes manuais dedicados apenas ao estudo do 

apego ao lugar (Altman & Low, 1992; Manzo & Devine-Wright, 2014). Em suma, os manuais 

buscam apresentar aspectos teórico-metodológicos relacionados ao construto, bem como 

aplicações do mesmo e direcionamentos para pesquisas futuras que envolvam a temática. 

Porém, no mais recente, as definições conceituais básicas dão lugar a avanços teóricos em 

direção à fenomenologia, comparação de teorias relacionadas ao conceito, o papel da memória 

no desenvolvimento do apego ao lugar, dentre outros temas. Também são apresentadas formas 

diferentes de acessar o fenômeno, assim como revisões metodológicas. Para o estudo aqui 

desenvolvido, destacar-se-á nos dois manuais o papel das lembranças no desenvolvimento do 

apego ao lugar (Chawla, 1992; Cooper-Marcus, 1992; Lewicka, 2014), que serão considerados 

em maiores detalhes no próximo capítulo. 
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3. O passado ambiental das pessoas na autobiografia 

 

A Teoria do Big Bang diz que o universo foi formado há cerca de 13.700.000.000 de 

anos. Todas as galáxias, nebulosas, estrelas, todos os astros e fenômenos astronômicos que 

conhecemos se formaram nesse período. Dentro dele, a Terra se formou há cerca de 

4.000.000.000 de anos. Essa dimensão temporal é diferente da que nós, humanos, habitantes 

“racionais” desta rocha cheia de água que flutua no espaço cósmico, estamos acostumados. O 

nosso tempo de vida, no Brasil, possui uma média de 71 anos para homens; e 78 para mulheres 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2013). Todos os ambientes que entramos 

em contato, as pessoas que conhecemos, o que aprendemos, todas as nossas experiências 

vivenciadas, sozinhas ou compartilhadas, são vividas em um período médio de 74 anos. 

A Terra gira em torno de seu próprio eixo, movimento que gera os dias e as noites, 

chamado de rotação. Um ano terrestre é medido por meio do movimento de translação, tempo 

que a Terra leva para orbitar o Sol. O Sol, por sua vez, orbita o centro da galáxia em que se 

encontra, a Via Láctea. Tal órbita completa é chamada de ano galáctico e leva 226.000.000 de 

anos terrestres para ser realizado. À medida em que nos afastamos do planeta que habitamos, a 

duração de tais  “voltas ao redor de algo” são ainda maiores, a depender da dimensão espacial 

do que se está orbitando (Cooter, 2011). A escala temporal do universo é diferente da humana. 

73 anos são insignificantes quando se fala sobre o tempo do universo. Porém, para nós, esse 

ínfimo período de tempo é tudo o que mais importa. 

Uma das principais características do tempo é a força de mudança que possui (Cooter, 

2011). No entanto, dadas as diferenças de velocidade de mudança de cada coisa que é afetada 

pelo tempo, poucas pessoas percebem isso. Por exemplo, não se percebe o movimento de 

plantas crescendo no jardim, mas sabemos que elas precisam ser podadas “de tempos em 
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tempos”, ou a casa inteira tornar-se-á um único jardim. Porém, quando conseguimos gravar tal 

crescimento em vídeo e aceleramos o tempo de modo a adaptá-lo uma escala temporal 

perceptível à cognição humana, conseguimos perceber a força de mudança a que me refiro. Se 

não fosse a passagem do tempo, a linha que você está lendo neste momento jamais terminaria 

e você jamais chegaria ao próximo parágrafo. 

O tempo que vivenciamos está inserido dentro e fora de nós mesmos. É o tempo da 

experiência humana. Nós percebemos e internalizamos a passagem do tempo, seja por meio dos 

ritmos biológicos e ciclos mais curtos da natureza (como os circadianos dos nossos corpos, ou 

os dias e noites gerados pelo supracitado movimento de rotação da Terra) ou de aparatos 

tecnológicos que têm como finalidade a medição da passagem do tempo. O relógio é um desses 

utensílios. Com ele, conseguimos organizar os eventos de vida de modo que possamos utilizar 

o tempo da melhor maneira possível. Apesar do uso prático que damos ao tempo, ele não é algo 

material. Não se pode tocar o tempo, mas percebem-se os seus efeitos ao longo da vida e, por 

meio de convenções abstratas de nossa criação, é possível medi-lo, assim como estudá-lo, ou 

considerá-lo como uma das variáveis que influenciam no que se está estudando. 

 

3.1. Perspectiva temporal 

 

Como mencionado anteriormente, o tempo possui uma forte influência no 

desenvolvimento do Universo e, consequentemente, dos humanos. Ao definir a perspectiva 

temporal na psicologia, Pinheiro e Gurgel (2011) mencionam que ela possui algumas 

características básicas. A primeira delas é o caráter onipresente do tempo. Ou seja, ele está 

presente em todos os aspectos da vida humana. Isso dito, qualquer estudo proposto que não 

considere minimamente a perspectiva temporal pode ser considerado incompleto, tendo em 

vista a supracitada característica desse fenômeno. A segunda característica apresentada pelos 
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autores é o caráter organizador que o tempo assume na experiência humana. Por meio da 

percepção de passagem dele, é possível organizar o comportamento humano dentro de espaços 

demarcados de tempo. Há a hora de estudar, a hora de assistir a programas de TV, a hora de 

dormir, etc. 

A terceira característica corresponde a vivência não-consciente da perspectiva temporal, 

tal qual um dos pressupostos da experiência ambiental humana, que se refere à não-consciência 

acerca do modo como o ambiente age sobre os humanos (Ittelson et al., 1974). Nós não estamos 

alertas sobre a perspectiva temporal. Tal vivência não-consciente pode ser exemplificada pela 

sensação que muitas pessoas expressam em alguns momentos da vida, “Nossa! O tempo voou!”, 

quando se referem especificamente a não-percepção da passagem dele. A quarta característica 

refere-se ao fluxo contínuo de experiências que é proporcionado pela passagem do tempo, que 

será abordada em detalhes mais adiante. 

Na experiência ambiental, o tempo está implícito no ambiente. Por exemplo, alguns 

tipos de espaço alteram a percepção de tempo das pessoas que os frequentam. O tempo que se 

percebe estando na rua, vendo os movimentos característicos do local, como a passagem de 

carros, o trânsito de pessoas, a luz do Sol, o som de dentro das casas de outras pessoas, etc., é 

diferente do tempo que se percebe quando se está transitando dentro de um shopping center 

(Pinheiro & Gurgel, 2011), que possui elementos ambientais que isolam as pessoas do mundo 

externo. Tal isolamento proporciona uma experiência ambiental diferenciada, inclusive em 

termos de percepção temporal. Dadas as diferenças proporcionadas pelo tipo de ambiente, as 

pessoas tendem a atuar de acordo com a escala de tempo dos locais que costumam frequentar. 

Outra forma de consideração da perspectiva temporal na experiência humana é observá-

la a partir das qualidades espaciais ou temporais na forma como se dá a experiência em um 

local. Considere o exemplo clássico de Sommer (1979) sobre a travessia de um lago. A pessoa 

que atravessar o lago a nado terá uma experiência ambiental de uma natureza, enquanto que 
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quem atravessá-lo de lancha terá outra. O lago parecerá muito menor para quem experienciar a 

travessia na lancha. Uma das alterações de percepção da experiência é derivada da perspectiva 

temporal. Quem passa mais tempo dentro do lago atravessando-o a nado sente o lago como algo 

muito maior, enquanto quem o atravessa na lancha leva um tempo bem mais reduzido, o que 

faz com que a pessoa sinta o lago menor. No entanto, nas duas experiências, o lago possui 

exatamente a mesma dimensão espacial. 

A perspectiva temporal é considerada por alguns autores da psicologia e da geografia 

humana como um dos aspectos fundamentais da experiência ambiental, estando em sua base 

(Barker, 1968; Sommer, 1979; Tuan, 1983). Roger Barker em sua proposta de análise de 

behavior settings considera o tempo de funcionamento do setting como uma de suas 

características básicas. Na diferenciação que estabelece entre espaço e lugar, Tuan (1983) diz 

que o espaço permite movimento, enquanto que o lugar é pausa temporal (Pinheiro & Gurgel, 

2011), dada a significação que este possui. Em métodos de coleta de dados de estudos das RPA, 

a técnica de observação mapeamento comportamental centrado no ambiente também leva em 

conta a perspectiva temporal como um fator determinante do processo de coleta, pois o próprio 

mapeamento do uso do ambiente se dá por meio de “fotografias temporais” dos locais 

analisados (Pinheiro, Elali, & Fernandes, 2008). 

Pinheiro e Gurgel (2011) apresentam três dimensões do tempo na experiência ambiental: 

linear, cíclico e cíclico em espiral, conforme proposto por Werner, Altman e Oxley (1985). O 

tempo linear corresponde ao que estamos habituados, ao continuum passado, presente e futuro. 

Já o tempo cíclico, corresponde à dimensão de tempo em que ciclos temporais se repetem, como 

os meses, dias, anos e os ciclos da natureza, como as estações do ano. Já a cíclica em espiral, 

que é mais complexa, parte do pressuposto de que, quando se completa um ciclo, o fechamento 

deste ciclo não se dá no começo dele, mas em uma outra parte que se situa na linha de passagem 

do tempo, tal qual uma espiral, que possui começo, meio e fim, mas não é linear, e os pontos 
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dela são todos em localizações diferentes, lembrando o pensamento de Heráclito de Éfeso: “Não 

cruzarás o mesmo rio duas vezes, porque outras são as águas que correm nele”. 

O tempo também pode ser visto por meio de um viés cultural, no qual sua vivência é 

alterada com base nos lugares onde a pessoa se desenvolve. Pinheiro e Gurgel (2011) apontam 

a cronêmica de Edward Hall como campo que estuda o uso do tempo e faz pontuações acerca 

da vivência temporal das pessoas, com base nas diferenças geográficas e culturais dos humanos, 

diferenciando vivências temporais monocrônicas e policrônicas. A monocronia corresponde a 

uma forma pouco flexível da vivência da dimensão temporal, estando associada a culturas nas 

quais as pessoas seguem horários de maneira mais rígida; o tempo funciona como uma regra 

que deve ser respeitada. Já a policronia está associada a culturas que vivenciam a dimensão 

temporal mais flexivelmente. 

Independentemente da cultura, a dimensão temporal pode ser considerada em qualquer 

estudo, sendo mais facilmente acessada/percebida quando se estuda processos dinâmicos que 

ocorrem no espaço-tempo. Assim, dada a complexidade dos fenômenos associados a esse tipo 

de estudo, uma abordagem com métodos mistos é necessária para que a perspectiva temporal 

seja contemplada. Destaco, aqui, o uso do termo “métodos mistos” referindo-se a uma 

associação entre métodos quantitativos e qualitativos (Pinheiro & Gurgel, 2011), sendo esse 

diferente do termo “multimétodos”, que não necessariamente abarca abordagens quantitativas 

e qualitativas, mas, sim, técnicas de coleta/produção de dados diferentes. No caso da 

perspectiva temporal, a associação das diferentes abordagens é coerente, pois a vivência 

temporal pode ser medida, em termos cronológicos, e sentida, em termos psicológicos. 

Ainda, Pinheiro e Gurgel (2011) apontam que o tempo pode ser considerado um fator 

facilitador da interdisciplinaridade, tendo em vista que é estudado de diferentes formas por 

campos do saber distintos. No contexto das Relações Pessoa-Ambiente, o tempo é entendido 

como parte do mundo físico e parte inerente do processo de interação do indivíduo com seu 



45 

 

entorno, sendo crucial na atribuição de significados, pois tal processo necessita de tempo para 

que o significado se consolide na subjetividade humana. Nele, a força de mudança que o tempo 

exerce no mundo físico se mostra presente até mesmo dentro dos processos psicológicos das 

pessoas. 

Na Psicologia, existem instrumentos de medição do tempo diferentes do relógio. Dentre 

os mais famosos, encontra-se o Inventário Zimbardo de Perspectiva Temporal (Zimbardo & 

Boyd, 1999). O instrumento se propõe a medir os tempos pessoais internalizados pelas pessoas, 

buscando estabelecer relações entre o tempo e outras características psicológicas. O 

instrumento parte do pressuposto de que o tempo é um dos fatores organizadores da experiência 

do humano no mundo, apresentando uma ideia de tempo cíclico. Apesar disso, o instrumento 

trata o tempo como linear, pois envolve as categorias: passado negativo, passado positivo, 

presente hedonístico, presente fatalístico e futuro transcendental. A escala possui 56 afirmações 

organizadas em escala tipo Likert. 

A consideração da perspectiva temporal também é importante quando são realizados 

estudos de Psicologia no contexto da sustentabilidade. A palavra “sustentabilidade” deriva da 

palavra “sustentar”. Semanticamente, ambas estão associadas diretamente à perspectiva 

temporal, pois envolvem o sustento de algo ao longo do tempo. Logo, fica implícita a ideia de 

futuro, pois se pensa em, por exemplo, “por quanto tempo conseguirei sustentar isso?” ou, 

transpondo essa ideia para o contexto da crise humano-ambiental, “por quanto tempo a 

humanidade irá conseguir sustentar seu atual estilo de vida, dados seus impactos nela mesma e 

em outras espécies animais?”. Sustentabilidade não se refere ao sustento do planeta, mas ao 

sustento da humanidade no planeta ao longo do tempo. No presente, as condições de 

sustentabilidade não favorecem a permanência da espécie humana na Terra, tampouco no 

futuro. 
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Além de o tempo ser inerente à ideia de sustentabilidade, há também sua associação 

com o compromisso pró-ecológico (Pinheiro & Gurgel, 2011). Pessoas que são comprometidas 

com o cuidado de seus entornos tendem a pensar nas gerações futuras, considerando os 

impactos dos seus comportamentos no presente e as consequências destes em longo prazo. A 

partir disso, surge a solidariedade intergeracional, que parte do pressuposto de que a geração 

atual deve preocupar-se em manter um estilo de vida que não coloque em risco as gerações 

posteriores, de modo que elas possam, também, atender suas próprias necessidades. Se todas as 

gerações tiverem esse pensamento em comum, a começar da atual, o ideal de sustentabilidade 

deixará de ser uma utopia. Porém, dada a conjuntura atual dos sistemas políticos em nível 

global, a espécie humana ainda está fadada à extinção – que será causada por ela mesma, antes 

mesmo que qualquer sustentabilidade seja alcançada. 

Para que o atual panorama negativo com relação ao futuro da humanidade mude, é 

necessário que haja uma mudança não apenas em nível individual. Não basta apenas que 

algumas poucas pessoas adotem estilos de vida sustentáveis – o futuro da espécie não será 

resguardado só porque alguns conhecidos seus foram morar em uma ecovila; os filhos deles 

talvez se beneficiem desses ideais, porém, ainda viverão em um mundo onde a escassez de água 

potável será uma realidade. O impacto ambiental de comportamentos individuais é muito 

pequeno, se comparado aos litros de resíduos químicos lançados em rios diariamente por 

grandes empresas que visam o capital, em detrimento de condições ambientais que atendam às 

necessidades das gerações futuras. Não quero dizer, aqui, que a mudança individual não seja 

importante. Ela o é, só não é o bastante – jamais será. Existem empresas que minimizam seus 

impactos ambientais, é fato, mas são poucas, muitas delas estão apenas maquiadas de verde e, 

no frigir dos ovos, todas visam ao lucro. 

