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A idéia de propormos uma metodologia de análise e gestão do espaço intitulada 

Geografia Psicossocial pressupõe uma desconstrução epistemológica da geografia para que 

possamos chegar a uma nova abordagem geográfica do espaço. Esta idéia surgiu de um 

leitmotiv inusitado que nos levou a perguntar, com um certo laivo de singeleza: “os 

brasileiros estão se entendendo?” e “é possível viabilizar Projetos de Gestão – ou de 

Planejamento2 – espacial, caso a resposta à primeira pergunta seja negativa?”. A partir 

destas indagações fizemos uma extensa pesquisa de campo, que nos possibilitou a 

elaboração teórica acerca da importância de saber o saber do Outro e no que implica este 

saber do Outro sobre a produção e gestão do espaço. Faz-se mister, a priori, discorrermos 

sobre os conceitos que pautam esta proposta. 

A Ética e a Moral 

Alguns autores, como Desidério Murcho (2004) afirmam que diferenciar a Ética da 

Moral não nos conduz a lugar algum. Para o autor, esta distinção é irrelevante considerando 

que “geralmente os autores que fazem a diferenciação entre moral e ética não conseguem, 

estranhamente, explicar bem qual é a diferença – além de dizer coisas vagas como a ética é 

mais filosófica” (MURCHO, 2004). 

Para combatermos esta assertiva, faremos um breve estudo etimológico acerca dos 

termos em questão para posteriormente estabelecermos sua relação com as ciências e, 

mais precisamente, com a Geografia. 

Em primeiro lugar, “a palavra moral é posterior ao ethos e tem um sentido diferente” 

(BRUM, 2002, pág. 16). O ethos era escrito de duas formas diferentes na Grécia antiga: com 

‘eta’ (H) e com ‘epsilon’ (E). Quando escrito com ‘eta’ significa a morada do homem, a 

escolha da consciência e quando escrito com ‘epsilon’ “dizia respeito ao comportamento que 

resulta de um constante repetir-se dos mesmos atos, ou seja atos repetidos que se 

convertem em hábitos formadores do caráter” (BRUM, 2002, pág. 16). 

                                                 
1 Universidade de Brasília/UnB 
rossana_rocha@hotmail.com 
2 Não nos aprofundaremos, aqui, na discussão terminológica acerca dos termos Gestão x 
Planejamento, para uma visão mais detalhada, consultar SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a 
Cidade. Ed. Bertrand Brasil. RJ. 2001. 
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Ao ser transliterado o ethos tornou-se uma única palavra, pois não temos duas 

maneiras diferentes de escrever a letra “E”. Heráclito adotou o ethos como morada do 

homem, escolha da consciência e Aristóteles usou o ethos com ‘epsilon’, que, para nós, é a 

moral. Dentre os dois usos, a sociedade ocidental adotou o uso aristotélico do termo que 

significa algo que é adquirido, que vem de fora, ao contrário da acepção de Herácllito, que 

significava algo que já existe em nós, que não é introjetado. 

Destas duas faces do ethos deriva a confusão acerca do que é Moral e do que é 

Ética. No entanto, como a palavra moral é posterior ao ethos, (como dissemos 

anteriormente) e vem do latim, podemos inferir que os romanos se apropriaram do ethos 

com ‘epsilon’ para criar o seu conceito de Moral e instala-se a ambigüidade das palavras 

‘moral’ e ‘ética’. 

A confusão pode ser desfeita quando consideramos a moral como um mecanismo de 

regulação coletiva, i.e., são todas as regras que nos regem e a ética como um mecanismo 

de auto-regulação, i.é., a nossa própria vontade – movida pela nossa consciência – e não 

somente as regras, conduzindo nossas ações. 

A necessidade em diferenciar estes dois conceitos, encontra-se no tipo de ação que 

advém embutida no uso destes, principalmente no que se refere à ação científica: a moral 

científica postula que as ciências são divididas em áreas, subáreas, etc. e que a grande 

divisão se dá em blocos: o das ‘exatas’ e o das ‘humanas’. Estas são regras. Regras que 

estão sofrendo críticas e rupturas devido aos adeptos da trans/multi/interdisciplinaridade. 

Esta ação rumo a uma visão global se constitui, para nós, numa ação ética, pois ela é 

conduzida pela nossa consciência: a consciência de que nós, acadêmicos, devemos unir o 

que sabemos e aplicar de forma efetiva este saber para a melhoria do estado de coisas 

atual. A ação moral está sendo desconstruída e daí resultará uma nova moral. 

