
Teoria de Campo de Lewin 

 

 

Em 1935, Kurt Lewin já se referia em suas pesquisas sobre comportamento social, 

ao importante papel da motivação. Para melhor explicar a motivação do comportamento, 

elaborou a teoria de campo, que se baseia em duas suposições fundamentais. 

a) o comportamento humano é derivado da totalidade de fatos coexistentes; 

b) esses fatos coexistentes têm o caráter de um campo dinâmico, no qual cada parte do 

campo depende de uma inter-relação com as demais outras partes. 

O comportamento humano não depende somente do passado, ou do futuro, mas do 

campo dinâmico atual e presente. Esse campo dinâmico é "o espaço de vida que contém a 

pessoa e o seu ambiente psicológico”.Lewin propõe a seguinte equação, para explicar o 

comportamento humano: C = f (P,M), onde o comportamento (C) é função (f) ou o 

resultado da interação entre a pessoa (P) e o meio ambiente (M) que a rodeia. 

O homem é na Teoria do Campo produto do meio (campo) presente e da energia 

que possui em determinado momento. O ambiente psicológico (ou ambiente 

comportamental) é o ambiente tal como é percebido e interpretado pela pessoa. Mais do 

que isso, é o ambiente relacionado com as atuais necessidades do indivíduo. 

Alguns objetos, pessoas ou situações podem adquirir valência no ambiente 

psicológico, determinado um campo dinâmico de forças psicológicas.Os objetos, pessoas 

ou situações adquirem para o indivíduo uma valência positiva (quando podem ou 

prometem satisfazer necessidades presentes do individuo) ou valência negativa (quando 

podem ou prometem ocasionar algum prejuízo). Os objetos, pessoas ou situações de 

valência positiva atraem o indivíduo e os de valência negativa o repelem. A atração é a 

força ou vetor dirigido para o objeto, pessoa ou situação; a repulsa é a força ou vetor que o 

leva a se afastar do objeto, pessoa ou situação, tentando escapar. Um vetor tende sempre a 

produzir locomoção em uma certa direção. Quando dois ou mais vetores atuam sobre uma 

pessoa ao mesmo tempo, a locomoção é uma espécie de resultante de forças. 

Lewin utilizou uma combinação de análise topológica (para mapear o espaço vital) 

e vetorial (para indicar a força dos motivos no comportamento), desenvolveu uma série de 

experimentos sobre a motivação, a satisfação e a frustração os feitos da liderança 

autocrática e democrática em grupos de trabalho etc. Lewin foi um profundo inspirador dos 

autores da Escola das Relações Humanas e das demais outras teorias desenvolvidas a partir 

desta. 

 