A atual conjuntura política da humanidade, baseada no capitalismo, faz com que ideais 

individualistas sejam pregados, pois a desigualdade social é um dos pressupostos do sistema. 
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Além disso, quando se discute o impacto do comportamento humano nas condições ambientais, 

seja em nível local ou global, tende-se a falar do impacto de maneira geral, como se o impacto 

fosse igualitariamente dividido; o meu impacto ambiental é igual ao seu. Isso claramente não é 

verdade. Não se pode discutir impacto ambiental individual dessa forma, pois os 

comportamentos das pessoas são influenciados pelas condições de vida em que se encontram.  

No modo de produção capitalista, quem está “em cima” irá causar um impacto ambiental 

muito maior que quem está “embaixo”. Portanto, as mudanças para uma aproximação da 

sustentabilidade precisam ser em camadas superiores da sociedade, pois elas possuem um poder 

de mudança muito maior que quem está passando fome no interior do nordeste brasileiro, 

sofrendo com a pior seca dos últimos 50 anos, por exemplo. Grandes empresários possuem uma 

perspectiva de futuro bem maior que pessoas comuns. Resta saber se a consideração deles é 

com o futuro do Capital ou com as próximas gerações de pessoas... 

 

3.2. Memória, emoções e autobiografias 

 

Qualquer pessoa do planeta, neste momento, está inserida em algum tipo de ambiente, 

no qual pode ou não estar manifestando algum tipo de comportamento. Nós, humanos, vivemos 

o ambiente de maneira holística (Rivlin, 2003), o que quer dizer, em outras palavras, que, ao 

entrarmos em contato com ambientes novos, nossa mente não segmenta os estímulos aos quais 

somos expostos para poder processá-los. As características dos ambientes são internalizadas 

pelas pessoas a partir de processos cognitivos. No entanto, apesar de tal vivência integral do 

ambiente, apenas partes das características ambientais são registradas na memória humana. As 

lembranças armazenadas na memória, por sua vez, são imbuídas de afeto e, normalmente, são 

essas que são lembradas (Hamann, 2001, como citado em Murray, Holland, & Kensinger, 

2013). 
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Muito do que se registra na memória é de natureza afetiva. As emoções fazem parte do 

processo de transposição dos estímulos do mundo físico para o mundo subjetivo. Memória pode 

ser definida como a habilidade de estocar, reter e recuperar informações de experiências 

anteriores para desenvolver comportamentos no presente. As emoções interagem 

reciprocamente com os processos de codificação, consolidação e recuperação das informações 

dos ambientes armazenados na memória. Assim, elas afetam diretamente a forma como alguns 

eventos da vida são lembrados (Murray et al., 2013). 

O processo de recuperação de uma memória, como apontam Murray et al. (2013), é 

dividido em 3 passos: busca pela memória, recuperação da memória e monitoramento desta. 

Em estudo sobre a influência das emoções na recuperação de memórias autobiográficas, 

Daselaar e outros (2008, como citado por Murray et al., 2013) constataram que as emoções 

podem funcionar como norteadores para o processo de recuperação de lembranças da vida. 

Ainda, o próprio estado afetivo em que a pessoa se encontra pode influenciar no tipo de 

memória que ela irá resgatar. Esse processo ativo de resgate mnemônico acerca de um evento 

passado da vida exige que a pessoa acesse informações sobre uma experiência anterior com um 

objetivo. Um desses objetivos, por exemplo, pode ser a produção de um relato autobiográfico. 

Assim, o ato de “lembrar de” algo, seja pessoal ou ambiental, envolve processos cognitivos 

imbuídos de emoção. 

Como já mencionado anteriormente, as pessoas estão e sempre estarão inseridas em 

algum ambiente ao longo de toda a sua vida. Muitos desses ambientes constituem partes da 

subjetividade humana, tendo em vista que o humano possui tanto qualidades subjetivas, quanto 

ambientais (Ittelson et al., 1974). Os ambientes que ficam registrados na nossa memória 

possuem significados, podendo ser referidos como lugares – afinal, o nosso passado é composto 

por lugares, não espaços. Esses lugares podem ou não existir no mundo real. Porém, os que nós 

conseguimos acessar na memória, muito provavelmente, só existem na nossa mente, sendo 
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constituídos por fragmentos de imagens mentais entremeadas por afeto. Logo, tal ambiente, de 

fato, não existe no mundo físico, pois o lugar que registramos não necessariamente corresponde 

ao que está ou esteve no mundo físico. Ou seja, os ambientes registrados na nossa memória só 

existem para nós mesmos e tal existência depende dos afetos relacionados à memória desse 

lugar, afinal, na memória também estão retidos os significados dos lugares por onde passamos 

nossas vidas. Tal elucubração me faz refletir para tentar responder a seguinte questão: os 

ambientes da nossa infância só existem nas nossas memórias? Sim e não. 

Relatos autobiográficos escritos são produzidos por adultos. Logo, as memórias 

autobiográficas da infância são escritas por pessoas adultas. O que se sabe sobre toda a “alegria” 

ou “medo” dessa fase da vida foi produzido à luz das vivências posteriores a ela. Graciliano 

Ramos, por exemplo, em sua autobiografia intitulada Infância, inicia a história de sua vida de 

uma maneira confusa, aludindo à forma como vivenciava o mundo quando era criança e à 

fragmentação das informações que consegue resgatar acerca deste período. O próprio autor 

menciona, em meio a uma descrição confusa de um evento de sua vida: “Medo. Foi o medo que 

me orientou nos meus primeiros anos, pavor.” (Ramos, 1981, p. 14), deixando claro o tipo de 

emoção que o levou a resgatar essa memória. 

No contexto das Relações Pessoa-Ambiente, as memórias escritas em relatos 

autobiográficos podem ser uma via de acesso aos ambientes que fizeram parte da infância das 

pessoas. Chawla (1986) realizou um estudo com 38 autobiografias, publicadas durante o século 

XX, para analisar a metodologia utilizada por Cobb (1959, 1977, como citado por Chawla, 

1986) em seu relato de pesquisa intitulado The Ecology of Imagination in Childhood, bem como 

testar a teoria levantada pela autora a partir de seu trabalho: existe uma padronização nas 

experiências ambientais vivenciadas na infância relatadas em autobiografias.  

Cobb analisou 313 livros autobiográficos que continham relatos das infâncias dos 

autores. Para reconsiderar as conclusões de Cobb, Chawla utilizou alguns critérios para 
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selecionar as autobiografias utilizadas em seu estudo: (1) todos os autores eram nascidos no 

século XX; (2) os relatos autobiográficos foram divididos entre autores que cresceram na zona 

rural e urbana e (3) os autores representavam profissões diversas. A partir desses critérios, 

apesar de uma quantidade significativamente menor de livros analisados, a autora trabalhou 

com uma diversidade maior com relação aos autores das autobiografias. 

Chawla também considerou algumas limitações da pesquisa com autobiografias: (1) as 

autobiografias são todas ocidentais; (2) apenas pessoas com habilidades de escrita elevadas 

produzem relatos autobiográficos que são publicados, o que restringe as análises a apenas esse 

grupo e (3) não é possível fazer comparações de gênero, tendo em vista que a maior parte das 

autobiografias publicadas é feita por homens. Mesmo considerando essas limitações, 

autobiografias ainda são uma fonte de grande valor para o acesso à experiência (Chawla, 1986). 

As análises das autobiografias dos estudos foram feitas com base nas experiências ambientais 

das pessoas. Por vezes, a autora se refere às autobiografias como autobiografias ambientais, 

considerando o estudo de Cobb como o primeiro estudo sistemático realizado com esse tipo de 

material, sem fazer menção à técnica desenvolvida por Clare Cooper-Marcus (2014). 

Foram constatados 7 tipos diferentes de memórias relativas ao ambiente, relatadas nas 

autobiografias utilizadas pelo estudo: transcendentais, afetivas, ambivalentes, idealistas, 

rejeição, indiferença e omissão (Chawla, 1986). As memórias ambientais de natureza 

transcendental referem-se à relação dinâmica que se estabelece com o mundo fora do self, ao 

mesmo tempo em que há uma continuidade entre a pessoa e seu entorno. As de natureza afetiva 

envolvem lembranças de lugares associadas à felicidade e segurança. Memórias ambivalentes 

estão associadas aos ambientes que traziam consigo elementos do ambiente familiar, que 

passam felicidade e segurança, mas que apresentavam sinais de injustiça social ou fraquezas 

relacionadas a esse ambiente. 
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Memórias associadas a ambientes idealistas envolvem a identificação do self com 

abstrações ambientais, em detrimento do concreto. Memórias de rejeição envolvem a negação 

ou fuga do ambiente, pois não atende às necessidades básicas da pessoa. Memórias associadas 

à indiferença referem-se a pouca ênfase na descrição do ambiente, também em termos afetivos. 

Memórias relativas à omissão se relacionam à completa ausência de descrição do setting físico. 

As categorias a que a autora chegou possuíam .92 de confiabilidade entre os 3 leitores do 

material utilizado na pesquisa (Chawla, 1986). Apesar de realizar um estudo geral sobre as 

memórias ambientais a partir do relato autobiográfico, é possível afirmar que todas as memórias 

resgatadas possuíam um viés afetivo associado, que norteou o resgate das mesmas, pois, como 

já mencionado, as emoções fazem parte de todo o processo de resgate mnemônico (Murray et 

al., 2013).  

O nosso passado é composto por uma história que contamos para nós mesmos. A forma 

como contamos e entendemos os significados associados a essa história influencia na 

conformação da nossa subjetividade. Nesse passado, estão todos os lugares pelos quais 

passamos – falo de lugares, no sentido tratado por Tuan (1983). Uma das formas possíveis para 

se contar tal história seria pela elaboração de um texto autobiográfico.  

O ato de autobiografar permite que quem produz, ou intenciona produzir, um relato 

autobiográfico organize mentalmente os fatos biográficos da sua vida pregressa em um texto, 

dando a sua própria história um caráter de narrativa. Em outras palavras, a construção da sua 

própria história exige uma atitude mental e comportamental do produtor do texto 

autobiográfico, tendo em vista que este necessita organizar o empilhamento indefinido de 

experiências que vivenciou ao longo de sua vida. Afinal, as pessoas não possuem suas vivências 

naturalmente organizadas em termos temporais dentro da memória.  

Primeiramente, tal organização se dá em nível mental, após isso, em uma narração. 

Assim, o texto autobiográfico possui, necessariamente, a lógica de uma razão narrativa (Delory-
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Momberger, 2012). Nas autobiografias, as emoções estão presentes a todo momento, pois a 

vida, seja vivida ou escrita na forma de autorrelato, está emaranhada em uma teia de emoções 

que envolve todos os humanos, intra e intersubjetivamente. 

As histórias de vida não são apenas um reflexo ou uma mera descrição das experiências 

de alguém, elas refletem várias características pessoais do narrador dessa história (Ruth & 

Vikko, 1996). Quando um narrador se propõe a produzir o texto que contém sua própria história, 

ele se apropria (no sentido de “se tornar o dono”) de todos os elementos que podem compor 

esta história. O poder de narrar sua vida o permite organizá-la da forma como bem entender, 

fazendo com que o relato autobiográfico seja carregado de muito da subjetividade de quem o 

realiza. Autobiografar, portanto, empodera a pessoa sobre si mesma; o que, consequentemente, 

possibilita a pessoa a realizar processos de ressignificação de suas experiências quando o faz 

(Delory-Momberger, 2012). 

 

3.3. Autobiografia ambiental 

 

Nossos vínculos ambientais são formados ao longo da vida. Muitas vezes, podemos não 

nos dar conta da influência que os entornos têm em nossa vida, influenciando significativamente 

fatores subjetivos e objetivos. Os ambientes pelos quais passamos nos deixam marcas, mesmo 

que não permaneçam vívidos em nossas memórias. Quanto mais distantes ficam de suas 

experiências, é natural que as pessoas se esqueçam de como elas ocorreram em sua real forma. 

Essas experiências armazenadas na memória vão se sobrepondo uma a outra de acordo com o 

significado que o indivíduo atribui a elas. Assim, o humano tende a dar uma forma 

idiossincrática à sua subjetividade. 

Durante a década de 60, Clare Cooper-Marcus teve a sensibilidade de notar a 

importância que os vínculos ambientais possuem para as pessoas. Nessa época, ela lecionava 
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na Escola de Design Ambiental de Berkeley e percebeu que seus estudantes poderiam se 

beneficiar ao explorar seus próprios passados ambientais. Assim, desenvolveu uma tarefa de 

classe que chamou de Autobiografia Ambiental (AA) que tinha como objetivo principal fazer 

o resgate das memórias ambientais significativas para seus alunos (Cooper-Marcus, 2014). 

A experiência da AA se inicia em sala de aula. O professor solicita que os alunos fechem 

seus olhos para que se concentrem e meditem por um momento acerca de suas memórias, 

focando-se nos aspectos ambientais (cor, cheiro, formas, pessoas, etc.) e experienciais (pessoas 

presentes, o que fizeram, como fizeram, etc.). Tal vivência é denominada Viagem à Fantasia, 

ou Viagem Imaginária. Ao serem solicitados a resgatar suas memórias, a palavra “lugar” é 

utilizada propositalmente, assim, as memórias podem remeter tanto a espaços naturais quanto 

construídos, diminuindo o viés de solicitação do professor (Cooper-Marcus, 2014).  

Após 10 minutos de concentração, os alunos param e são convidados a dar expressão às 

lembranças que resgataram, seja por meio de escrita ou de desenhos. Após a expressão, os 

participantes se voluntariam para falar sobre a experiência que tiveram e as memórias que 

resgataram (Cooper-Marcus, 2014). Em virtude dessa atividade, os alunos passam a se conhecer 

por meio das memórias ambientais que tiveram. Por exemplo, “Clara” seria lembrada por seus 

colegas de turma pela floresta que havia perto de sua casa, onde ela costumava ir quando sentia 

vontade de explorar novos mundos. 

As memórias resgatadas, de acordo com a autora, tendiam a ser de locais fora da casa, 

espaços abertos, enquanto algumas poucas se lembravam da parte interna. As variações nas 

lembranças resgatadas dependiam de como a pessoa fora criada. Por exemplo, meninas e 

meninos tendiam a ter memórias diferentes, pois os garotos possuem mais liberdade para 

explorar ambientes diferentes que meninas (Cooper-Marcus, 2014). Descrições de lugares 

especiais tendiam a ser apresentadas, provavelmente em virtude das experiências diferentes que 

proporcionavam, como casas na árvore e locais reservados, onde não havia a interferência de 
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adultos. Muitas vezes, as memórias envolviam a criação de locais privados onde poderiam 

interpretar papeis de adultos por meio de brincadeiras, o que é comum na faixa-etária dos 5 aos 

11 anos de idade (Cooper-Marcus, 2014). 