Esta é uma outra diferença que defendemos: a ética precede a moral não só em 

termos históricos de criação conceitual, mas também no que se refere à ação: a ética 

conduz à boa moral, ou seja, a ética conduz a elaboração de regras justas e aplicáveis. 

A conduta ética está profundamente relacionada à questão da livre-escolha, ou seja, 

uma práxis ética é sempre um ato voluntário que visa uma “boa” ação, que está em sintonia 

com o nosso ser e que, por lidar com ações humanas (e, no caso da geografia, com ações 

humanas sobre o espaço e vice-versa), está sempre voltada a escolher a melhor ação 

possível e não somente a ação normativa, coercitiva, imposta ou obrigatória (que é a ação 

moral, fundamentada nas regras). 

No tocante à livre-escolha, não podemos deixar de fazer alusão a Schopenhauer, 

filósofo que, apesar de não ter feito uma diferenciação entre ética e moral, deixa claro ao 
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leitor atento que, em sua obra estava a falar de ética e não de moral. Schopenhauer, assim 

como Sócrates, negou que a existência do dever nos transforma em seres éticos, ou seja, a 

obrigatoriedade em cumprir os nossos deveres (regras morais) não significa que estamos 

agindo eticamente. 

Lévinas (1993) e Dussel (1986) também nos falam sobre o ato voluntário, sugerindo 

que só seremos éticos quando substituirmos a atitude autocentrada e egoísta por um modo 

de agir com manifestação do altruísmo e, para ambos os autores, este processo só se dá se 

sentirmos o Outro. Para Lévinas este sentir foi classificado como ‘ver’ o Outro e para Dussel 

como ‘ouvir’ o Outro. 

Desta forma consolida-se a práxis ética, por meio da espontaneidade na relação com 

o Outro. Ela não existe somente em função de um imperativo categórico, uma norma, um 

dever. A práxis ética gera um dever: a responsabilidade universal, isto é, a responsabilidade 

com o Outro, com o Meio, com tudo o que nós somos e em relação a tudo o que nos cerca. 

A distinção faz-se necessária tendo em vista que a Geografia Psicossocial impõe 

uma Geografia Ética e não simplesmente Moral, pois a moral científica ainda vislumbra o 

distanciamento entre fazer ciência e a práxis na realidade. 

A Geografia Ética pressupõe uma práxis que dissolve os dualismos, que nos insere – 

nós, os acadêmicos – na sociedade. Nossa conduta, como cientistas, agora se dá pela 

interação total com a comunidade; e o espaço, antes refletido, conceituado, cientificamente 

analisado, torna-se ator e palco das nossas práticas científicas, pois agora estamos agindo 

no espaço, com uma visão ética/global das relações homem x meio. Enquanto a Geografia 

Ética põe o sujeito do conhecimento no cerne da questão como produtor e produto do 

espaço (sujeito do conhecimento é o operário, o médico, o analfabeto, a dona de casa e, 

entre outros, nós, os acadêmicos), a Geografia Moral faz-nos apenas levantar questões, 

refletir sobre elas, mas pouco agir pois ela é conduzida pela costumeira atitude acadêmica 

de refletir a sociedade, mas pouco atuar sobre ela, o que nos permite aderir às correntes 

geográficas (exata ou humana) confortavelmente, pois estes são os postulados que regem 

as ciências (apesar de veementemente combatidos por muitos): ou a ciência é exata ou ela 

é humana. Ao contrário, a postura ética vai em busca da unidade do conhecimento. Seria a 

concretização do que Boaventura (2000, apud, PELUSO, 2003 p. 322) propõe: a ciência 

fazendo um diálogo multidisciplinar com o mundo. Esta é a postura que defendemos ser 

cientificamente ética. E é assim que poderemos criar uma nova moral científica. 

O paradigma que emerge nesta época atual, de acordo com Boaventura (2002) é 

não dualista, pois põe fim às distinções/dicotomias entre natureza/cultura, natural/artificial, 

vivo/inanimado, mente/matéria, observador/observado, etc.. 
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Estas dicotomias, sempre tão caras à geografia podem ser superadas dentro desta 

ciência a partir de uma reflexão ética suscitada por Foucault (1982) que defende que para 

conhecer uma ciência, precisamos, entre outras coisas, discernir os problemas que esta 

ciência tentou solucionar ao longo de sua história. Acreditamos que hoje o maior problema 

da Geografia é “como gerir eticamente as relações entre homem e espaço”. 

