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O presente resumo é o recorte teórico de um estudo de caráter empírico, em
andamento, junto ao Laboratório de Psicologia Ambiental da Universidade Federal de Santa
Catarina. A investigação almeja compreender e descrever os vínculos afetivos das pessoas da
cidade com sua praça central, e articulará os resultados da pesquisa dentro do espectro das
interações pessoa-ambiente proposto pela Psicologia Ambiental (PA). Portanto apresenta-se
uma revisão sistemática que delineia o cenário das pesquisas nacionais e internacionais sobre
praças públicas, para demonstrar a lacuna na discussão acerca da interação de cidadãos com o
espaço público da praça e os aspectos psicológicos implicados em tal relação. Finalmente,
faz-se uma revisão teórica sobre os vínculos afetivos com o lugar, de forma a subsidiar a
discussão acerca do binômio cidadão-praça pública.
Para obter um panorama das pesquisas realizadas em praças públicas, realizou-se uma
revisão sistemática1 nas bases Scielo, Redalyc, Sage e Science Direct, entre janeiro de 2004 e
outubro de 2014, e usou os seguintes descritores nas palavras-chave: praça AND pública,
plaza AND publica, public AND square, espaço AND público, public AND open space.
Foram localizados 38 artigos – nove nacionais e 29 internacionais - cujas temáticas das
pesquisas sobre praças dividem-se entre: aspectos do ambiente físico (15 artigos);
religião/história/política (cinco artigos); sustentabilidade (três artigos); bem estar físico/
qualidade de vida (cinco artigos); e aspectos psicológicos (cinco artigos). Dentre as
publicações nacionais, foram identificados nove estudos sobre praças, predominantemente
ancorados em aspectos arquitetônicos e de vegetação. Apenas um estudo nacional levou em
conta as interações pessoa-ambiente, dentro do escopo da educação ambiental praticada em
praça pública.
Entre as publicações internacionais, foram identificados cinco estudos que trataram de
aspectos psicológicos em interação com atributos físicos do ambiente, ou cuja ocorrência
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estava relacionada ao uso de praças. Os fenômenos psicológicos tratados nos artigos
internacionais foram: aspectos relacionados à percepção visual; preferências ambientais;
comportamento relacionado ao design; aspectos psicológicos relacionados a conforto,
segurança, prazer e descoberta; interação social; senso de comunidade e saúde mental. Não
foram encontrados estudos recentes sobre a interação cidadão-praça pública relacionados à
afetividade, afetos, emoções ou apego ao lugar, o que justifica a importância da presente
discussão para a Psicologia Ambiental.
A PA dedica-se a estudos relativos à degradação ambiental bem como à intervenção e
planejamento de ambientes construídos. Enquanto disciplina aplicada, suas pesquisas
amparam intervenções urbanas que tornam cidades produtoras de experiências afetivas
positivas e que promovem a (re)apropriação dos espaços públicos. E como pensar a cidade
como um lugar carregado de sentidos e afeto? As cidades, enquanto referenciais geográficos e
simbólicos, abarcam uma variedade de espaços públicos e privados que condicionam suas
formas e são representados pelos sistemas viários, vias de acesso, estacionamentos, parques
urbanos, praças (Meneguetti, Rego & Pellegrino, 2004; Silva, Lopes & Lopes, 2011),
edifícios, esculturas, pontes, dentre tantos outros elementos construídos (Pol & Valera, 1999).
Em meio às cenas urbanas de agitação, ruídos e pressa, alguns lugares despontam como ilhas
que permitem às pessoas se reconectarem perceptual, cognitiva e afetivamente ao seu entorno
– e um destes lugares pode ser a praça pública.
Distintas de outros aspectos urbanos, as praças públicas revelam-se através da
singularidade de sua pavimentação, vegetação e iluminação. Para além de sua função
organizadora do espaço urbano, a praça pública representa a memória da cidade, vinculada a
cerimônias religiosas, atividades comerciais e movimentos políticos e sociais (Barthold, 2012;
Cortéz, 2011; Hulsmeyer, Silva, Purificação, Barreto & Rodrigues, 2011; Lee, 2009; Low,
2009;). Também proporciona espaço para a interação social (Hajmirsadegui, Shamsuddin &
Forougui, 2014), desenvolvimento de senso de comunidade (Francis, Giles-Corti, Wood &
Knuiman, 2012a) e serve como local de descanso e atividade física (Koohsari, Karakiewicz &
Kaczynki, 2012). A presença de elementos naturais, como vegetação, pedras e água,
melhoram as condições do lugar, e trazem benefícios para o entorno e para as pessoas
(Perovic & Folic, 2012), mesmo que tais elementos apresentem-se por meio de jardins
planejados pelo ser humano (Meneguetti, Rego & Pellegrino, 2004). A qualidade dos
ambientes das praças, quando bem cuidadas, influencia positivamente a saúde mental das
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pessoas, o que não implica, necessariamente, frequenta-las: estudos de Francis, Wood,
Knuiman e Giles-Corti (2012b) evidenciaram que a simples relação de vizinhança ou
proximidade com tais áreas diminui a ocorrência de ansiedade.