Após a realização do exercício em sala de aula, os estudantes são convidados a escrever 

a autobiografia ambiental propriamente dita. Primeiramente, eles descrevem os locais que 

expressaram em sala de aula e demais lugares que sentirem necessidade de descrever até os dias 

presentes, que remetam a memórias positivas ou negativas, seguindo seu critério pessoal para 

relatá-las ou não. Após a escrita da autobiografia, os alunos retornam à sala de aula para discutir 

novamente como foi o processo de escrita, além de desenhar o ambiente ideal para eles e se 

projetarem no futuro 5 anos à frente, quando não mais seriam estudantes. De acordo com a 

autora, essa experiência proporciona, com frequência, discussões sobre design arquitetural, 

assim como questões relativas ao futuro profissional. Quando a tarefa está completa, os 

estudantes são levados a comparar seus ideais de futuro com suas memórias ambientais, 

identificando as possíveis conexões entre ambos (Cooper-Marcus, 2014). 

Tendo em vista o caráter subjetivo da tarefa, não é possível realizar uma correção que 

vise respostas certas ou erradas. Muitos dos estudantes que participam da experiência 

entendem-na como sendo de grande importância para suas carreiras (Cooper-Marcus, 2014). A 

experiência da AA proporciona uma vivência diferente das atividades comuns de sala de aula, 

pois com ela é possível se projetar em seu passado e resgatar lembranças que podem ser de 

grande importância para se reconectar com os ambientes pelos quais passamos para, assim, 

reconhecer as influências que estes possuem na conformação do self. 

O conteúdo das autobiografias ambientais tende a apresentar memórias que 

frequentemente estão relacionadas aos locais favoritos da infância, ambientes externos e à 

manipulação dos entornos com o objetivo de transformá-los em ambientes propícios a 

atividades projetivas (Cooper-Marcus, 2014). As lembranças relatadas normalmente estão 
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relacionadas ao período dos 5 aos 11 anos de idade, período que caracteriza o aprendizado das 

crianças sobre o funcionamento do mundo ao seu redor. Nas discussões após a produção das 

autobiografias, se fala muito sobre a falta de oportunidade que algumas crianças de hoje têm 

com relação a ambientes que proporcionem experiências que possibilitem a manipulação do 

ambiente, assim como “locais secretos” para que desenvolvam suas atividades projetivas, como 

a interpretação de papéis em brincadeiras (Cooper-Marcus, 2014). 

 

 

 

3.4. O tempo da experiência pessoal autobiográfica 

 

Delory-Momberger (2012) pontuou aspectos que necessitam ser observados quando se 

considera o texto autobiográfico como um meio de acessar a experiência do indivíduo no 

mundo: a singularidade do indivíduo na sociedade, a temporalidade da experiência, o 

reconhecimento do fato biográfico em si e o caráter de narrativa do fato biográfico. As pessoas 

estão em constante contato com seu meio social e se constroem com base nas relações com 

outras pessoas e nos ambientes que frequentam. Cada uma dessas relações gera consequências 

para o indivíduo, tornando-o singular em virtude da variedade de experiências possíveis – não 

há uma pessoa que seja igual a outra. O indivíduo mantém, por meio da reflexão pessoal acerca 

de sua vida em contexto social (ou atividade biográfica), uma relação singular com o mundo 

histórico e social (Delory-Momberger, 2012). 

Cada reflexão do indivíduo a partir do contexto em que se encontra obedece a um tempo 

pessoal e singular, que é o que caracteriza a pesquisa com autobiografias: a temporalidade da 

experiência. “O modo de presença do indivíduo no mundo social é resultante de uma 

experiência no tempo: o indivíduo vive o espaço social como uma sucessão temporal de 
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situações e acontecimentos” (Delory-Momberger, 2012, p. 73). Ao longo do seu espaço de vida, 

a pessoa percebe e acumula diversos pontos de vista sobre as situações e os acontecimentos 

referidos pela autora. Tais pontos de vista podem ser organizados em fatos biográficos dentro 

de uma autobiografia, como mencionado anteriormente. As memórias autobiográficas se situam 

no campo das representações e possuem um caráter processual, organizado por meio de 

esquemas temporais orientados e finalizados. 

Como o relato autobiográfico trata de memórias da vida na forma de narrativa, as 

emoções estarão presentes em todas as etapas do processo. A “organização do empilhamento 

indefinido de experiências da vida”, utilizando a expressão de Delory-Momberger (2012, p. 

72), se dará por meio do norteamento gerado pelas emoções associadas às memórias de tais 

experiências (Murray et al., 2013). Consequentemente, o resgate temporal também será feito, 

tendo em vista que tais experiências ocorreram num tempo físico, no mundo real, que fora 

transformado em tempo subjetivo, a partir do momento em que tal experiência tornou-se uma 

memória com significado pessoal atribuído. 

O tempo pessoal de cada indivíduo está associado às memórias que guarda. O tempo 

cíclico, do calendário, pode nos ajudar a nos situarmos cronologicamente acerca dos eventos 

da vida, porém, não há uma relação direta entre a data e o evento lembrado, pois, nesse caso, 

há dois tipos de dimensões temporais envolvidas: a do tempo cronológico (vivido e medido no 

mundo real) e a do tempo subjetivo (vivido e sentido pelas pessoas no mundo subjetivo). Para 

lembrar-se de algum evento e organizá-lo na forma de texto, é necessário que a pessoa se 

mobilize em termos atitudinais (atitude, aqui, tratada como diferente de comportamento, pois 

não implica em ação no mundo físico). Tal mobilização pessoal envolve processos afetivos, 

que desencadearão os processos de resgate mnemônico. No entanto, cabe aqui um 

questionamento: quem vem primeiro? A emoção ou a memória?  
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Se as emoções são o astrolábio que situa a pessoa no resgate de suas lembranças, a 

resposta lógica a essa questão seria que elas surgem primeiro, desencadeando o acesso a 

determinadas memórias. Porém, sabe-se que determinados tipos de memória podem trazer 

consigo mudanças no estado emocional das pessoas, e que o próprio estado emocional em que 

se encontram afeta os processos de memória e criatividade – o humor em que a pessoa se 

encontra, por exemplo, cria vieses à cognição humana (Davidson, 1994; Murray et al., 2013). 

Vindo antes ou depois, a relação entre emoção e memória existe. Ambos os processos estão 

entrelaçados e envolvem o tempo subjetivo das experiências resgatadas. Quando postas na 

forma de um texto autobiográfico, as experiências assumem uma organização que expressa 

verbalmente o tempo em que ocorreram na vida das pessoas, na forma de uma sucessão de 

acontecimentos que ocorreram no espaço-tempo e que ainda existem na subjetividade de cada 

um. 

Em suma, as emoções são determinantes no tipo de memória que as pessoas irão 

registrar e na forma como irão resgatá-la. Tais memórias estão relacionadas a eventos que 

ocorreram dentro de um período de tempo no mundo físico, em um ambiente específico, 

concreto, empírico. Uma vez vivenciada e internalizada a experiência, a perspectiva temporal 

desta também o é. As emoções envolvidas no processo fazem parte dessa internalização da 

experiência, transformando-a em uma memória com um significado pessoal atribuído, que 

transforma o lugar do mundo real em lugar no mundo subjetivo, mnemônico.  

Assim, uma vez armazenada na forma de memória, a subjetividade distorce o tempo do 

mundo real, o transforma em tempo pessoal, subjetivo, que organiza os eventos da vida 

cotidiana na cognição humana. O tempo que é acessado pela pessoa em suas memórias é 

influenciado pela afetividade, por meio das emoções que ela associa a essas memórias. No ato 

de autobiografar sua história, tal memória é organizada e ganha a lógica de uma narrativa no 

momento em que é expressa na forma de um relato autobiográfico, seja oral ou textual.  



58 

 

Dessa forma, a perspectiva temporal está diretamente associada a todo o processo de 

aquisição, internalização e resgate das memórias, assim como as emoções. Ela é crucial para a 

organização dos fatos biográficos expressos em autobiografias, assim como as emoções são 

uma forte influência na escolha do que será relatado. Assim, a experiência emocional com o 

ambiente será relatada dentro de uma sequência escrita de eventos resgatados das memórias do 

tempo subjetivo de cada pessoa. 
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4. Proposta de estudo 

 

Nos capítulos anteriores, fiz um apanhado geral acerca dos fenômenos que envolvem a 

produção de um relato autobiográfico. A literatura aponta a existência de tais fenômenos em 

AAs (Elali & Pinheiro, 2008), portanto um levantamento de literatura detalhado se faz 

necessário para uma compreensão global acerca de AAs. Assim, o estudo aqui descrito terá 

como objetivo principal explorar a expressão escrita da RPA em relatos autobiográficos curtos 

produzidos pela técnica AA. Especificamente, buscarei compreender como se dá a expressão 

escrita da afetividade no escopo dos dados analisados. 

A literatura em psicologia ambiental possui poucos estudos que utilizam a AA como via 

de acesso para a produção de dados de pesquisa. A técnica, como já mencionado, é utilizada 

em contexto de sala de aula para que os alunos vivenciem subjetivamente os vínculos que 

possuem com os ambientes pelos quais passaram. No entanto, como técnica para a produção de 

dados, a AA parece ser uma ferramenta rica e necessita ser mais bem explorada para que seu 

uso em pesquisa seja mais difundido. Assim, realizar tal exploração permitirá que futuros 

pesquisadores enxerguem essa técnica como uma ferramenta útil para futuros estudos. 

A afetividade humana é extremamente complexa. Como já mencionado, a própria 

psicologia utiliza termos intercambiáveis para tratar de temas relacionados às emoções (Russell 

& Snodgrass, 1987). Assim, mesmo com tal dificuldade, compreender como a afetividade se 

dá de maneira escrita em AAs possibilitará agregar conceitos que se associem a tal expressão, 

permitindo uma leitura teórica acerca daquela no âmbito de AAs, bem como um melhor 

entendimento acerca da afetividade na RPA. 
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5. Método 

 

O estudo aqui apresentado é de natureza exploratória e possui uma abordagem 

metodológica qualitativa. Tal abordagem foi escolhida com o objetivo de observar a expressão 

da RPA nas AAs levando em consideração o caráter idiossincrático das experiências relatadas 

pelas pessoas que as produziram, porém sem deixar de considerar a possibilidade de 

identificação de padrões na expressão de tais experiências, dado o contexto comum no qual as 

pessoas que produziram os relatos estavam inseridas. 

Atendendo aos objetivos apresentados anteriormente, busquei compreender de maneira 

ampla os tipos de expressão da RPA apresentados nas AAs analisadas no estudo que aqui 

apresento, considerando o conteúdo manifesto dos dados baseado na consulta progressiva do 

que a literatura científica em Psicologia Ambiental produziu acerca das AA. A base teórica para 

a construção dos dados foi utilizada para nortear a exploração dos mesmos, sem determinar a 

análise, mas ajudando na identificação do conteúdo já presente na literatura. Sendo assim, 

priorizou-se o dado. 

A opção pelo olhar primário para os dados permite que o conhecimento produzido 

acerca dos mesmos se dê de maneira aprofundada e indutiva, fazendo com que o pesquisador 

trate as características identificadas nos dados e suas respectivas relações da forma como eles 

se apresentam dentro do universo no qual foram produzidos. Essa postura evita que se 

estabeleçam relações de causa e efeito no processo analítico (Charmaz, 2009; Willig, 2008), 

além de permitir combinações que geram características novas acerca dos dados analisados 

(Reichertz, 2004). 
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5.1. Documentos consultados 

 

Para a realização desta pesquisa, os dados foram produzidos a partir da consulta de 133 

AAs. As AAs utilizadas neste estudo foram acessadas em um arquivo produzido por uma 

docente de uma universidade pública que leciona a disciplina Psicologia Ambiental no curso 

de arquitetura e urbanismo, ministrada no quarto período. A docente utilizava a técnica AA em 

suas aulas para despertar a percepção dos alunos para as influências que os ambientes exercem 

na formação deles enquanto pessoa ao longo de suas vidas. Tal atividade é realizada e os 

documentos produzidos a partir dessa são arquivados pela docente, que comunica aos alunos 

acerca disso e da possibilidade de uso do material para futuras pesquisas. Assim, não tive 

contato com nenhuma das pessoas que produziu os relatos que analisei, tanto por necessidade 

ética, pois não fui o responsável pela aplicação da técnica em sala de aula, quanto por coerência 

metodológica, tendo em vista que o que considerei na análise de dados foi a expressão escrita 

da RPA em AAs. 

O arquivo composto pelas AAs cobre um período que data do final dos anos 1990 a 

meados do ano de 2015, com poucos semestres ao longo do referido período em que a atividade 

não fora realizada. Para a seleção dos documentos que compuseram o corpus de dados 

trabalhados foram considerados os seguintes critérios: (a) ser produzido por aluno de graduação 

do curso de Arquitetura e Urbanismo (alguns documentos do arquivo foram produzidos por 

alunos de pós-graduação e por isso não foram utilizados nesta pesquisa) e (b) possuir boa 

legibilidade, independente de ser material impresso ou manuscrito. Os documentos consultados 

por mim não cobrem todos os anos disponíveis no arquivo, pois foi obedecido o critério de 

saturação teórica dos dados (Charmaz, 2009) para finalizar a consulta ao material. 

A partir dos critérios mencionados foi possível compor um corpus homogêneo com 

documentos produzidos por alunos de ambos os gêneros, do quarto período de graduação de 
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um curso de Arquitetura e Urbanismo de uma universidade pública (detalhes acerca dos anos 

em que os documentos foram produzidos, assim como o nome da universidade serão omitidos 

visando à preservação do anonimato das pessoas que produziram os documentos utilizados 

neste estudo). 

 

5.2. Instrumentos e procedimentos 

 

Como mencionado, o estudo foi pautado em uma análise de documentos. Documentos 

são artefatos padronizados armazenados em um formato específico que possuem uma força 

declarativa acerca de uma realidade pessoal ou institucional, e seu uso, principalmente de 

registros escritos de natureza biográfica, é comum na pesquisa qualitativa (Wolff, 2004). A 

partir da consulta aos documentos utilizados neste estudo, foi possível observar a expressão 

escrita da relação pessoa-ambiente por via da AA, tal qual se observa o mundo pelo vidro de 

uma janela. 

Para ter acesso aos dados utilizados, foi feito o contato com a proprietária do acervo de 

AAs para a posterior aproximação do material a ser submetido à análise. O uso do acervo 

documental foi liberado sob a condição de o estudo não poder ser realizado diretamente nos 

documentos originais, para não alterar seu formato original, e de não deslocá-los do laboratório 

onde estavam armazenados. Portanto, se fez necessária a reprodução dos documentos a serem 

analisados. 