O discurso sobre a ética e a moral converge com o que Boaventura (2002) denomina 

de “crise do paradigma dominante” (paradigma moral) e “o paradigma emergente” 

(paradigma ético). Porquê ético? Porque este novo paradigma faz parte de um modelo 

epistemologicamente definido pelo seu caráter unificador e socializador: a partir deste ponto, 

o senso comum - a comunidade - também tem o seu papel e a sua voz. 

Nesta transvaloração do senso comum, acreditamos que as Representações Sociais 

se constituem no melhor instrumento científico de análise daquilo que antes era considerado 

uma vulgarização ou “uma distorção da ciência”: o senso comum. 

O senso comum, durante muito tempo, foi visto dentro das ciências de forma 

preconceituosa. No entanto, a partir, principalmente, da teoria de Moscovici, o senso comum 

é resgatado como um elemento primordial para a construção da ciência pós-moderna. Ou 

seja, o senso comum não é mais visto como uma vulgarização da ciência, mas sim como 

um fornecedor de elementos para se fazer ciência. O senso comum não é mais correto ou 

incorreto, ele é um reflexo das condições de cada indivíduo/comunidade e, por ser reflexo 

ele fornece as informações necessárias sobre as quais os cientistas devem trabalhar. É uma 

nova interpretação do significado do senso comum. 

As Representações Sociais 

Da Psicologia Social tomamos a expressão representações sociais, cunhada por 

Moscovici (1961) que, de forma simplificada, são tudo aquilo que nós utilizamos para o 

conhecimento de algo. As representações são, em última instância, a doxa, mas agora com 

caráter científico. A relação das representações sociais com a Geografia dá-se no momento 

em que o homem produz e reproduz seu espaço por meio de suas práticas sócio-espaciais, 

pois estas têm sua base no conhecimento que o homem possui. Assim, inferimos que a 

representação que o homem faz de si mesmo e de tudo o que o cerca será responsável pela 

sua práxis. 

Defendemos que por meio das Representações Sociais podemos identificar como se 

dá o processo de (re)produção e apropriação do espaço sob uma ótica mais humanista, 

considerando a atuação das pessoas que (re)produzem e se apropriam daquele 

determinado espaço. Vejamos, então, de forma um pouco mais conceitual o que são as 
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Representações Sociais e como podemos estabelecer uma relação entre estas e a 

Geografia. 

As Representações sociais nos permitem ir atrás do conhecimento do conhecimento, 

nas palavras de Caio Prado Jr.. Isto significa buscar o conhecimento do outro, para assim, 

como cientistas, propormos de forma interativa projetos que atendam aos anseios de 

outrem. Boaventura (2002) já afirmava que o paradigma emergente das ciências traria uma 

recuperação de alguns conceitos aristotélicos, como o de potencialidade, renegados pela 

Revolução Científica do século XVI. 

Este conceito de potencialidade está intimamente ligado às nossas ambições 

científicas, que serão explicitadas posteriormente. Neste trabalho tomamos a liberdade de 

empregar o termo potencialidade aplicadas à geografia e contextualizado à globalização, 

com base nas representações sociais. Em primeiro lugar, tentemos então, como nos 

propomos anteriormente, mostrar o que são as representações sociais e relaciona-las à 

geografia, agora acrescentando o conceito de potencialidade. 

“Antes de os homens entrarem em relação com a natureza, eles têm primeiro, uma 

relação entre si”3 e esta, por sua vez, é um dos elementos indutores da formação das 

representações sociais que as pessoas possuem acerca de si e de seu mundo. 

As representações sociais, de acordo com Moscovici (2000) são, em grande parte, 

influenciadas em sua formação pela comunicação. Estas representações 

entram para o mundo comum e cotidiano em que nós habitamos e 

discutimos com nossos amigos e colegas e circulam na mídia que lemos e 

olhamos. Em suma, as representações sustentadas pelas influências 

sociais da comunicação constituem as realidades de nossas vidas 

cotidianas e servem como o principal meio para estabelecer as associações 

com as quais nós nos ligamos uns aos outros” [e agimos sobre e com o 

espaço] (Gerard Duveen, prefácio, 2000, p. 8). 

De acordo com Duveen, a base das representações é o conhecimento, no entanto, 

este conhecimento não é uma cópia do estado de coisas, ele é produzido de acordo com a 

interação, com a comunicação e com os interesses humanos nele implicados. “Em síntese, 

o conhecimento surge das paixões humanas” (Duveen), assim como postulava Nietzche e, 

mais recentemente, Foucault. 

