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Atividade Presencial
(h/a)

45 h/a – 3 créditos 0 0 45
Horários Segundas, das 08h00 às 12h00.

Ementa
Introdução ao campo de estudos das relações pessoa-ambiente: definição e objeto,
origens disciplinares, temas de interesse, contexto e desenvolvimento históricos,
perspectivas teórico-metodológicas.  Conceitos em Psicologia Ambiental  relativos
ao comportamento socioespacial humano ― territorialidade, privacidade, espaço
pessoal,  apropriação;  a  percepção,  cognição  e  representação  ambiental;  a
identidade  de  lugar  e  vinculação  afetiva  a  lugares;  ao  cuidado  ambiental  ―
condicionantes  da  competência  e  do  comportamento  pró-ambiental;  e  a
capacidade restauradora dos ambientes para a promoção de saúde e bem-estar.
Métodos  em  Psicologia  Ambiental:  abordagem  multimetodológica;  técnicas  de
observação ― vestígios  ambientais  do comportamento humano e mapeamento
comportamental; técnicas de levantamento de dados ― entrevista e aplicação de
questionários,  autobiografia  ambiental,  diário  pessoal,  técnicas  fotográficas.
Emprego de temas e métodos no âmbito dos estudos pessoa-ambiente para o
desenvolvimento da pesquisa de dissertação e tese.

Objetivos
Constituir-se como espaço de apoio às atividades de pesquisa do Programa de Pós-
Graduação  em  Arquitetura  e  Urbanismo.  Familiarizar  o  pesquisador com  os
princípios,  conceitos  e  instrumentos dos estudos pessoa-ambiente,  dando-lhe a
oportunidade de aplicar tal conhecimento às atividades de investigação em curso.

Conteúdo Programático
1. Introdução à Psicologia Ambiental;
2. Conceitos em Psicologia Ambiental: privacidade, territorialidade, espaço 
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pessoal e apropriação; percepção, cognição e representação ambiental; 
identidade de lugar; apego ao lugar; ambientes restauradores; competência
e comportamento pró-ambiental;

3. Métodos em Psicologia Ambiental: abordagem multimetodológica; observa-
ção de vestígios ambientais do comportamento humano; mapeamento com-
portamental centrado no lugar e na pessoa; técnicas de entrevista e para 
aplicação de questionários; autobiografia ambiental; diário pessoal; técnicas
fotográficas.

Procedimentos e avaliação
A disciplina se desenvolverá ao longo de sete unidades de aprendizagem 
relacionadas ao conteúdo programático acima descrito, além das atividades de 
abertura e fechamento do curso. Cada unidade será composta por três 
momentos distintos, a seguir detalhados:

1. ‘Visão’: o objetivo do momento ‘visão’ é ter contato com determinado assunto,
conhecê-lo. Corresponde à apresentação dos conteúdos da disciplina (temas e 
métodos). Materiais de texto e audiovisuais (videoaulas, vídeos, podcasts e fil-
mes) serão oferecidos como referência e oportunidade de aprofundamento. 

2. ‘Contemplação’: o objetivo do momento ‘contemplação’ é refletir sobre os te-
mas propostos por meio da exemplificação. Acontece após a etapa de ‘visão’, 
com foco na reflexão e discussão acerca dos conteúdos apresentados no mo-
mento anterior. A etapa de contemplação contará com a participação ativa dos 
estudantes, na forma de exposições e de uma roda de conversa. 

3. ‘Ação’: o objetivo do momento ‘ação’ é consolidar o conhecimento pela práti-
ca. Corresponde a um breve exercício sobre os temas estudados nas etapas an-
teriores. 

A avaliação final se dará com base nas seguintes atividades, de igual peso:

1. Avaliação 1: Apresentação (seminário) sobre um conceito ou um método es-
tudado (atividade em grupo ou dupla);

2. Avaliação 2: Elaboração de um mapa conceitual ou de uma síntese metodoló-
gica para uma atividade de pesquisa (atividade individual).
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CRONOGRAMA 2022.3

Encontros Data e horário
Abertura:

Introdução ao curso
19/09/22

8:00 às 12:00

Unidade 1:
Introdução à Psicologia Ambiental; abordagem 
multimetodológica.

26/09/22

Unidade 2:
Comportamento socioespacial humano: privaci-
dade, territorialidade, espaço pessoal, apropria-
ção; mapeamento comportamental.

03/10/22

Prática em campo (ação) da Unidade 2:
Mapeamento comportamental

10/10/22

Unidade 3:
Apreender o ambiente: percepção, representa-
ção e cognição ambientais; autobiografia e diário
pessoal.

17/10/22

Unidade 4:
Conceber lugares: a identidade de lugar; entre-
vistas.

24/10/22

Unidade 5:
Vincular-se a lugares: o apego ao lugar; questio-
nários.

31/10/22

Unidade 6:
Ambiente e bem-estar: ambientes restauradores;
técnicas fotográficas.

07/11/22

Prática em campo (ação) da Unidade 6:
Técnicas fotográficas

14/11/22

Unidade 7:
Cuidado ambiental: competência e comporta-
mento pró-ambiental; observação de vestígios 
ambientais.

21/11/22

Prática em campo (ação) da Unidade 7:
Observação de vestígios ambientais

28/11/22

Fechamento
Assessoramento da atividade final (Avaliação 2)

05/12/22
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