O contato com os dados foi dividido em três etapas, cujos respectivos planejamentos 

visaram uma leitura aprofundada das AAs. Os documentos inicialmente consultados foram 

digitalizados para a criação de arquivos passíveis de trabalho em computador. Para isso, foi 

utilizado um smartphone com câmera digital e um aplicativo apropriado para a digitalização de 

documentos impressos ou manuscritos. As cópias das AAs foram armazenadas em dispositivo 
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de armazenamento físico e virtual, ambos protegidos por senha de acesso possuída apenas por 

mim.  

Tal reprodução possibilitou o manejo e tratamento dos dados, tendo em vista que a partir 

de tal processo foi possível ter um primeiro contato com o material o qual possibilitou a 

observação de aspectos como: extensão das AAs, se o documento era impresso ou manuscrito, 

ano em que foi produzido e gênero da pessoa que o produziu. Para os documentos manuscritos 

foi necessário um maior cuidado no processo de reprodução, tendo em vista que a nitidez dos 

documentos gerados era de importância para que sua posterior leitura fosse realizada. 

Inicialmente, apenas parte do arquivo foi digitalizada visando o contato gradual com os dados.  

Após a reprodução parcial das AAs adquiridas no acervo, foi realizada a leitura integral 

de cada uma delas. Essa leitura foi realizada integralmente e em voz alta, pois foi utilizado um 

software de reconhecimento de voz para auxiliar no processo de transcrição do material que 

seria submetido à análise de dados. O uso de softwares de reconhecimento de voz na pesquisa 

qualitativa como alternativa à transcrição tradicional (por meio de leitura e digitação) ainda é 

muito incipiente, porém seu uso vem sendo visto como uma maneira igualmente eficiente no 

processo de tratamento dos dados em pesquisa (Johnson, 2011).  

Os arquivos gerados pelo processo de transcrição, apesar de corresponderem aos 

documentos provenientes do arquivo de AAs, demandaram releitura e comparação com os 

originais durante todo o processo de análise de dados, favorecendo o contato e o 

aprofundamento nos mesmos. O processo descrito nos parágrafos anteriores corresponde à 

etapa de pré-análise, pois as leituras realizadas, mesmo servindo de inspiração à análise de 

conteúdo do material, não intencionaram a codificação e identificação de temas no material. 

 

5.3. Análise 
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O corpus foi gerado gradualmente, permitindo que o acesso a esse fosse permeado por 

consultas a literatura científica em PA e áreas afins acerca do que havia sido encontrado na 

etapa anterior. Isso favoreceu a construção de um ciclo processual composto pela consulta 

acerca dos resultados obtidos e continuidade da análise de dados. O fim da consulta aos dados 

foi determinado a partir da redundância de informações presentes nos conteúdos do corpus. O 

conteúdo das AAs foi codificado e tais códigos foram agrupados de acordo com a proposta de 

análise de conteúdo temática de Braun e Clarke (2006), que identifica e sintetiza os temas 

recorrentes na totalidade dos dados. 

A postura que adotei diante dos dados foi com base na inferência indutiva qualitativa, 

que consiste em reunir as características qualitativas dos dados investigados para detectar novas 

características acerca deles a partir da união de seus componentes. Assim, a partir da existência 

de certas características de um corpus, é possível inferir a existência de outras que também são 

componentes do mesmo, mas que não estão explícitas na forma como os dados estão 

originalmente organizados (Reichertz, 2004, 2010, 2014). 

Tal tipo de inferência, na prática, é difícil de ser realizada, tendo em vista que os 

conhecimentos prévios do pesquisador podem enviesar as conclusões acerca dos dados, bem 

como influenciar na sua organização. No entanto, tal postura favorece o caráter exploratório 

desta pesquisa, pois permite que se analise o conteúdo dos dados presentes nas AAs, 

considerando tanto os dados presentes de maneira explícita quanto os implícitos. Assim, os 

códigos formulados para identificar os conteúdos foram alinhados de maneira que facilitassem 

a realização da inferência indutiva qualitativa. 

Os códigos formulados foram de naturezas descritiva e analítica (Gibbs, 2009). Os 

descritivos foram formulados com base no conteúdo manifesto nos textos das AAs, com o 

intuito de sinalizar elementos presentes nos documentos analisados (p. ex., mudança de 

ambiente, ambiente residencial). Já os analíticos, além de considerarem o conteúdo do dado em 



65 

 

si, levaram em conta um mínimo de carga teórica possivelmente relacionada ao conteúdo do 

dado, como, por exemplo, a indicação de um possível fenômeno associado a uma citação 

codificada no texto (p. ex., perspectiva temporal, referência afetiva indireta). A partir da 

combinação de tais códigos, foi possível tematizar o conteúdo dos documentos analisados de 

acordo com Braun e Clarke (2006). Para realizar a categorização temática do conteúdo dos 

documentos, foram consideradas as etapas propostas pelos autores, descritas a seguir. 

Primeiramente, foi realizada uma familiarização com os dados, já descrita 

anteriormente. Após essa etapa, foram gerados os códigos iniciais que remetiam ao conteúdo 

presente nos dados, iniciada pela elaboração de códigos descritivos, seguido dos códigos 

analíticos.  

Finalizada a codificação, os códigos foram agrupados de acordo com suas semelhanças 

temáticas, permitido que suas associações facilitassem a identificação de outros dados que não 

estavam presentes de maneira explícita no conteúdo dos documentos. Em seguida, os grupos 

temáticos foram revisados para que suas coerências fossem afirmadas.  

Revisados, os temas foram descritos com base nos fenômenos que abarcavam e 

características mais relevantes. Por fim, os resultados obtidos foram descritos e apresentados 

recortes de citações das AAs que fossem ilustrativos dos temas, assim como de aspectos 

fenomenais que necessitassem de uma representação diretamente associada aos dados 

encontrados.  

Todo o processo de análise de dados foi realizado com o auxílio do software Atlas.ti. A 

análise foi realizada a partir da criação dos códigos, criação de memorandos digitais, esquemas 

gráficos de relações entre códigos, levantamento de citações e buscas por palavras-chave. 
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6. Resultados e discussão 

 

Sobre o processo de escolha de investigação da expressão da RPA em AAs, é de 

relevância destacar o valor do acervo documental consultado para tal tipo de exploração 

científica. O acesso ao banco de AAs se deu de maneira facilitada, o que me permitiu realizar 

uma “leitura intensa” dos dados, necessário ao estudo dos aspectos qualitativos de um ou vários 

fenômenos (Gibbs, 2009). 

A estratégia de escolha das AAs como meio de acesso a expressão da RPA se mostrou 

interessante, pois toda a subjetividade inerente ao processo de produção do relato após a 

Viagem à Fantasia faz com que os tipos de dados emergentes sejam bastante diversificados. 

Porém, mesmo dentro da variedade encontrada, é possível identificar e traçar padrões comuns 

aos tipos de expressão da RPA presentes nas AAs. No entanto, algumas ressalvas são 

necessárias ao considerar o material trabalhado nesta pesquisa. 

Os documentos foram produzidos por um grupo relativamente homogêneo, 

caracterizado por estudantes de um mesmo período e curso (arquitetura e urbanismo) de uma 

universidade pública. O curso por si só já delimita um número de participantes característicos, 

tendo em vista que ele possui uma predominância de estudantes do gênero feminino, o que se 

refletiu de maneira fidedigna nas AAs analisadas. Ainda, o curso possui uma temática geral que 

remete ao planejamento e produção de espaços e lugares. Enfatizo, aqui, a diferença que existe 

entre ambos, que foi estabelecida pelo geógrafo Tuan (1977), em que os lugares se diferenciam 

dos espaços a partir da atribuição de sentidos subjetivos. Assim, o fato de refletir acerca da 

produção espacial pode se constituir em um facilitador para os estudantes refletirem acerca dos 

locais pelos quais passaram ao longo de sua história de vida. 
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Sobre suas histórias de vida, é importante enfatizar o fator temporal para a produção de 

tal história. Estudantes do quarto período de uma universidade pública se encontram, em sua 

maioria, na faixa etária dos 19 aos 20 anos de idade, que é menos de um terço da expectativa 

de vida do brasileiro médio, que é de 74 anos, de acordo com o IBGE (2013). É um tempo de 

vida ainda curto para que o número de experiências seja vasto, embora elas sejam diversas 

quando consideradas as idiossincrasias de cada uma das pessoas que produziram as AAs 

analisadas. Em suma, são adultos jovens, necessariamente alfabetizados e que possuem ensino 

superior incompleto, além de terem uma história que possibilitou o seu acesso a esse tipo de 

ensino. 

Neste capítulo, apresento os resultados obtidos por meio da análise temática qualitativa 

dos documentos, constituídos por AAs de adultos jovens. Sua organização se dará em função 

dos temas mais relatados pelas pessoas que produziram os documentos. Primeiramente, farei 

uma descrição geral acerca do corpus trabalhado, considerando os principais elementos comuns 

às AAs analisadas. Em seguida, me deterei às questões relativas ao brincar enquanto forma de 

se relacionar com o ambiente, seguido da função da família na RPA. Posteriormente, tratarei 

dos aspectos afetivos identificados nas AA, seguido do espaço subjetivo reflexivo 

proporcionado pelo exercício da AA. Finalizo, então, pontuando os aspectos relativos à 

perspectiva temporal presentes nos relatos. 

 

6.1. Pontos comuns em autobiografias ambientais 

 

Viemos da poeira das estrelas e, a partir do caos da natureza e diversos eventos 

aleatórios, fomos organizados em células. Alguns bilhões de anos depois, nos tornamos os 

humanos como conhecemos hoje. Eventualmente, ao acaso, desenvolvemos a consciência e 

passamos a nos reconhecer enquanto seres pensantes que habitam um planeta no cosmos, o 
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único ainda conhecido capaz de sustentar a vida da nossa espécie. Você, leitor, muito 

provavelmente é um humano, assim como eu e os atuais mais de 7 bilhões presentes no planeta. 

Nós compartilhamos um lugar e uma história cósmica comum. 

Há uma citação presente e muito difundida no senso comum que diz que nós, seres 

humanos dotados de racionalidade e consciência, não somos ilhas. Vivemos cercados por 

nossos pares, que, por vezes, nos acompanham nos eventos que compõem nossa história de 

vida. Somos seres sociais que vivem nas histórias uns dos outros. Mesmo depois da morte, é 

possível que os elementos da nossa história de vida influenciem na vida do outro. 

Considere o desenvolvimento da ciência de maneira geral, independente de suas raízes 

epistemológicas. O desenvolvimento do conhecimento não pode ser isolado. O pensamento de 

Descartes influenciou a postura de diversos pensadores que o sucederam, assim como o 

pensamento de Weber. Formas diversificadas de se compreender o mundo e os fenômenos que 

nele ocorrem vieram a partir da compreensão e síntese do pensamento de várias pessoas. 

Pessoas, assim como eu e você. Pessoas que tiveram uma história que as guiou a pensar de uma 

maneira específica. As vidas de Descartes e Weber influenciaram a minha vida e a sua, mesmo 

que exista uma distância espacial e temporal considerável entre nós. 

Em menor escala, quando compartilhamos do mesmo lugar que outras pessoas, é 

possível que ocorram influências mútuas entre as pessoas e entre estas e os lugares que 

frequentam. Assim, é possível esperar que pessoas que frequentam lugares comuns possuam 

elementos comuns em suas histórias de vida. A partir do entrelaçamento dessas histórias 

individuais, surgem seus pontos comuns. Porém, apesar de lugares comuns compartilhados, as 

experiências neles são de natureza individual. 

Os dados analisados nesta pesquisa apontam elementos comuns em diversos dos 

documentos produzidos por meio da técnica AA. As pessoas que produziram os documentos 
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frequentemente os iniciam por meio de uma localização temporal-espacial específica, datando 

seu nascimento e local onde ele ocorreu, como pode ser evidenciado pelos extratos a seguir: 

 

Nasci em Fortaleza, Ceará, em 1977. Morávamos eu, meu pai e minha mãe na casa da 

minha avó. Eu não me lembro, claro. Depois nos mudamos para a minha casa, no 

conjunto Ceará, onde vivi até os 4 anos de idade. (AA-73) 

Nasci em Natal, na Maternidade Januario Cicco, no dia 3 de setembro de 1980. Meus 

pais ainda hoje são casados e me batizaram. Sou o quarto filho de um total de 5. (AA-

26) 

Nascido e criado no mesmo bairro até hoje. Em Candelária, depois de 23 anos, criei uma 

relação de afetividade com o mesmo, pois me recorda muitos dos melhores momentos 

da minha infância e adolescência. (AA-16) 

 

Muitas vezes, o parágrafo inicial das AAs é dedicado a uma reflexão pessoal acerca das 

influências dos ambientes na vida das pessoas que produziram os documentos, como pode ser 

visto nos seguintes trechos: 

 

Basta um minuto de reflexão para trazer à memória momentos vividos e lugares 

vivenciados. Muitos passarão, e apenas passarão. Outros, porém, não apenas fazem 

parte de experiências adquiridas, mas significa um desejo, uma conquista no sentimento. 

Uma história, uma vida. Lugares que, seja pela sensação produzida ou por 

acontecimentos promovidos marcam nossas vidas. (AA-53) 

 

Às vezes nós começamos a relembrar cenas do passado e rapidamente passamos a voltar 

no tempo e a sentir, literalmente, as mesmas sensações que vivenciávamos quando 

crianças. As imagens, em se tratando de ambientes que marcaram este período, foram 

inúmeras e diversas. Naquele universo infantil, elementos simples e singelo muitas 

vezes adquiriam uma importância tão grande que somente voltando a pensar como 

criança eu poderia voltar a escrever e, desta maneira, eu fui construindo imagens que 

tenho certeza que marcaram não somente certos momentos, mas, sim, ficaram 

registrados na minha memória e hoje constituem a minha noção de imagem (...). (AA-

55) 

 

Seja por meio da localização espaço-temporal ou pela reflexão pessoal, ambas as formas 

são estratégias para iniciar a escrita do relato, que possui relação direta com a forma como estas 

pessoas se reconhecem e reconhecem seus ambientes, seja de maneira objetiva, como visto nos 

três primeiros trechos, ou subjetiva, como visto nos trechos posteriores. Das duas maneiras, as 
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pessoas se enxergam nos lugares que fazem parte delas. No entanto, na maneira objetiva, o 

reconhecimento se dá a partir da localização de si no mundo concreto, datando e localizando o 

evento do nascimento. Já na maneira subjetiva, o reconhecimento pessoal se dá a partir da 

expressão da compreensão acerca das influências que os lugares tiveram em si. 

Os eventos descritos nas AAs analisadas são diversificados e grande parte deles ocorre 

em 3 grandes ambientes: o ambiente residencial, o ambiente escolar e o ambiente de praia, 

sendo esse último presente provavelmente em virtude da localização da cidade em que 

moravam as pessoas que produziram os documentos (Natal, Rio Grande do Norte, Brasil). As 

experiências relatadas ocorrem principalmente junto à família, que é o principal elemento 

responsável por proporcionar o acesso das pessoas aos ambientes apresentados nos relatos 

autobiográficos. Muitas vezes, estas experiências se dão em espaços abertos, eventualmente 

junto a elementos naturais (como jardins, quintais arborizados, ruas arborizadas e praias) e com 

amigos. Os amigos estão presentes em grande parte das experiências relatadas, muitas vezes 

associados às brincadeiras em espaços abertos e, principalmente, no ambiente escolar.  