Uma das funções das representações sociais é estabelecer uma ordem que 

possibilitará às pessoas orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo. 
                                                 
3 Palestra proferida por Ruy Moreira, em ocasião do VI Congresso Brasileiro de Geógrafos, em 2004, 
Goiânia/GO. 
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Destacamos esta função considerando que ela se configura numa das mais 

importantes quando relacionadas à geografia, afinal, se não podemos prescindir da 

preocupação de como gerir as relações homem x meio, não devemos igualmente ser 

indiferentes ao poder que as representações possuem sobre estas relações. O que 

queremos dizer é: se as representações são um sistema de valores, idéias e práticas que 

nos permitem, de certa forma, controlar o nosso mundo material e social e se as relações 

homem x meio são pautadas pelas práticas espaciais e se estas são movidas pelo 

conhecimento, aqui chegamos ao final do desenho do círculo. 

“As representações se tornam capazes de influenciar o comportamento do indivíduo” 

(MOSCOVICI, 2000) e este comportamento pode – e deve – ser percebido espacialmente, i. 

é., as representações que o indivíduo possui são refletidas na forma com que este indivíduo 

produz e reproduz o seu espaço. 

Apesar de aderirmos à teoria de Moscovici, discordamos com o autor em um ponto, 

quando este afirma que as “representações, obviamente, não são criadas por um indivíduo 

isoladamente” (2000): as representações precisam de um certo tempo para se formarem e 

se estabilizarem, no entanto, nesta era globalizada, cujo paradigma é o meio técnico-

científico-informacional, percebemos, em nosso trabalho empírico, que será explorado 

posteriormente, que a quantidade de informações que chegam às pessoas é tão grande que 

estas mesmas pessoas já não têm tempo de construir representações coletivas acerca de 

muitos temas que permeiam nosso cotidiano e, conseqüentemente, elas elaboram sua 

representação individual sobre um dado assunto e, em função destas representações elas 

atuam sobre o espaço. 

Com a afirmação de que “a finalidade de todas as representações é tornar familiar 

algo não-familiar”, Moscovici sintetiza o que são as representações sociais, que também são 

meios de re-criar a realidade. Este recriar a realidade parte agora também do senso comum, 

pois as pessoas não detentoras do saber científico possuem suas práticas sócio-espaciais e 

estas devem ser analisadas com cuidado científico, considerando que 

las ciências sociales y del comportamiento han adoptado como nível de 

análisis de la problemática ambiental la interacción entre la persona y su 

medio. Esto es, no solo se da una influencia del médio sobre la persona, 

sino que, reciprocamente, también existe uma influencia de las acciones 

personales sobre el entorno (MIRA, SABUCEDO & REAL, 2002, p. 33). 

Esta interação homem x meio se dá em todas as esferas sociais: no lar, no trabalho, 

na própria natureza, etc.. No caso da ‘natureza’, uma grande diversidade de pesquisas 

comprovam que “la crisis ecológica está, pues, estrechamente relacionada más com los 
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modos de vida, la organización social y el comportamiento humano que com dinâmicas 

independientes de la naturaleza” (CORRALIZA & BERENGUER, 2002, p. 55). 

A crise ecológica é reflexo também, portanto, das representações que possuímos 

acerca do meio ambiente. Aliás, os autores acima defendem que o uso equivocada da 

expressão problemas ambientais em vez de problemas da humanidade nos conduzem a 

erros representacionais acerca do meio, de nós mesmos e de nossas práticas espaciais. Ou 

seja, os problemas ambientais não são propriamente do “ambiente”, mas sim, nossos, seres 

humanos. 

Esta representação acerca dos problemas do meio ambiente impregnou-se no 

consciente coletivo em função, principalmente, da mídia televisiva. E, com o advento da 

globalização, na forma em que ela se encontra hoje, as pessoas se ancoram principalmente 

no que é transmitido pela TV. Se ancorando, pois, nesta forma de comunicação, de 

transferência de informação, constroe-se uma imagem acerca dos problemas da natureza 

como se estes fossem somente da natureza. Este processo, denominado por MOSCOVICI 

de objetivação, caracteriza-se pela reificação da imagem. No processo de objetivação 

“desde que suponhamos que as palavras não falam sobre “nada”, somos obrigados a ligá-

las a algo”. 