Em pesquisas realizadas em parques2, que tratam de aspectos relacionados aos
vínculos afetivos, emoções, sentimentos e apego ao lugar, é possível compreender que os
vínculos afetivos com áreas verdes e a percepção de sua importância, contribuem para a
formação da identidade coletiva (Bow & Buys, 2003), e que vínculos funcionais, cognitivos e
emocionais com tais áreas são preditores de comportamentos ecologicamente responsáveis
(Halpenny, 2006). Também se verifica que o vínculo afetivo, bem como o significado
atribuído ao lugar, são elementos que devem ser levados em conta ao se planejar e encorajar o
uso de espaços públicos (Kyle, Graeff & Manning, 2005).
Há uma variedade de termos que referenciam os vínculos afetivos pessoa-ambiente,
como: enraizamento, pertencimento, apropriação, senso de lugar, filiação, dependência,
identidade – elencados por Giuliani (2003); sentimento de comunidade (Lima & Bomfim,
2009), senso de comunidade (Bow & Buys, 2003), afetividade na cidade (Bomfim, 2010),
apego ao lugar (Giuliani, 2003, 2004; Giuliani & Feldman, 1993; Hidalgo & Hernández,
2001; Milligan, 1998; Scannel & Gifford, 2010), e relação emocional com lugar (Manzo,
2003, 2005).
Os sentimentos e afetos atribuídos a alguns lugares e às comunidades que os lugares
ajudam a definir (e.g.: lar, vizinhança, cidade), fazem parte da constituição da identidade de
lugar nos indivíduos (Giuliani, 2003, 2004). A vinculação cognitiva, afetiva ou simbólica de
um grupo humano em relação a um entorno específico gera um sentimento de identidade
grupal, cuja referência espacial (e.g.: um bairro, uma praça, um monumento, uma rua) supera
seu caráter físico e assume uma dimensão social (Elali, 2013; Pol & Valera, 1999) perpassada
por valores, simbologias e afetividade (Kuhnen, 2009). Portanto, os laços afetivos com o
lugar contribuem para a definição da identidade social, ao mesmo tempo que são alimentados
pelos significados que o lugar oferece para a identidade da pessoa (Hernández, Hidalgo,
Salazar-Laplace & Hess, 2007; Kuhnen, 2009; Twigger-Ross & Uzzel, 1996).
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A forma como se dá a implicação com os espaços da cidade indica as ações cotidianas
dos habitantes em relação a esses entornos, e pode traduzir-se em ética e cidadania na cidade
(Bomfim, 2010). Há um movimento dialógico entre os processos de identificação com os
lugares, os significados atribuídos a eles e as relações de afeto que alimentam e são
alimentadas por tal identificação.
Para a compreensão do apego ao lugar, é importante destacar que este é um conceito
multifacetado que engloba as relações entre as características físico-espaciais de um ambiente
e os vínculos de ordem simbólica e afetiva que se estabelecem entre pessoa e entorno (Elali &
Medeiros, 2011), mais especificamente entre pessoas e ambientes “significativos” (Scannel &
Gifford, 2010).
A dimensão simbólica do apego ao lugar leva em consideração que os lugares
assumem relevância histórica na vida dos indivíduos, pois servem como representações
concretas de eventos da vida, e permitem às pessoas compararem presente e passado através
das lembranças associadas aos locais (Twigger-Roos & Uzzel, 1996). Portanto, propõe-se o
caráter dinâmico do apego, como capacidade – e necessidade – humana de investir
afetivamente em lugares. O apego não se dá de forma estática e exclusiva, ao contrário: é
possível desenvolver laços afetivos com um lugar numa determinada época, que mais tarde
podem arrefecer ao longo dos ciclos de vida, o que denota que tal vínculo é sujeito a variações
temporais (um exemplo são os laços afetivos com a casa em que se viveu na primeira
infância). Nessa perspectiva, é possível estabelecer laços afetivos com mais de um lugar ao
longo da vida, ou seja, múltiplos vínculos podem ser substituídos ou coexistir (Giuliani &
Feldman, 1993; Giuliani, Ferrara & Barabotti, 2003; Giuliani, 2004), e o vínculo pode ocorrer
em relação a espaços restritos (salas, quartos, etc.), casas, organizações, comunidades,
cidades, regiões e nações, compondo vários níveis de análise (Milligan, 1998).
Considerar vários níveis de análise do apego (Milligan, 1998), significa não apenas
pensar nos afetos implicados na interação de cidadãos com a praça pública, mas refletir
também sobre a relação da pessoa com a cidade. Tal relação é dinâmica, ao passo que a
cidade é palco de recriação da vida coletiva (Sawaia, 1995) e os processos de identificação e
vínculo com os lugares estão sempre em curso, embora pareçam estáveis. Os espaços da
cidade, suas ruas, bairros, praças e edificações, possuem uma atmosfera que lhes é própria e
que extrapola o planejamento urbano e a geografia, já que revela identidades e discursos de
pessoas que ali habitam e circulam, e “[...] exprime a tensão entre a racionalidade geométrica
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e o emaranhado da existência humana”(Sawaia, 1995, p.21). Logo, a interação com os
espaços – e aqui se dá destaque à praça pública – não representa simples ocupação corporal,
mas é, sobretudo, um processo ativo de atribuição de sentidos (Ponte, Bomfim & Pascual,
2009), emoções e afetividade.
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