Os aspectos afetivos são mencionados em grande parte dos relatos e se associam 

principalmente tanto à família quanto às brincadeiras, apesar de permearem, necessariamente, 

toda a produção da AA, assim como o conteúdo escrito, tendo em vista que o processo cognitivo 

de resgate mnemônico necessita da emoção para ocorrer (Murray et al., 2013). O afeto pode ser 

percebido de maneira indireta quando há conteúdo de natureza afetiva, porém sem palavras que 

remetam diretamente a sentimentos ou emoções, sendo possível identificá-los a partir do 

conjunto semântico presente nas AAs. Ainda, o afeto pode ser identificado na forma de 

nostalgia com relação ao tempo-espaço em que as experiências ocorreram e, também, nas 

comparações realizadas entre os lugares presentes nos relatos. Por vezes, há também nos relatos 

o estabelecimento de relações entre o bem-estar emocional e os lugares pelos quais as pessoas 

passaram. 
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Muitas das AAs possuem, também, descrições dos lugares por onde as pessoas que as 

produziram passaram, assim como avaliações pessoais acerca dos mesmos, em que relatam suas 

impressões acerca das influências que esses locais tiveram sobre si. As AAs apresentam, 

também, reflexões pessoais em que as pessoas que produziram os relatos expressam percepções 

que tiveram acerca de si e da influência que os lugares pelos quais passaram tiveram em suas 

vidas, utilizando o espaço de produção da AA como uma via de mudança sobre o olhar que 

possui de si mesmo, afetando sua ideia de self. 

Outro aspecto presente nas AAs analisadas neste estudo é a perspectiva temporal. As 

pessoas que produziram os relatos expressam o tempo, muitas vezes, de maneira direta e linear, 

utilizando palavras que denotam referências temporais, como meses e anos. Por exemplo, 

especificando o tempo de permanência em uma determinada casa ou o período de férias 

escolares. A expressão da articulação entre tempo e espaço pode ser vista quando os relatos 

apresentam menções a lembranças de lugares que, na época da infância, pareciam ser maiores 

do que realmente eram. 

Os parágrafos anteriores sintetizam, em linhas gerais, o conteúdo presente e a forma 

como estavam organizadas as AAs utilizadas nesta pesquisa. Também, foram apresentadas 

sinalizações introdutórias dos resultados e características comuns presentes nas histórias de vida 

das pessoas que produziram os relatos autobiográficos analisados. O aprofundamento acerca 

deles se dará nas seções seguintes, nas quais serão descritos os grupos temáticos em que foram 

organizados os conteúdos das AAs, bem como trechos dos relatos que representam os temas 

discutidos e suas relações teóricas com a literatura científica da Psicologia Ambiental e áreas 

afins. 

 

6.2. A função do brincar e a relação pessoa-ambiente 
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Ao voltar meu olhar para o meu próprio passado, as primeiras lembranças das quais me 

recordo são da primeira casa onde morei até os 4 anos de idade. Nessa casa, vivi com todos os 

meus irmãos e meus pais. Era um lugar simples e humilde, confortável o bastante para a forma 

como minha família estava organizada na época, início da década de 1990. Lembro-me bastante 

do quintal e da vista que ele dava para a praia de Areia Preta. Nesse quintal, eu costumava correr 

atrás das galinhas que minha mãe criava e brincar com minha irmã. Meu pai também costumava 

brincar conosco nesse mesmo lugar, usando um estilingue e comandando diversas sessões de 

tiro ao alvo, que eram latas de leite enferrujadas em cima de uma cadeira velha. 

Em 1992, nos mudamos para a casa onde vivemos até hoje. Aqui, quando eu era criança, 

adorava brincar com meus amigos. Na minha casa, na rua, na escola ou na casa deles, qualquer 

espaço era um playground em potencial. Por exemplo, perto do local onde moro, há uma 

floresta de mata atlântica, presente em parte de Natal. A área é uma reserva ecológica há vários 

anos e a entrada é proibida. No entanto, quando eu era criança, não fazia ideia do que isso 

significava e, por isso, vivia em contato com essa floresta. Muito da minha infância se deu em 

contato direto com esse lugar. 

O que me motivava a entrar lá eram as possibilidades que esse lugar oferecia. Muitas 

árvores para subir, muitos espaços para correr livremente, muitos locais para se esconder, muito 

desconhecido para conhecer. Todos esses “muitos” podem ser sintetizados em apenas uma 

possibilidade: o brincar; e, para mim, poder fugir com meus amigos da época e ir brincar na 

floresta marcou boa parte da minha infância. Nas AAs analisadas, tanto a casa, frequentemente 

referida como “minha casa”, quanto as brincadeiras aparecem de maneira importante.  

Na literatura, a partir de uma perspectiva transacional, a casa é uma unidade que 

apresenta características que representam a ideia pessoal de self de uma pessoa (Cooper-

Marcus, 1979, 2006) a partir da relação entre ela e elementos ambientais ao longo do tempo 

(Werner et al., 1985). Assim, a casa, quando se mostra presente em relatos autobiográficos, 
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pode ser entendida como a expressão não só do lugar onde morou, mas, também, enquanto a 

expressão escrita de um componente do self. A casa é um elemento físico que compõe parte da 

subjetividade de uma pessoa. Assim, quando aquela se faz presente na subjetividade de alguém, 

é dotada de significados individuais que, eventualmente, ganham uma expressão física na 

própria casa, seja na organização da mobília, na pintura, na organização dos ambientes, etc, 

dando origem a um processo cíclico que relaciona a pessoa e o local onde mora ou morou 

(Cooper-Marcus, 1979). Enfatizo, aqui, o verbo “morar” conjugado na terceira pessoa do 

pretérito perfeito, pois a casa que faz parte da subjetividade pode estar presente fisicamente ou 

não, mas sua influência existirá de ambas as formas. 

No entanto, a expressão do self na casa se dá de maneira clara apenas na idade adulta. 

Os adultos realizam reformas nas casas, muitas dessas resultantes de um processo de mudança 

subjetiva, tal qual ocorreu com Jung (Cooper-Marcus, 1979), ou por necessidades de 

aprimoramento nos ambientes. Casas com crianças residentes são propriedades de adultos, que 

podem ser responsáveis pelas crianças ou não. A expressão da criança na casa se dá de maneira 

diferenciada, pois esta está sujeita às regras impostas pelos responsáveis por elas. Assim, uma 

das maneiras pelas quais essa expressão pode se dar é por meio do brincar em espaços abertos. 

Os trechos a seguir apresentam brincadeiras realizadas nas imediações da casa onde as pessoas 

que produziram os relatos moravam: 

 

Estava sempre no jardim ou no quintal de casa a inventar algo com meus irmãos. Às 

vezes, pulava o muro para ir brincar com minhas vizinhas. Adorava brincar de casinha 

de bonecas. Era toda em tijolinho, com porta, janela, pia e até a campainha, mas em casa 

mesmo eu passava o meu tempo subindo na goiabeira! Era uma grande diversão correr 

em volta da casa também! (AA-23) 

 

O jardim da minha casa era o local escolhido para todas as brincadeiras, desde os seis 

ou sete anos até mais ou menos 11 anos. No fundo dele havia duas árvores altas e bem 

próximas. A grama com algumas formigas que teimavam em cruzar nossos caminhos 

viravam logo alvo de nossas brincadeiras! A grade que nos separava da rua e 

resguardava a casa revelava a tranquilidade do pequeno bairro. (AA-25) 
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Também me lembro da minha casa na Prudente de Morais, onde nasci e morei até 1990. 

Ela tinha um enorme quintal com três cadelas da raça Pastor Alemão. Eu brincava muito 

na biblioteca com minhas quatro primas. (AA-31) 

 

O que melhor recordo daquela época, quando a casa era pequena, era que tínhamos 

bastante espaço para as brincadeiras. O terreno era grande o que permitia que eu e meus 

irmãos brincássemos com segurança dentro de seus limites. (AA-62) 

 

Logo nos mudamos para o bairro de Ponta Negra, para uma casa bem bonita de esquina 

com gramado bem grande na frente, onde brincava com minhas irmãs e com meus 

primos. Tínhamos uma casinha de cachorro e, como não tínhamos cachorro, fazíamos 

de nossa casinha de boneca. Eu achava o máximo! Me lembro também que não tínhamos 

televisão. (AA-78) 

 

Como pode ser percebido, além da presença da família, a maior parte dos locais 

mencionados são espaços abertos que são associados a casa ou que fazem parte dela. A 

expressão de self presente nos relatos está associada à casa e a possui como um dos seus 

componentes, porém seu foco se dá em espaços em que tiveram um acesso livre de regras, o 

qual possibilita a expressão por meio do brincar. A literatura já aponta a presença de espaços 

abertos em relatos autobiográficos produzidos pela técnica AA (Cooper-Marcus, 1992), o que 

pode ser evidenciado, também, por este estudo. Nos relatos analisados, os jardins e quintais são 

os locais em que se realizam as brincadeiras, além de locais próximos a residência, como a casa 

de vizinhos ou as partes da rua próximas a casa. Quanto aos espaços mais privados, os quartos 

antigos dos autores das autobiografias figuram como um local importante para brincadeiras e 

por isso são relatados, como pode ser visto no trecho a seguir: 

No meu quarto me sentia a dona do pedaço. Para mim, ele era gigante! Achava que 

poderia fazer tudo lá! Dividia com a minha irmã, mas isso não era problema para mim. 

Pelo menos não me lembro de ter tido problemas com relação a isso. Lá era o meu lugar 

de brincar de boneca, então era o local mais divertido da casa! (AA-19) 

 

Ainda que o brincar figure como uma das formas de se relacionar com a casa, tal 

comportamento não se limita apenas a ela. Um dos locais mencionados pelos autores das 

autobiografias analisadas neste estudo e que aparece de maneira importante é a escola. Porém, 
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em virtude da função específica da escola na vida da pessoa, a relação que se estabelece com 

ela é diferente da que se estabelece com a casa em que se mora ou morou. A escola possui 

características distintas da casa, tanto em termos físicos quanto funcionais. Assim, a expressão 

da relação pessoa-ambiente, mesmo que seja a mesma (aqui, no caso, vista por meio do brincar) 

assume uma função diferente para a pessoa que o relatou, tendo em vista que a expressão de 

self que se dá na casa é diferente da que se dá na escola, dadas as diferenças de tais ambientes.   

Portanto, tomando o brincar como uma das formas principais de expressar a relação 

pessoa-ambiente nos relatos analisados é possível concluir que a técnica AA permite acessar a 

relação pregressa que a pessoa estabeleceu com os ambientes pelos quais passou em sua vida, 

principalmente as residências em que viveu. Tal acesso se dá por via do auto-relato do brincar, 

pois esse comportamento, quando relatado, necessita da descrição do ambiente em que ocorreu. 

Assim, quando solicitados a pensar sobre suas primeiras experiências com os ambientes pelos 

quais passaram, o brincar surge como uma forma de acesso mnemônico a estes ambientes, tendo 

em vista a carga afetiva que brincadeiras possuem para as pessoas no início de seu 

desenvolvimento, além da versatilidade inerente a tal comportamento. As brincadeiras 

possíveis nos ambientes variam de acordo com a imaginação das crianças, o que remete 

diretamente ao conceito de affordances (Gibson, 2015/1979), que se refere às possibilidades 

oferecidas para uso do ambiente em função da percepção subjetiva e interpretação que a pessoa 

dá para o ambiente ou objeto em questão. 

O brincar possui um papel importante no desenvolvimento do ser humano, se 

constituindo como um fenômeno muito antigo da cultura da humanidade, sendo essencial à 

saúde, crescimento, potencial criativo e aos relacionamentos com grupos (Pedroza, 2005). 

Todas as crianças, quando têm a possibilidade, brincam. Brincar não é apenas uma maneira de 

se divertir ou de passar o tempo. Tal comportamento envolve uma série de processos cognitivos 

que, quando exercitados, facilitam e proporcionam o desenvolvimento de habilidades sociais, 
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se constituindo como produto e produtora de sentidos e significados para a formação da 

subjetividade da criança (Pedroza, 2005). Ainda que possa parecer um comportamento aleatório 

em virtude das possibilidades que o envolvem, o brincar possui uma sistematização para as 

crianças envolvidas e está relacionado diretamente ao autoconhecimento dessas (Garvey, 

2015/1977).  

Como observado nos recortes das AAs apresentados anteriormente, esse brincar envolve 

a expressão da criança por meio das atividades lúdicas que realizam, seja na forma de faz-de-

conta ou em brincadeiras como esconde-esconde, correr com amigos, andar de bicicleta, etc. 

Tal comportamento possui uma base evolutiva e biológica relacionada, o que o torna um 

fenômeno cultural e esperável durante os primeiros anos de desenvolvimento do ser humano. 

Garvey (2015/1977) aponta como características comuns ao brincar as seguintes 

características: (a) a brincadeira possui características positivas para a pessoa que brinca, (b) o 

comportamento não possui fins específicos que não sejam os relacionados ao ato em si e ao 

prazer de quem realiza, (c) é um comportamento espontâneo e não-obrigatório, (d) é um 

comportamento ativo e (e) se relaciona com elementos da realidade que não necessariamente 

são brincadeiras. Nas AAs analisadas, as menções às brincadeiras corroboram tais 

características, o que pode ser observado nos recortes a seguir: 

 

Uma das minhas brincadeiras favoritas era subir nos cajueiros e nas goiabeiras. Gostava 

dos cajueiros porque tinham uns galhos grossos de fácil apoio e das goiabeiras por causa 

dos emaranhados dos seus galhos. Adorava encontrar as frutas, era maravilhoso! (AA-

15) 

 

Desde que nasci sempre passei minhas férias na praia de Muriú. Antigamente tinha 

muitos coqueiros e eu adorava brincar de casinha com minhas primas, com os coquinhos 

pequenininhos usando-os como comidinha para as bonecas. (AA-46) 

 

Os trechos acima exemplificam e refletem as características do brincar apontadas por 

Garvey (2015/1977). Ainda, é possível relacionar a quinta característica indicada pela autora 
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com o conceito já mencionado de affordances. No contexto apresentado por Garvey, a 

característica a qual me refiro se relaciona especificamente às brincadeiras de faz-de-conta, pois 

nelas os brincantes utilizam elementos da realidade para embasar os comportamentos. Porém 

as ações não se efetivam como se dariam na realidade, pois o brincar não possui um fim 

específico, que não proporcionar o prazer em seus praticantes. Por exemplo, uma brincadeira 

de luta simula uma luta, com todos os comportamentos e verbalizações associadas. Contudo, o 

fim de tal comportamento não é o mesmo do que seria se a luta não fosse simulada por meio da 

brincadeira. Assim, o brincar proporciona uma reinterpretação da realidade. 