A globalização e sua enorme quantidade de informações que, para a maioria das 

pessoas “não falam sobre nada” provocam a sensação de que 

deixamos de exercer domínio sobre a maioria dos conhecimentos que nos 

afetam. Pressupõe-se que grupos ou indivíduos competentes devam obtê-

los e fornece-los para nós (...). O volume inflacionado de conhecimentos e 

de realidades indiretas sobrepuja de todos os lados o volume cada vez mais 

limitado dos conhecimentos e realidades diretas (MOSCOVICI, 1961). 

“Cada um aprende à sua maneira a manipular os conhecimentos (...) impregna-se do 

conteúdo e do estilo do pensamento que eles representam” (MOSCOVICI, 1961). A 

realidade, neste contexto, encontra-se fragmentada em cada indivíduo e em cada fração do 

espaço que ele ocupa e, por meio das Representações Sociais podemos “ultrapassar as 

fronteiras entre as ciências e desvendar complexas relações psíquicas e sociais (...) tratar 

de questões de interdisciplinaridade e de integração de visões científicas sobre a realidade” 

(PELUSO, 2003). 

As representações sociais nos permitem analisar como a construção do espaço se 

dá a partir do indivíduo e de sua consciência/representação acerca dele mesmo e do seu 

espaço. Este tipo de análise é particularmente importante à geografia, tendo em vista que 

esta ciência, ao longo do tempo, vem teorizando o espaço “como produto de processos 
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econômicos, sociais e culturais, nos quais os atores dos processos psíquicos são as 

coletividades e NÃO os indivíduos” (PELUSO, 2003). E nossa proposta consiste em, 

exatamente, nos concentrarmos no indivíduo e na sua forma peculiar de apropriação do 

espaço. 

Resumindo os dois processos básicos, formadores das representações sociais: “A 

ancoragem permite trabalhar a historicidade do espaço, suas formas e seus conteúdos e a 

objetivação, classificar, recortar e compreender a descontextualização dos discursos e 

ideologias” (PELUSO, 2003). 

A questão das potencialidades, mencionada anteriormente, está relacionada ao que 

denominamos de gestão ética do espaço, via Geografia Psicossocial: buscando-se conhecer 

o conhecimento do Outro por meio de suas representações, podemos identificar qual a 

relação que este Outro tem com a (re)produção e apropriação do seu espaço. Isto resultará 

numa forma de gestão que visa o desenvolvimento endógeno e não exógeno (como é a 

maioria dos programas de Gestão). Isto implica em: buscar/resgatar/identificar no Outro a 

cultura, os valores, as raízes, os motivos de orgulho, os motivos de decepção com o meio 

em que vive, para, no fim, descobrir quais são as potencialidades de cada um e propor (com 

a participação de todos) Planos de Gestão Articulados com a Comunidade. Esta 

“participação de todos” faz-se imprescindível considerando o caráter altamente segregador 

desta era globalizada. 

Descobrir estas potencialidades e propor projetos de Gestão significa aderir ao que 

Raffestin nos diz sobre a questão do poder: quando nos referimos ao poder, a população 

tem que estar em primeiro lugar 

porque ela está na origem de todo o poder. Nela residem as capacidades 

virtuais de transformação; ela constitui o elemento dinâmico de onde 

procede a ação (...) o território não é menos dispensável, uma vez que ele é 

a cena do poder e o lugar de todas as relações, mas sem a população ele 

se resume apenas a uma potencialidade (RAFFESTIN, 1993, p. 16). 

Este empowerment da classe desprivilegiada se dá, em tempos de globalização, por 

meio do acesso à informação. 

Globalização e o Acesso à Informação 

 Se concluímos que as representações sociais têm a sua base no conhecimento e 

que este advém da informação, perguntamo-nos: e quem não tem acesso à informação, ou, 

pelo menos, não tem acesso à informação de qualidade? Como ficam estas pessoas? Nesta 

era globalizada a informação é um produto valioso e muitos não têm acesso a ela. 
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 Com a globalização “uma nova dinâmica de diferenciação se instala no território. Em 

primeiro lugar, distinguem-se zonas servidas pelos meios de conhecimento e áreas 

desprovidas dessa vantagem” (SANTOS, 2002, p. 243). 

 Esta discrepância entre as zonas servidas de conhecimento e as desprovidas deste 

é uma de nossas categorias de análise, tendo em vista a importância da informação nesta 

época. 

Neste período, os objetos técnicos tendem a ser ao mesmo tempo técnicos 

e informacionais, já que (...) eles já surgem como informação; e, na 

verdade, a energia principal de seu funcionamento é também a informação. 

