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1. PRESUMO 

A Psicologia se faz presente e necessária em diversos campos de 

atuação, inclusive no intermédio da relação homem-natureza. O homem 

contemporâneo demanda de um posicionamento frente às questões do 

Meio Ambiente e dependem de um pensamento coletivo para a 

aplicação das medidas necessárias, buscando reduzir o impacto dos 

interesses humanos relacionados ao consumo de matérias primas da 

Natureza para o desenvolvimento . O intuito será visualizar a atuação 

do prof issional psicólogo tendo como objetivo analisar e relacionar os 

estudos em Psicologia, baseando nas áreas da Ecologia, Meio 

ambiente e Preservação Ambiental,  uti l izando a prát ica de revisão 

integrat iva como método de análise.  

                                               

Palavras-chaves: Meio Ambiente, Natureza, Conservação, Psicologia, 

Ecológico.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A grande questão atual da humanidade é a complexa crise que 

corresponde a diversos eixos do sistema, sendo eles éticos,  

econômicos, polít icos, sociais e ecológicos.  

O cuidado ambiental segundo CÔRREA & BASSANI (2015), além de 

priorizar a preservação dos recursos naturais para a garantia de sua 

existência às futuras gerações,  também envolve todos os aspectos  da 

vida humana, como à garantia do bem-estar, às possibil idades de 

promoção e realização da qualidade de vida.  

O presente trabalho se propõe a realizar uma revisão dos principais 

estudos apresentados na interface Psicologia e Ecologia, focando na 

atuação dos profissionais psicólogos com as questões do Meio 

Ambiente. Trata-se de duas áreas em ascensão que demandam do 

homem contemporâneo um posicionamento frente às questões dos 

impactos no Meio Ambiente como o descarte inadequado do lixo, 

desmatamentos, recursos hídricos infectados, poluição do ar por gases, 

além de prejuízo na fauna com a ext inção de animais  e a exploração 

dos recursos naturais (SABER, 2011).  Esse quadro se intensif icou com 



as ações humanas no período de industrial ização até a 

contemporaneidade, gerando o crescimento econômico, porém afetando 

diretamente o social, ocasionando a substituição do interesse coletivo 

e prevalecendo o valor individual,  ocorrendo assim à cisão entre 

Homem-Natureza. O conflito se relaciona com o desejo de consumir os 

recursos naturais ao mesmo tempo em que precisam ser conservados 

(VERDUGO, 2010).  

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GERAL: Mapear e analisar os principais 

referenciais teóricos que buscam integrar as áreas de saber 

da Psicologia, Meio Ambiente, Ecologia e Preservação 

Ambiental.  

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: Apresentar a abordagem teórica 

de cada referencial ; discutir quais referenciais apresentam a 

atuação do Psicólogo relacionada às questões de 

Preservação Ambiental e suas aplicações; verif icar, dentre 

os referenciais encontrados, os que se aproximam de uma 

atuação do psicólogo para a conscientização do homem no 

cuidado com a Natureza/ou Meio Ambiente.  

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa será realizada a partir da prática de revisão integrat iva 

que permite a inclusão de estudos experimentais e não experimentais 

através de revisões e análise, incorporando dados teóricos e empíricos 

à pesquisa (SOUZA, 2010). A revisão literária será feita através de 

plataformas digitais, por meio de artigos científ icos, periódicos, 

bibl iograf ia digital e l ivros f ísicos da bibl ioteca da universidade.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os aspectos relacionados aos comportamentos, cognições e 

emoções dos indivíduos inf luenciam os esti los de vida das pessoas, e a 

psicologia deve determinar quais são esses aspectos (VERDUGO, 

2010). O cuidado ambiental convoca, portanto, a presença de um 



sentido, de um signif icado que transite do individual ao colet ivo e 

articule o momento presente, e os valores que ele conserva, ao futuro 

como prelúdio e extensão da vida no planeta (CÔRREA & BASSANI, 

2015).  

A intervenção engloba transformações, individual e coletiva, 

presentes e futuras, tendo como meta a construção de uma sociedade 

cidadã (BASSANI & FERNADES, 2017).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A partir dos artigos e livros consultados até o presente momento, foi 

visto que a grande maioria dos estudos é voltada ao comportamento do 

homem com ambiente, e pouco direcionado para a conservação da 

Natureza, porém os campos de interesse da Psicologia podem se 

relacionar com a sustentabil idade, por exemplo, a Psicologia Aplicada, 

a Psicologia da Conservação e a Ecopsicologia (CARVALHO, 2013). 

Houve também a dif iculdade de leitura algumas publicações por 

estarem em revistas e base de dados que não permitem o download 

desses materiais.  

Segundo Saber (2011, p. 10) existem resultados posit ivos 

relacionados à saúde mental no homem principalmente em doenças 

como ansiedade, depressão e estresse através da interação do homem 

com a Natureza, sendo essas questões l igadas diretamente ao trabalho 

do prof issional psicólogo.  

Verdugo resume em quatro palavras  a atitude que deve ser tomada 

neste cenário de crise ecológica: “problemas ambientais, soluções 

comportamentais”, porém, o fator complicador para resultados mais 

efetivos em prol a conservação ambiental é que os problemas 

ecológicos estão mesclados com diversos problemas sociais como a 

falta de acesso à educação, as guerras, o desemprego, entre outras 

circunstâncias (Verdugo, 2010).  
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