O conceito de affordance envolve a percepção da realidade ambiental que cerca as 

pessoas. Por meio da percepção subjetiva, tal realidade é reinterpretada e utilizada de uma forma 

diferente da qual fora destinada, assim como os brincantes fazem por meio da reinterpretação 

da realidade. Coquinhos não são comidas para bonecas ou árvores não são feitas para serem 

subidas, assim como coqueirais não são casinhas. Tais comportamentos são exemplos de 

expressão da relação pessoa-ambiente e podem ser considerados exemplos de affordances. No 

entanto, tal affordance se dá por meio do brincar, que também possui como uma de suas 

características a distorção da realidade circundante. Assim, os conceitos definidos por Gibson 

(2015/1979), affordance, e Garvey (2015/1977), brincadeira, se relacionam no que se refere à 

modificação da realidade via percepção e interpretação do que cerca a pessoa. 

Por se tratar de uma atividade mencionada por várias pessoas nas AAs, ela não se limita 

a um espaço específico, apesar de ser realizada principalmente em espaços abertos. Muitos dos 

relatos também descrevem brincadeiras na escola, outro espaço bastante mencionado nas 

autobiografias. Os trechos a seguir sinalizam algumas brincadeiras realizadas no ambiente 

escolar: 

 

Quando eu tinha 3 anos, eu estudava no Colégio Imaculada Conceição e de lá a minha 

primeira relação com o ambiente. O jardim de infância era perto do pátio central. Lá, 
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brincávamos e cantávamos. A sensação era sempre de ansiedade de chegar naquele 

local. (AA-47) 

 

Lembro-me de estar passeando aos 8 anos pelo pátio do Colégio Christus, onde estudei 

a maior parte da minha vida estudantil. Observava as muitas árvores, o sol e o chão de 

areia, que faziam com que aquele ambiente onde o vento batia em nossos rostos fosse o 

melhor local para brincar. Conseguia subir na maioria daquelas árvores e observava tudo 

lá de cima. (AA-25) 

 

Como é possível notar, assim como no ambiente residencial, as brincadeiras na escola 

são realizadas, também, em espaços abertos. Também é possível notar o contato com a natureza 

como um dos elementos presentes nas descrições das brincadeiras. Na literatura, os ambientes 

escolares são vistos como um dos principais locais em que as crianças passam pelo processo de 

socialização, que pode ser entendida como um processo evolutivo da condição social da criança, 

observando-a como ser necessariamente socializado em virtude da cultura, tendo a escola como 

principal ator em tal processo (Miranda, 1994). Assim, a escola pode ser considerada o 

ambiente social da criança (Elali, 2003).  

A escola é um local produtor de diversos sentidos para quem a vivencia, tendo em vista 

a função educadora que possui para a sociedade. O primeiro ambiente social vivido por uma 

criança sem a supervisão de seus responsáveis é a escola. Nela, a criança é ensinada de acordo 

com a cultura na qual está inserida e de acordo com o modelo pedagógico adotado pela escola. 

Assim, considerando a escola como um microcosmo do universo com elementos que remetem 

às vivências sociais (Elali, 2003), o brincar pode ser considerado uma das formas de se 

relacionar com esse ambiente e com seus pares que compartilham dos mesmos espaços.  

Os trechos a seguir demonstram a realização de brincadeiras na casa e na escola: 

 

Meu primeiro colégio foi o jardim escola Cebolinha. Não era uma escola muito grande, 

mas tinha um local com muitos brinquedos e uma grande árvore onde brincávamos de 

Thundercats. (AA-38) 

 

Na minha casa, me lembro que as árvores eram de pequeno porte. Quase não subia em 

árvores, mas adorava ficar rodeando a casa pelo primeiro andar. A casa da minha 
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infância é basicamente a de agora, com exceção da área externa, com uma área de lazer 

que já foi criada. (AA-33) 

 

Em ambas as citações é possível perceber a presença tanto do espaço aberto quanto do 

contato com a natureza. No que se refere aos espaços abertos, é possível notar que mesmo que 

o uso dado ao ambiente seja o da realização das brincadeiras, a função do espaço aberto muda 

na escola e na casa. Na casa, tomando como pressuposto a definição de casa apresentada no 

início desta sessão, a expressão de self da pessoa quando criança nela se dá por meio do brincar 

em espaços abertos, pois é neles que há a liberdade para que tal expressão ocorra. Porém, na 

escola, o brincar destina-se a uma outra função, que seria a socialização com os amigos, tendo 

em vista que o espaço aberto para brincadeiras na escola são os locais fora das salas de aula, 

em horários delimitados, fazendo com que aquelas sejam realizadas em espaços abertos, 

possivelmente em função das regras institucionais, e coletivamente.  

Os espaços para a realização de brincadeiras também envolvem o contato direto com a 

natureza. No entanto, os elementos naturais encontrados nas AAs analisadas referem-se 

principalmente às árvores, canteiros e pequenos locais em que era possível ter contato com 

elementos naturais do meio urbano. Assim, é possível inferir sobre o entendimento acerca do 

conceito de natureza das pessoas que produziram os relatos autobiográficos. De acordo com o 

observado nos documentos analisados, a natureza pode ser compreendida como qualquer 

elemento natural que esteja presente no ambiente físico em que se passam as experiências 

relatadas. Porém, em alguns documentos, é possível observar um sentido mais específico, que 

se refere a natureza de maneira mais ampla, referindo-se a florestas e ambientes de praia. Tais 

tipos de ambientes, todos espaços abertos, se associaram às brincadeiras. O contato com a 

natureza se dá por meio do uso dos elementos dela para a realização de atividades lúdicas, como 

subir em árvores, como pode ser evidenciado nos trechos a seguir: 
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Ocupava minhas tranquilas tardes principalmente brincando nas árvores da minha casa, 

nas roseiras e com as dezenas de singelas borboletas amarelas que nelas habitavam. 

(AA-14) 

 

O jardim da minha casa era o local escolhido para todas as brincadeiras. Desde os seis 

ou sete anos, até mais ou menos onze anos. No fundo dele havia duas árvores altas e 

bem próximas que sediavam algumas brincadeiras. A grama com algumas formigas que 

teimavam em cruzar nossos caminhos e viravam logo alvo de nossas brincadeiras. (AA-

25) 

 

O ambiente de praia é mencionado nos relatos autobiográficos e também se associa com 

o brincar. Porém, tal forma de brincar está diretamente relacionada com a família. As praias 

compõem os ambientes costeiros e possuem relevância para a cultura e economia das cidades 

litorâneas, sendo destinadas principalmente ao lazer e ao turismo (Macedo-Silva, Tchaicka, & 

Sá-Silva, 2016). Os produtores dos relatos autobiográficos analisados neste estudo viviam e 

estudavam em Natal,  uma cidade litorânea. Para cidadãos de classe média dessa cidade, é 

comum possuírem uma casa alternativa para que a família se reúna na estação do verão em 

períodos de férias. Assim, o convívio familiar é possibilitado nesse ambiente de passagem. 

Utilizo o termo “passagem”, pois não é um ambiente de moradia fixa para os membros da 

família. A casa de praia só é lar da família em um período delimitado por uma estação do ano.  

Os relatos apontam que os ambientes de praia possuem significado subjetivo, pois 

também foram associados às brincadeiras em espaços abertos. Seu significado, no entanto, não 

se limita somente à casa em si, mas aos elementos de tal ambiente como um todo, como, por 

exemplo, dunas ao redor, o pôr-do-sol, florestas, dentre outros. De acordo com os relatos 

analisados, a casa de praia é apenas mais um componente subjetivo de algo que me refiro aqui 

como ambiente de praia. A forma como a praia é resgatada nas autobiografias sugere fortemente 

que são as lembranças do brincar as responsáveis pela atribuição de um sentido subjetivo que 

ultrapassa os limites dos muros das casas de praia, como pode ser visto nos recortes a seguir: 

Boa parte das férias da minha infância passei na casa de praia dos meus pais em Pirangi. 

Lá tinha, e ainda tem, uma boa turma. Costumava brincar quando pequeno de polícia e 
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ladrão, jogar baralho, surfar e descer de sandboard pelos morros das redondezas. 

Atualmente, costumo apenas jogar bola, baralho e surfar. (AA-26) 

 

Quando era criança, passava o veraneio em uma casa que nós tínhamos em Santa Rita. 

Era muito divertido porque nos finais de semana toda a família se reunia. A casa era 

grande e ventilada e havia um terreno ao redor. Podíamos brincar na areia ou correr. 

Pela manhã bem cedo, às 4h ou 5h, íamos caminhar até a praia de Jenipabu. (AA-22) 

 

Eu não poderia deixar de citar aqui onde eu veraneava. Era em Barra do Rio, na casa da 

minha tia Ana, onde eu brincava muito na praia. Adorava tomar sol! Me lembro também 

que gostava de dormir ao som do vento e das ondas, de deitar nas redes da varanda e 

contemplar o céu de noite. (AA-54) 

 

O brincar não é só uma atividade importante para o desenvolvimento físico e cognitivo 

das pessoas durante seus primeiros anos de vida, é importante, também, para o desenvolvimento 

da relação pessoa-ambiente, tendo em vista que tal comportamento deixa uma marca dupla, 

tanto na pessoa quanto no ambiente (Gutton, 2013). Tais marcas podem ser acessadas por meio 

da técnica AA como foi visto por este estudo, corroborando as afirmações de Gutton (2013).   

Algo importante de ser destacado é o fato de que em nenhuma das AAs analisadas o 

brincar foi mencionado de maneira isolada. Portanto, é possível observar que brincar é uma 

atividade que necessita de um contexto e de um local para ser realizado, tal qual qualquer 

comportamento humano. Porém, diferente de outros tipos de comportamento, o brincar 

possibilita o desenvolvimento de vínculos afetivos pelos espaços, assim como pelas pessoas 

presentes nestes. Assim, é possível inferir que os locais mencionados nas AAs não são meros 

espaços em que se desenvolviam as atividades das crianças, mas, sim, lugares dotados de 

sentido para as pessoas que os inseriram em seus relatos, remetendo à teoria de espaços e lugares 

de Tuan (1970/2012). Dessa forma, a expressão da relação pessoa-ambiente em relatos 

autobiográficos produzidos com auxílio da técnica autobiografia ambiental, pode ser 

identificada por meio de descrições das brincadeiras que as pessoas realizavam durante a 

infância. 

 



82 

 

6.3. Afetividade e autobiografia ambiental 

 

Ao contarmos nossa própria história, recordamos de experiências que nos geraram 

lembranças. Os eventos que nos marcaram ficam guardados em nossa memória e moldam a 

nossa subjetividade, influenciando a forma como enxergamos a nós mesmos e futuros 

aprendizados. Os eventos resgatados podem ser de natureza positiva ou negativa. 

Lembro-me de uma vez em que viajei com meus pais para uma cidadezinha do interior 

do Rio Grande do Norte, chamada Barcelona. Nessa cidade viviam os meus avós maternos. Eu 

me lembro de que gostava muito de ir para lá, pois eu sempre ia com meu pai explorar o rio que 

cortava a entrada da cidade e com minha mãe para colher frutos nas serras mais próximas de lá. 

Com meu pai e minha mãe eu me sentia muito seguro e me lembro de como minha mãe falava 

sobre as perigosas taturanas em cima dos umbuzeiros e do meu pai me mandando pular de cima 

das pedras nas partes mais fundas do rio. São lembranças muito prazerosas de se ter. Elas 

possuem uma carga afetiva e por isso consigo recordá-las. 

Quando olhamos para o nosso passado, vemos as impressões que temos de nossa história 

guiada pelas emoções que tivemos quando vivenciamos as experiências. Assim, é comum que 

as pessoas se emocionem ao lembrar-se de alguns eventos de suas biografias. Como já 

mencionado, a produção de uma autobiografia ambiental é precedida de uma vivência chamada 

Viagem à Fantasia, que é composta de uma meditação guiada com foco na história da pessoa e 

nos ambientes pelos quais passou. Tal vivência é seguida de uma roda de conversa sobre a 

experiência para, então, a produção de um relato escrito a ser entregue ao professor responsável 

posteriormente. Dessa forma, é possível obter uma amostra de como aquela pessoa enxerga sua 

própria relação pregressa com o ambiente. 

A memória humana é um sistema complexo que relaciona diversos processos 

cognitivos, que são responsáveis pelo desenvolvimento do ser humano por meio do aprendizado 
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para a execução de tarefas, para a tomada de decisão, para os pensamentos, etc. De acordo com 

Baddeley (2015), os sistemas de memória são: memória sensorial, memória de curto prazo, 

memória de trabalho e memória de longo prazo. Produções autobiográficas, de maneira geral, 

estão associadas à memória de longo prazo, especificamente à memória episódica que está 

associada à memória autobiográfica.  

A memória episódica é um sistema responsável por armazenar episódios importantes da 

vida. Por meio de tal sistema, é possível realizar viagens mentais no tempo por meio do acesso 

a tais eventos armazenados. Já a memória autobiográfica, definida pelo mesmo autor, é o 

sistema de memória que diz respeito ao relacionamento entre estes episódios de vida. Por meio 

de tal relação, é possível se reconhecer em sua própria história e desenvolver a consciência de 

sua própria existência enquanto ser humano.  

É possível inferir que praticamente todo o conteúdo das autobiografias ambientais é 

afetivo, pois as emoções são parte dos elementos responsáveis por consolidar memórias de curto 

prazo em memórias de longo prazo. O mesmo ocorre no processo de resgate mnemônico 

(Alexander & O’hara, 2003). Ao resgatar uma lembrança de uma experiência, a pessoa acessa 

sua memória episódica, que se associa diretamente a sua memória autobiográfica (Baddeley, 

2015). Assim, é esperável que uma autobiografia ambiental possua conteúdo afetivo, 

necessariamente, tal qual aponta a literatura em psicologia ambiental (Cooper-Marcus, 1992; 

Elali & Pinheiro, 2008). No entanto, a identificação de tal tipo de conteúdo pode ser dificultada 

em virtude da capacidade de expressão da escrita da pessoa que produziu o relato, o que não 

impede que isso seja realizado em processos de análise de dados. 

Cabe fazer, aqui, uma diferenciação entre os conceitos de sentimento e emoção. Os dois 

construtos compõem parte da afetividade humana, ao lado de outros como o humor, 

temperamento, estilo afetivo, experiência emocional, etc. Para tal diferenciação, utilizarei como 

base teórica para a compreensão da afetividade no contexto das AAs as proposições de James 
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(2008/1890) e Damásio (2004, 2011). As emoções humanas possuem uma natureza mais 

vinculada ao aparato biológico de uma pessoa e se relacionam à percepção de fatores ambientais 

causadores de uma sensação. Tal sensação pode ser considerada uma emoção e esta é sentida 

fisicamente após as mudanças corporais acontecerem (James, 2008/1890). Desta forma, as 

emoções são reações automáticas importantes no processo de regulação da vida e são 

complementadas por processos cognitivos que influenciam comportamentos (Damásio, 2011), 

como expressões faciais específicas relacionadas às emoções básicas: tristeza, alegria, estresse, 

raiva, surpresa e nojo (e.g. Ekman, 1970). 