Assim, hoje, quando nos referimos às manifestações geográficas (...) não é 

mais de meio técnico que se trata (...) estamos diante de algo novo (...) o 

meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 2002, p. 238). 

Por este motivo consideramos importante e urgente encontrarmos uma nova forma 

de analisar as relações homem x meio, tendo em vista a velocidade imposta pela 

globalização que é atualmente um fenômeno viabilizado, principalmente pela intensificação 

dos fluxos de informação. O papel da informação neste fenômeno é crucial, pois é ela quem 

dita as regras no novo sistema e, de certa forma, condiciona as novas configurações 

espaciais. 

Se formos parciais poderíamos dizer que graças à globalização conhecemo-nos 

cada vez melhor e ao nosso planeta. Vista sob este ângulo, a globalização da informação 

seria vantajosa para todos nós. Ressalvamos, no entanto, que o acesso a essa benesse não 

se dá de forma homogênea. 

Essa heterogeneidade no que se refere ao acesso à informação é uma das faces 

perversas da globalização, que abarca o mundo de forma bastante desigual. Para Milton 

Santos (2000, p. 40), a globalização se impõe como um modus vivendi fundamentado em 

fábulas, principalmente no mito da “informação para todos”. Mas, com linguagem própria e 

não acessível para a maior parte das pessoas, “a globalização está se impondo como uma 

fábrica de perversidades” (SANTOS, 2000, p. 19). 

Em entrevista concedida a Boris Casoy4, Santos afirma que pode-se falar em 

globalização no sentido de construção de um mundo que funciona de forma unitária 

somente para alguns. Ramonet (1998, p. 12) pactua dessa opinião e acrescenta que a 

almejada unificação está tomando outros rumos e que o mundo transformou-se num grande 

caos (RAMONET, 1998, p. 25). Para ambos os autores, um processo cruel de exclusão fica 

                                                 
4 Em entrevista concedida ao jornalista Boris Casoy, no dia 23/04/2000, na TV Record, programa 
“Passando a Limpo”. 
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patente nesta era na qual ter domínio sobre a circulação e apreensão da informação 

constitui uma nova forma de poder. De acordo com Ramonet, 

(...) nesse contexto a comunicação surge como um novo paradigma (...) da 

escola à empresa, da família à justiça e ao governo, em todos os campos 

(...) daqui em diante, (...) a palavra de ordem: é necessário comunicar 

(RAMONET, 1998, p. 65). 

Aqueles que estão alheios a esta palavra de ordem são principalmente os que 

padecem com a precária infra-estrutura urbana, hospitalar, política, etc. Estas pessoas 

retratam o lado cruel da globalização. 

Poderíamos citar aqui alguns movimentos sociais que comprovam, até certo ponto, 

que as classes economicamente pobres se encontram hoje em um processo de 

conscientização, no entanto, nosso trabalho empírico revela que estes movimentos sociais 

ainda estão em estágio embrionário e que as pessoas pobres5 ainda se encontram distantes 

do conhecimento que poderia lhes trazer a habilidade para agir diante de seus problemas, 

de sua comunidade e de seu espaço. 

De acordo com Nelson Jahr Garcia (1982) “são apenas uns poucos (...) que 

conseguem adquirir consciência e visualizar um quadro completo de sua realidade”. E, na 

Era Global, este grupo está cada vez mais restrito. E esta apreensão não uniforme de 

informação é observada em todas as escalas. 

Harvey (1999) afirma que os pensadores pós-modernos estão cada vez mais 

“fascinados pelas novas possibilidades da informação e da produção, análise e transferência 

do conhecimento”. A troca de conhecimentos/informações intensiva se tornou o ícone da 

pós-modernidade e, no caso do Brasil, país continental que possui uma diversidade 

lingüística que sempre lhe foi intrínseca, o advento deste turbilhão de novos conceitos 

próprios a esta fase da globalização, aumenta exponencialmente o processo de segregação 

lingüística que pode ser percebido espacialmente. É importante, portanto, trazermos para a 

geografia este debate pois a rapidez dos fluxos de informação transforma essa diversidade 

lingüística em um verdadeiro caos que se reflete na (re)produção e apropriação do espaço. 