Os sentimentos, por sua vez, possuem uma especificidade, pois estão associados a 

processos cognitivos mais complexos, que envolvem a consciência autonoética, definida como 

a consciência de si e de estar revivendo eventos específicos que ocorreram ao longo da história 

de vida tal qual estão sendo lembrados (Gauer & Gomes, 2008), e os sistemas de memória de 

longo prazo, especificamente a memória episódica e a memória autobiográfica (Baddeley, 

2015). De acordo com Damásio (2003), sentimentos são decorrentes da lembrança de um estado 

corporal em um evento específico, evento no qual o corpo da pessoa estava passando por um 

processo influenciado por uma emoção. Assim, os sentimentos envolvem a percepção de tal 

estado corporal e a interpretação dele e de suas consequências cognitivas, como imagens 

mentais associadas à emoção percebida. Tal percepção, por fim, pode vir a gerar sentimentos 

de emoções (Damásio, 2003) ou experiência emocional (Lewis, 2008). Dessa forma, é possível 

concluir que emoções possuem uma relação mais forte com o aparato biológico, enquanto os 

sentimentos possuem uma natureza subjetiva. 

Considerando tal diferenciação, não é possível identificar as emoções em relatos 

autobiográficos escritos. Mesmo que as referências afetivas escritas nas AAs sejam referidas 

com vocábulos diretamente relacionados às emoções, como tristeza, alegria, medo, etc., é 

possível inferir que são, de fato, sentimentos, tendo em vista a necessidade de percepção de si 
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em sua história de vida para que o relato autobiográfico seja produzido. Ainda que a percepção 

e posterior expressão dos sentimentos seja identificada e que esta possa desencadear processos 

emocionais, evidenciando a relação dialética entre emoções e sentimentos, as emoções em si 

não podem ser identificadas.   

Dito isso, ao lembra-se das experiências vividas durante o processo da Viagem à 

Fantasia e elaboração da AA, a pessoa não resgata ou relata a experiência em si. O que é 

resgatado é o sentimento de tal experiência em relação com os ambientes presentes na 

lembrança. Ou seja, a pessoa tem o que chamo, aqui, de sentimento da relação-pessoa 

ambiente, tendo em vista que a Viagem à Fantasia estimula o resgate do vínculo entre a pessoa 

e os ambientes pelos quais ela passou.  

A pessoa não lembra só de si ou percebe como estava seu corpo na lembrança: ela 

percebe como era o seu estado em ambientes específicos, em um processo que envolve a 

percepção interna no tempo presente de um ambiente que um dia fora externo e foi 

internalizado. Assim, tal sentimento remete a perspectiva epistemológica transacional dos 

estudos pessoa-ambiente (Valera, 1996), tendo em vista que pessoa e ambiente tornam-se um 

único componente formado por elementos subjetivos e ambientais, aqui, por meio da 

afetividade no processo de sentimento.  

A técnica AA, portanto, possibilita a externalização de tais ambientes na forma de relato 

escrito. Assim, a inserção da variável ambiental no processo de resgate mnemônico torna mais 

complexa a produção do relato autobiográfico, tendo em vista que o processo do sentimento da 

relação pessoa-ambiente envolve a consciência autonoética. Essa consciência possui a 

capacidade de contextualizar os eventos passados no tempo subjetivo e no espaço (Wheeler, 

Stuss, & Tulving, 1997), além de possibilitar a pessoa à percepção interna da forma como sentia 

suas emoções e os efeitos que os ambientes tinham nisso. 



86 

 

Os trechos a seguir evidenciam sentimentos com relação aos ambientes que as pessoas 

vivenciaram em seus passados: 

 

Em Candelária, depois de 23 anos, criei uma relação de afetividade com o mesmo, pois 

me recorda muitos dos melhores momentos da minha infância e adolescência. Ainda 

criança, eu já me sentia muito bem com minha casa, que tinha muitas plantas e árvores. 

Havia pé de sirigüela, de goiaba, bananeiras, coqueiro, pé de jambo, dos quais o maior 

acaba de ser cortado. Ou seja, não faltavam frutas em casa, o que veio a contribuir para 

que eu tivesse essa fase muito saudável! (AA-16) 

 

As conversas sempre aconteciam no quarto dela. Quando minha mãe me chamava para 

lá e fechava a porta, já podia ficar triste, pois sabia que coisa boa não era. Eu demorei a 

compreender o respeito que devia ter para com a minha irmã, mas depois de ficar com 

vergonha da vizinhança, que escutava minha mãe brigando comigo, parei com certeza. 

Se não houvesse vizinhos, não teria parado aí. (AA-19) 

 

Como pode ser visto, os sentimentos relatados possuem uma base emocional que 

algumas vezes pode ser vista de maneira direta. No primeiro trecho, o sentimento figura de 

maneira genérica e a relação com o lugar é relatada como positiva em virtude das características 

do local descrito e do que ele proporcionava para a pessoa que o vivenciou. No segundo, a 

descrição do sentimento é diretamente associada ao lugar em virtude de experiências 

emocionais negativas associadas ao mesmo, com referência direta à emoção tristeza, uma das 

seis emoções básicas propostas por Ekman (1970).  Porém, como mencionado anteriormente, 

os sentimentos relatados são sentidos pelas pessoas, mas são sentimentos que possuem neles a 

relação dialética entre pessoa e ambiente. 

Durante o processo cognitivo de resgate mnemônico para que a expressão escrita da 

relação pessoa-ambiente ocorra na AA, é necessário que a pessoa avalie os efeitos que os 

ambientes tiveram em si. Tomando como pressuposto a participação necessária das emoções 

em tal processo de resgate, tal avaliação ocorre por meio de avaliações afetivas, que são 

atribuições de qualidades afetivas aos lugares, eventos ou objetos (Russell & Snodgrass, 1987). 
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O processo de avaliação afetiva é de natureza subjetiva, tendo em vista a quantidade de 

variáveis mentais envolvidas nele.  

No entanto, esse processo ocorre quando há contato direto com os espaços, logo após o 

contato com o espaço. Vale salientar que a primeira aproximação com os espaços se dá de 

maneira afetiva, em termos estéticos, numa avaliação quanto ao gostar ou não daquilo que 

observa (Amedeo, 1993; Ulrich, 1983). Como as AAs são produzidas muitos anos depois do 

contato com os ambientes descritos, a avaliação afetiva ocorre com um tempo muito maior do 

que o habitual para esse processo. E, como qualquer avaliação, estas são passíveis de mudança 

de acordo com as variáveis que se considera no processo. 

As avaliações afetivas que podem ser observadas nas AAs analisadas emergem quando 

as pessoas que produziram o relato comparam um local com outro ou o tempo passado com o 

tempo presente da época de produção do relato, ressaltando as características de um elemento 

em detrimento de outro, como pode ser visto nos recortes a seguir: 

 

Hoje vejo que foi bom, mas na época não me agradava nem um pouco passar as tardes 

lá. O que mais me atraía era a paisagem e a tranquilidade. Havia muito verde! (AA-22) 

 

A mudança, então, da Escola Doméstica para o Colégio Marista foi um choque! Além 

de ser bem menor, o Marista, e não possuir aquela abundância de verde característica 

da escola, quase tudo era calçado. Não tinha mais terra nem cheiro de flor, e a parte que 

continha alguma vegetação era mato e nós não tínhamos acesso de forma alguma. A 

UFRN, hoje em dia, é uma mistura de Escola Doméstica com Colégio Marista. Muito 

calçamento, muita terra, muito mato e muita vegetação, tudo ao mesmo tempo! Somente 

o cheiro que é só de mato mesmo... Ainda não consegui encontrar das flores novamente. 

(AA-17) 

 

As referências afetivas de natureza comparativa também surgem quando as pessoas que 

produziram os relatos passam por processos de mudanças de ambientes, principalmente quando 

mudam de residência. É possível inferir que tal processo ocorre, também, por meio de uma 

avaliação afetiva, tendo em vista que a comparação entre dois ambientes pode funcionar como 

uma estratégia de avaliação. Assim, em uma avaliação afetiva comparativa, a pessoa tende a 
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atribuir qualidades afetivas a um ambiente em detrimento das qualidades do outro. O trecho a 

seguir exemplifica tal tipo de afeto que surge da comparação entre ambientes diferentes: 

As duas casas em que moramos eram completamente opostas. Enquanto uma era 

espaçosa, com quintal grande, a outra era pequena, quase sem espaço para brincar. 

Apesar da calma típica de uma cidade interior, me incomodava a falta de privacidade já 

que um sabia da vida do outro. (AA-58) 

 

Um dos sentimentos importantes que foi identificado em alguns dos relatos 

autobiográficos é a nostalgia. De acordo com a literatura, esse sentimento pode ser definido 

como um “desejo intenso por um lar que não existe mais ou nunca existiu. Nostalgia é um 

sentimento de perda e deslocamento, mas é também um romance com a fantasia de alguém.” 

(Boym, 2001, p. 6). Trata-se de um sentimento com uma forte raiz subjetiva, tendo em vista a 

quantidade de variáveis que o envolve, o que o torna bastante particular para cada pessoa que 

o sente. 

Os trechos retirados das AAs analisadas remetem ao sentimento de nostalgia nos 

produtores dos relatos: 

 

Esta casa é uma casa grande e confortável, apesar de ainda não estar concluída a parte 

de ambientação. Sinto falta de um quintal grande e aberto, similar ao das casas onde 

morei no Pará. (AA-84) 

 

Acho que se um dia eu tiver que sair de casa, vou sofrer bastante, pois vou sentir tanta 

falta! Vou ficar lembrando de cada etapa da minha vida: meus amigos, minha primeira 

aula de direção sentada no carro que estava na garagem, meu primeiro namorado, as 

conversas que tínhamos no terraço, minhas brigas com meus irmãos, os almoços de 

domingo, as visitas, etc. (AA-13) 

 

A nostalgia figurou nas AAs analisadas como a falta de um tempo passado específico 

ou de contextos do passado, que envolviam pessoas e ambientes. Como pode ser visto no 

primeiro trecho, o sentimento se associa à falta de um elemento ambiental específico, o quintal. 

Já no segundo, o sentimento de nostalgia vem da possibilidade da perda de um contexto, o que 
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se relaciona com a própria definição teórica que adotei, pois o sentimento também se associa 

com as fantasias da pessoa que sente. 

As pessoas que produziram os relatos autobiográficos foram induzidas pela Viagem à 

Fantasia a pensar sobre sua relação com os ambientes. Tais lembranças remetem a um tempo 

subjetivo que é resgatado por meio dos afetos relacionados às emoções vividas na época das 

experiências originais e retornam à consciência da pessoa por meio de sentimentos das relações 

que estabeleceram com os ambientes em que viveram.  

Dito isso, é possível inferir que o sentimento de nostalgia associa a afetividade da pessoa 

e o espaço-tempo subjetivo dela, pois o sentimento de algo que não está presente em sua forma 

original é gerado pela lembrança. A lembrança, por sua vez, traz à tona o espaço e o tempo dos 

eventos, possibilitando sua expressão na forma escrita, gerando a expressão do sentimento de 

nostalgia. Assim, a experiência com o ambiente original não está presente, mas é possível 

acessar os traços subjetivos da memória das pessoas que produziram o relato autobiográfico. 

Tais traços, já presentes nas pessoas que produziram os relatos, foram elucidados com o auxílio 

da técnica AA. Sentir a incompletude, ou a falta, é o que constitui o sentimento de nostalgia. 

Assim, outra forma de definir o sentimento de nostalgia seria considerá-lo o sentimento da falta, 

ou da incompletude, do espaço-tempo original. Por fim, tal sentimento contempla fenômenos 

relativos à afetividade humana, à perspectiva temporal subjetiva, à memória e à história de vida 

da pessoa que o sente. O título de uma das AAs analisadas sintetiza a articulação de tais 

fenômenos: “uma viagem a um lugar chamado saudade” (AA-15). 

Na psicologia ambiental, a nostalgia tem sido considerada um sentimento com potencial 

para desenvolver o apego ao lugar em virtude de sua capacidade de gerar um senso de 

continuidade entre identidade pessoal e os lugares pelos quais passou em sua vida (Lewicka, 

2014). O sentimento possui uma função psicológica importante, pois possibilita uma associação 

entre passado e presente, além de ser adaptativo, pois faz com que a pessoa enxergue sua vida 
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de maneira mais satisfatória, assim como sua autoestima, pois a nostalgia possibilita um olhar 

positivo para os lugares do passado e, também, para os lugares do presente (Lewicka, 2014).  

Como já mencionado, a afetividade é um componente que permeia toda a produção 

autobiográfica, de maneira objetiva e subjetiva. Objetivamente, a cognição humana dá início 

aos processos de memória necessários e alteram a fisiologia do corpo desencadeando processos 

emocionais. Subjetivamente, tais processos fisiológicos proporcionam recuperação das 

lembranças, que geram sentimentos relacionados a estas e, por fim, sua expressão na forma 

escrita. 

 

6.4. Espaço reflexivo nas autobiografias ambientais 

 

Algumas pessoas no mundo têm o hábito de refletir sobre os eventos de sua vida. No 

senso comum, dizem que nossa vida passa diante dos nossos olhos quando encaramos um 

evento que quase dá fim ao nosso bem mais precioso. Se a vida é um bem precioso, por que as 

pessoas não pensam mais frequentemente sobre ela? Será que é necessário quase morrer para 

que isso aconteça? O modo de vida urbanizado tende a alienar as pessoas de si e do seu papel 

enquanto seres humanos. São diversas variáveis que impedem que as pessoas reflitam mais 

sobre sua própria história: trabalho, relacionamentos, ambições, doenças mentais, etc. As 

naturezas são diversificadas. Não há espaço para pensar, só para agir automaticamente nas 

rotinas do cotidiano. As pessoas se alienam delas mesmas. 

Algumas vezes, em sala de aula, tive a oportunidade de vivenciar a experiência 

proporcionada pela técnica AA. Uma vez, lembrei-me de uma das minhas andanças pela 

floresta que havia em meu bairro. Lembrei de uma vez em que me perdi na trilha escura com 

meus amigos em uma noite chuvosa. Não foi uma experiência negativa, foi uma verdadeira 

aventura, no sentido mais literal possível da expressão! Relatei esse evento em minha AA e 
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percebi o quanto eu me importava com as pessoas que estavam comigo e com o lugar que 

descrevi no relato. Em todas as vezes, a reflexão durante a Viagem à Fantasia despertou em 

mim alguns vínculos que eu sequer sabia que existiam. Despertar estes vínculos mudou a visão 

que eu tinha de mim mesmo. Eles alteraram a minha autoimagem e a minha ideia de self pessoal. 