A segregação e o acesso à informação 

Todos nós estamos incluídos no processo de globalização, uns mais perversamente, 

outros menos, que são aqueles que se beneficiam com o que ele tem de bom. Mas, 

analisando-se especificamente a classe das pessoas ‘desinformadas’ e, conseqüentemente, 

excluídas de suas benesses – i.e., aquelas que são incluídas perversamente – percebe-se 
                                                 
5 A posteriori, discorreremos sobre o nosso conceito de “pessoa pobre”, fundamentados, 
principalmente, na tese de DEMO. 
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que seus membros se interessam por instituições que falam sua língua, como a igreja e a 

televisão e neles se refugiam, para criar as suas representações sociais acerca do mundo e 

si mesmas. 

De acordo com Nelson Jahr Garcia (1982), instituições como a igreja e a mídia atuam 

de forma a fornecer a maior parte das idéias e convicções dos indivíduos e, com isso, 

orientam quase tudo aquilo que se refere ao seu comportamento social. 

Diante disto, podemos observar que estas pessoas, segregadas lingüisticamente, 

criam suas representações com o que é oferecido pela religião e pela televisão6. A 

televisão, apesar de ser um instrumento poderoso em favor da globalização, muitas vezes é 

utilizada com propósitos mais interesseiros que interessados. 

Para Milton Santos “este período histórico vai permitir o que nenhum outro período 

ofereceu ao homem, isto é, a possibilidade de conhecer o planeta extensiva e 

aprofundadamente” (2000). O autor afirma ser fundamental saber o sentido que têm as 

coisas, isto é, seu verdadeiro valor. No entanto, a segregação informacional não permite que 

muitas pessoas acompanhem este “desvendar do mundo”. Estas ficam, geralmente, 

alienadas com relação à importância das coisas (como o meio ambiente, por exemplo) e à 

sua própria importância na Terra. Há, portanto, uma terrível divisão entre os que percebem 

as mudanças e tiram proveito delas por meio da informação e aqueles que não as percebem 

e nada modificam. Isso se deve ao fato de que a classe dominante reserva para si, 

unilateralmente, a prerrogativa imperial de controlar o acesso à informação. Ao mesmo 

tempo, portanto, em que ocorre esse desvendar do mundo, também presenciamos, 

conforme Milton Santos, o ápice da tirania da informação: 

Os últimos anos do século XX testemunharam grandes mudanças em toda 

a face da Terra. O mundo torna-se unificado. Nesse quadro, a maioria das 

pessoas sente-se desamparada, e a forma como a informação é oferecida à 

humanidade as conduz a uma percepção fragmentada e, quando não, 

ignorante, do mundo (...) O papel despótico da informação: As técnicas da 

informação foram apropriadas pelas classes dominantes e, em função disto, 

a periferia do sistema capitalista acaba se tornando ainda mais periférica, 

seja porque não dispõe totalmente dos novos meios de produção, seja 

porque lhe escapa a possibilidade devido à sua não apreensão dos 

conceitos (SANTOS, 2000, p. 37) 

                                                 
6 Necessário frisar que não condenamos estas atitudes, apenas acreditamos que estas duas 
instituições não transmitem uma visão global no que concerne a certos problemas e, portanto, não 
responderão às angústias de caráter sócio-econômico-espacial das pessoas. 
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 Não há dúvidas de que estamos diante de um profundo divisor de águas quando o 

tema é informação. Mas vale relembrar que essa revolução possui uma bifurcação cruel, 

como esclarece Santos: de um lado o fluxo intenso e rápido de informações possibilita um 

grande crescimento no volume de descobertas científicas, o aumento de leitores, entre 

outros; por outro lado, a fronteira que já separava aqueles que têm acesso à informação 

daqueles que não têm está se transformando num abismo quase intransponível. 

A mediação interessada, tantas vezes interesseira, da mídia, conduz, não 

raro, à doutorização da linguagem, necessária para ampliar o seu crédito, e 

à falsidade do discurso, destinado a ensombrecer o entendimento. O 

discurso do meio ambiente é carregado dessas tintas, exagerando certos 

aspectos em detrimentos de outros, mas, sobretudo, mutilando o conjunto” 

(SANTOS, 1994, p. 22). 

É o processo de “terrorismo da linguagem (H. Lefebvre, 1971, p. 56) que leva a 

controvérsias mediáticas” (SANTOS, 1994, p. 22) e que tem implicações perturbadoras no 

exercício da cidadania. 

A aquisição de conhecimento e cidadania 

“Qual a primeira condição necessária para que uma classe consiga realizar seus 

interesses, atuando no sentido de ampliar ou manter seu espaço? Antes de mais nada, é 

preciso que seus membros percebam que essa possibilidade existe” (GARCIA, 1982, p. 24). 