Uma das formas para a construção da noção de self pessoal é por meio da narrativa de 

vida, algo que é viabilizado pela produção de uma AA. O self se associa diretamente à memória 

autobiográfica de uma pessoa, tendo em vista que é por meio do reconhecimento de si em sua 

história que uma pessoa define sua identidade e o entendimento acerca de si mesma (Neisser, 

1994). No entanto, analisar AAs não permite acesso ao self de uma pessoa. O texto 

autobiográfico gerado pela técnica AA é um retrato do self-narrativo, ou self lembrado, de 

alguém e é composto por uma sequencia de fatos biográficos. 

Neisser (1994) define self-narrativo como uma noção subjetiva de si que ganha uma 

forma narrativa, seja por meio da escrita ou da fala. Tal ação transforma o self em algo passível 

de ser visto e analisado por outras pessoas, pois o que estava interno passa a ser externo. A 

subjetividade ganha forma palpável por meio da linguagem. No entanto, como aponta o mesmo 

autor, nem sempre a expressão é fidedigna aos eventos que formaram a noção de self daquela 

pessoa. Isso pode acontecer em virtude da quantidade de elementos subjetivos e processos 

cognitivos necessários para a conformação da memória autobiográfica de uma pessoa, que é 

composta por diversas perspectivas de self: self histórico, self percebido, self que se lembra e 

self lembrado (Neisser, 1994). A relação entre estes diversos “selfs” e suas diferentes funções 

possivelmente geram distorções nos fatos biográficos relatados. Os trechos a seguir 

representam conflitos entre selfs comuns observadas em algumas lembranças nas AAs 

analisadas: 

 

Da rua de minhas tias, em Mirassol, eu me lembro bem que gostava muito quando era 

criança, mas depois comecei a me afastar. Hoje me sinto estranha quando passo por lá. 
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É como se alguma coisa tivesse mudado e a rua fosse mais sem vida do que o que era 

há 10 anos. (AA-24) 

Ao voltar para casa no final da manhã me recordo que parecia não ter mais fim, já que 

a distância entre o colégio e minha casa naquela época me parecia maior! Acredito que 

essa impressão era causada pela ausência de edificações no decorrer deste percurso. 

(AA-83) 

 

As impressões relatadas nos trechos de AAs acima refletem o que pode ser um conflito 

entre o self que se lembra e o self lembrado, pois as impressões do passado diferem das do 

presente. Porém, se os relatos nas AAs são distorcidos ou não, se condizem com a realidade 

vivida ou não, pouco importa, pois os elementos que compõem a narrativa de vida de uma 

pessoa devem ser considerados em si, observando os fatos biográficos aos quais me referi 

anteriormente.  

O conceito de fato biográfico foi definido por Delory-Momberger (2012) e se trata de 

reconhecer que as experiências que as pessoas tiveram, vividas no mundo real, não são as 

experiências em si. Ao biografar, uma pessoa materializa sua experiência na forma de texto 

escrito, dando a “lógica de uma razão narrativa” (Delory-Momberger, 2012, p. 73) para as 

experiências vividas. As lembranças não são organizadas na subjetividade humana. Elas só 

ganham uma organização em termos de ordem cronológica quando fazemos isso ativamente, 

pois os elementos da história de vida não estão presentes na consciência. Escrever um relato 

autobiográfico “exige uma atitude mental e comportamental” (Delory-Momberger, 2012, p. 74) 

por parte de quem o faz.  

Em suma, quem narra sua vida, narra como quer, por isso é necessário reconhecer o 

poder que a pessoa que produz o relato tem sobre sua própria narrativa. Assim, pouco importa 

se a experiência condiz com o relato, importam mais os efeitos sobre a pessoa que o produz. 

Assim, considerando o conceito definido por Delory-Momberger, pode-se inferir que as AAs 

se tratam de um conjunto de fatos biográficos. Portanto, não são apenas a descrição das 

experiências em si, tampouco as experiências originais. A produção da AA é uma nova 
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experiência com os ambientes pelos quais passaram, porém de um ponto de vista unicamente 

subjetivo e que altera a forma como a pessoa enxerga a si e aos seus entornos. 

Os trechos a seguir evidenciam os efeitos no olhar sobre si e nos entornos que a 

aplicação da técnica AA teve nas pessoas que produziram os relatos: 

 

É clara a influência do meio físico nas relações e reações do homem. A percepção do 

ambiente através dos sentidos, seja o tato, a audição, o olfato ou a visão, possibilitam 

cada indivíduo ter um contato prolongado com o ambiente, deixando nele marcas e 

lembranças que irão formar uma certa bagagem de informações. As casas e cidades onde 

já residi, os colégios nos quais estudei, as viagens que já fiz, por exemplo, foram de 

extrema importância para a minha formação. (AA-57) 

 

Aqui falei muito do que eu gosto ou não, porque desta forma acredito que se pode 

entender melhor o que se passa em mim e deduzir sensações de lugares onde estive, mas 

uma coisa pode-se afirmar: um lugar bom é o lugar das amizades. Que o homem é um 

ser social, isso ninguém pode negar, e que uma boa companhia próxima transforma 

qualquer lugar, isso é inegável! (AA-74) 

 

Assim, ao induzir as pessoas à reflexão acerca das influências que os ambientes tiveram 

ao longo de suas histórias de vida, a aplicação da técnica AA faz com que os indivíduos reflitam 

acerca de suas histórias de uma maneira diferente. O acréscimo do viés ambiental como 

norteador das lembranças torna possível o funcionamento de uma percepção subjetiva de si em 

relação com o meio. Perceber a si mesmo nos ambientes e reconhecer a influência destes em 

sua formação altera a forma como se olha para si. Partindo de tal premissa, é possível inferir 

que a aplicação da técnica possibilita não só o reconhecimento da influência ambiental na vida 

das pessoas, mas, também, uma alteração no olhar sobre si mesmo. 

 

6.5. Perspectiva temporal na autobiografia ambiental 

 

Quando eu era criança, costumava ir para o jardim de infância a pé. Era uma distância 

relativamente curta, cerca de 1km de casa. Porém, para as minhas pernas de criança, o caminho 
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parecia durar uma eternidade. Para voltar para casa, meu pai costumava ir me buscar, também 

a pé. No meio do caminho, costumávamos parar em uma árvore que tinha um tronco baixo, 

onde eu me sentava. Lá, ele retirava os meus tênis para esvaziar a areia que vinha neles do pátio 

da escola. O caminho para ir era horrível, longo e sem algo bom no final, pois eu detestava ir 

para a escola. Já a volta era incrível, pois meu pai brincava comigo o caminho inteiro. 

A forma como experienciamos o tempo varia conforme o tipo de experiência subjetiva 

que estamos vivenciando. Muitas vezes, o tempo parece mais curto ou mais longo que o que 

realmente é, tudo em virtude da experiência. Quando a concentração em algo está muito focada, 

por exemplo, o ser humano entra em estado de flow (Nakamura & Csikzentmihalyi, 2009), que 

se trata de uma experiência subjetiva em que a concentração elevada possibilita que a pessoa a 

realize tarefas contínuas, de modo processual e sem grande esforço cognitivo. Dentre as 

características de tal estado mental está a distorção temporal, a impressão de que o tempo passou 

mais rápido que o normal. Tal conceito exemplifica o quão subjetivo a experiência temporal 

pode ser. 

Não há como falar de AAs sem se remeter ao tempo em que ocorreram as experiências 

relatadas e sobre a forma como as pessoas acessam tal tempo. O tempo pode ser experimentado 

de diversos modos, no entanto a principal maneira pela qual as AAs analisadas se dão é a 

cronológica, na forma de passado, presente e futuro. As pessoas se lembraram de seu passado 

e o relataram no presente. No entanto, é possível perceber alguns facilitadores do processo de 

organização do relato, como o uso de datas específicas para demarcar eventos, assim como o 

uso de mudanças ambientais como demarcadores temporais. 

Nas AAs analisadas neste estudo, o tempo foi representado diversas vezes de maneira 

direta e cronológica. Muitas vezes, o tempo, por se tratar, também, de uma unidade de medida, 

pode se comportar apenas como um ponto para situar a pessoa acerca dos eventos que 

vivenciou. Ou seja, ele funciona como um priming que auxilia no acesso da pessoa ao seu 



95 

 

sistema de memória episódica, sistema utilizado durante o processo de produção da AA. 

Priming é um ativador que inicia processos de memória por meio de um estímulo que estão 

associados ao que se deseja lembrar (Ratcliff & McKoon, 1988). Assim, o tempo objetivo, 

cronológico, auxilia no acesso ao tempo subjetivo, psicológico. Os trechos a seguir representam 

a utilização de datas que podem ser facilitadoras do acesso às lembranças relatadas: 

 

Em 1994, voltamos para Natal. Para a alegria de todos nós, após passar um tempo na 

casa da minha avó. Fomos morar em Ponta Negra. Eu não gostava das duas casas que 

moramos. (AA-58) 

 

Em 1987, meu pai foi transferido e viemos morar no Rio Grande do Norte. A viagem 

foi de carro e passamos por vários lugares, uns bonitos e outros muito tristes. (AA-53) 

 

A perspectiva temporal também pode ser responsável pela distorção na percepção das 

lembranças resgatadas pelas pessoas que produziram os relatos autobiográficos. Como já 

mencionado anteriormente, o processo de resgate mnemônico envolve uma série de processos 

cognitivos. O acesso às lembranças é auxiliado pela afetividade, porém a lembrança não é a 

experiência, assim como o relato autobiográfico também não o é. Portanto, é esperável que haja 

distorção nas lembranças relatadas. Se quando comparadas à experiência original, as 

lembranças resgatadas possuem distorções, a perspectiva temporal da pessoa também é 

distorcida, pois o tempo também é componente das lembranças. Assim, é possível inferir que 

os lugares descritos nas lembranças também podem ser distorcidos em virtude do acesso a esse 

tempo subjetivo, tendo em vista que tempo e espaço estão diretamente associados. Os trechos 

a seguir evidenciam a percepção de distorção do espaço em virtude do acesso ao tempo 

subjetivo: 

Na época eu tinha 3 anos, então tudo parecia maior do que o que realmente era. O 

gramado era uma coisa gigantesca! (AA-51) 

 

Lembro-me de uma praça onde havia muitas árvores e eram enormes. Talvez hoje eu 

não as reconheça desse modo. (AA-53) 
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Ainda, o tempo nas AAs pode ser visto como relacionado às mudanças nos ambientes. 

Mudanças de ambiente exigem readaptação aos novos espaços e podem constituir um forte 

gerador de emoções que podem demarcar tais mudanças na memória de quem as vivencia. Por 

vezes, as lembranças das mudanças são relatadas e utilizadas como meio de acesso a um tempo 

específico da história pessoal, como pode ser observado a seguir: 

 

Na transição da casa para o apartamento, passamos 6 meses morando em uma casa na 

beira da praia, pois o ambiente era mais puro e ajudaria no tratamento de meu pai. (AA-

82) 

 

Com, mais ou menos, 8 anos, fui morar no Cidade Jardim. O que mais me chamava a 

atenção era o jardim. No quintal da casa havia 9 pés de frutas. (AA-78) 

 

Assim, o tempo que pode ser observado nas AAs é o tempo do fato biográfico, não o da 

experiência. Tal fenômeno é de natureza subjetiva e é inerente ao processo de produção 

autobiográfica, tal qual aponta Delory-Momberger (2012). O diferencial da pesquisa biográfica 

é a consideração da perspectiva temporal, pois é a partir da sucessão de eventos ao longo do 

tempo que se constrói a pessoa. Assim, ao escrever sobre os eventos temporais, tenta-se 

organizar essa sucessão de eventos temporais e espaciais, produzindo-se, assim, os fatos 

biográficos. 
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7. Considerações finais 

 

A vida humana é composta por diversos eventos que compõem a nossa subjetividade. É 

por meio da nossa história que entramos em contato com nossos pares e nossos entornos. 

Conhecendo as histórias de vida de outras pessoas, nós passamos a crescer junto com essas 

histórias. Elas podem não ser as histórias em si, mas possuem o engrandecimento do 

aprendizado e da reflexão. Quando a história do outro nos toca, ela chega pronta. Nós é que 

temos que fazer algo com ela, seja apenas ouvir ou querer aprender com ela. Ter acesso a uma 

grande quantidade de relatos autobiográficos foi de muito valor, não só acadêmico, mas, 

também, pessoal. 

O material analisado é amplo e de relevância não apenas para o estudo que desenvolvi. 

Existem inúmeras possibilidades de análise para o tipo de material com o qual trabalhei, seja 

de natureza quantitativa ou qualitativa. Sem dúvida alguma, as AAs podem se constituir em 

uma enorme “caixa de areia” para o trabalho do pesquisador que se aventure por utilizá-la como 

um método de produção de dados. Esta pesquisa se limitou aos aspectos qualitativos dos dados 

analisados, na forma de análise de conteúdo temática. 

A metodologia adotada atendeu aos objetivos da pesquisa, que era de explorar as AAs 

para compreender de que forma se dá a expressão da relação pessoa-ambiente nos relatos 

provenientes da técnica AA. Especificamente, também busquei ver como se dava a expressão 

da afetividade com relação aos ambientes nos mesmos relatos. Os objetivos foram cumpridos 

e os resultados corroboram as afirmações de Elali e Pinheiro (2008), pois concluí AAs são boas 

fontes de acesso aos afetos e à cognição das pessoas com relação aos ambientes. 

O uso da transcrição por voz foi um grande facilitador, dada a quantidade de AAs para 

serem analisadas. Por mais que o tempo desse tipo de transcrição seja equivalente ao da 
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transcrição tradicional, não precisar digitar manualmente todo o material foi de grande valia, 

evitando lesões por esforço repetitivo. Além disso, a leitura em voz alta do material foi de 

grande auxílio inicial no contato com os dados. 

É importante salientar que os temas de análise aqui apresentados e discutidos tentaram 

abarcar de maneira ampla por meio dos fenômenos brincar, afetividade, expressão de self e 

perspectiva temporal todo o escopo das AAs analisadas. Os temas discutidos podem estar 

separados em termos metodológicos, porém todos eles estão conectados no que diz respeito à 

experiência. O conceito “nostalgia”, como já mencionado, interliga todos os temas expostos no 

capítulo anterior. 

A psicologia ambiental vem, ao longo dos anos, trabalhando o tema da afetividade de 

diferentes maneiras. Estudar afetividade não é uma tarefa fácil, porém há bastante material já 

produzido na área desde a década de 1980. Sem o background da área, tal estudo não teria sido 

possível. No entanto, mesmo que a produção em psicologia ambiental acerca da afetividade 

seja vasta, para o estudo com autobiografias ambientais foi necessário agregar conhecimentos 

de outras áreas da psicologia, principalmente da pesquisa biográfica e da psicologia cognitiva. 

Desta forma, considerando a relação P-A (sendo o P, pessoa e o A, ambiente), este estudo 

possuiu um foco no P, pois tratou de processos psicológicos e comportamentais envolvidos na 

produção de relatos autobiográficos.  
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