Para tanto, é crucial que tenham conhecimento da situação em que se encontram. Só então 

têm condições de fixar objetivos e traçar os caminhos mais adequados para atingi-los, que 

podem ser desde o questionamento sobre o valor das contas de água, luz, IPTU, a 

preservação dos mananciais, dos lençóis freáticos, até uma reivindicação perante os 

tribunais. 

Ser cidadão é, fundamentalmente, saber quais são os seus direitos e deveres e agir 

em função deste conhecimento. Quando não existe esta conscientização a tendência é 

acreditar em discursos que, muitas vezes, não dizem respeito às necessidades sociais de 

cada um. São os discursos generalistas, que apregoam que determinada ação ou iniciativa 

é para o bem de todos. 

Estas generalizações, quando não percebidas pelos ouvintes, têm implicações 

diretas na conquista da cidadania. Em outras palavras, se acreditarmos em discursos que 

afirmam que o que está sendo feito é bom para todos, teremos que esperar os resultados 

para a nossa vida melhorar, e, ao esperarmos inertes os resultados, suprimiremos nossa 

cidadania em função de um ideal supostamente comum. 
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Nesta epifania da universalização citada acima, utiliza-se com freqüência expressões 

que se referem a todos, mas que não têm significado muito preciso, de tal forma que cada 

pessoa lhes confere uma interpretação. É o que ocorre com os conceitos de ‘democracia’, 

‘igualdade’, ‘justiça’, ‘liberdade’, ‘planetarização’, ‘universal’, ‘global’ entre outros. Quando 

alguém fala em democracia, cada pessoa representará a palavra num sentido relacionado à 

sua própria condição (por meio da ancoragem e objetivação). Estas representações, quando 

incompatíveis com o saber sistematizado, se constituem num problema diante de situações 

que exijam uma concepção sistematizada destes conceitos para que possamos nos 

expressar, reivindicar, compreender e agir. 

O domínio dos conceitos pode ser convertido em um dos mecanismos mais cruéis de 

segregação, de supressão da cidadania e de aumento exponencial da população 

carente/pobre. 

A população carente 

Neste trabalho ‘pobre’ não é só aquele com carência material, pobre é também 

aquele desprovido de todo o conhecimento fundamental para o seu crescimento. “Não 

estamos habituados a considerar como pobre a pessoa privada de sua cidadania, ou seja, 

que vive em estado de manipulação, ou destituída da consciência de sua opressão, ou 

coibida de se organizar em defesa de seus direitos” (DEMO, 1994). 

A visão economicista cria representações acerca da pobreza, ancoradas e 

objetivadas em índices, isto é, objetivamos a pobreza somente retratando-a como a 

escassez material e que pobre é somente o faminto, é quem habita mal ou não tem onde 

habitar, é quem não tem emprego ou recebe remuneração abaixo dos limites da 

sobrevivência. No entanto, pobre também é aquele destituído da conscientização dos seus 

problemas, pobre é aquele que não tem acesso à informação. Geralmente as duas formas 

de pobreza andam juntas: o homem é “pobre materialmente, porque não tem liberdade para 

se autodeterminar” (DEMO, 1994), no entanto estaremos tratando aqui da pobreza material 

como uma conseqüência da pobreza informacional. 

Aqueles que denominamos pobres são aquelas pessoas desinformadas, que vivem a 

condição de massa de manobra, de objeto de dominação e manipulação, de instrumento a 

serviço dos outros. São aqueles que vivem na alienação e que não possuem a consciência 

da mesma (afirmação redundante, é certo), são aqueles presenciam a violência diária de 

sua realidade, mas não sabem como proceder para evitá-la. 

Esta pobreza não aparece como violência fisicamente perceptível, a exemplo da 

desnutrição, mas como violência moral – qualitativa –, que destrói de maneira psicológica, 

acabando com as condições de autodeterminação. “Do sujeito já não resta mais nada, pois 
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é objeto, instrumento, escravo. O pior escravo é aquele que sequer sabe que o é” (DEMO). 

Não estamos habituados a considerar isto como pobreza. Mas é sim um tipo de pobreza que 

mutila e mata de outra forma, exterminando a qualidade de vida, sufocando a dignidade e 

deteriorando o meio ambiente. 

De acordo com Demo, uma pessoa ou povo pobre é aquele que: 

- não conquistou ainda seu espaço próprio de autodeterminação e que, por isso, sobrevive 

na dependência; 

- convive com um estado de impunidade, de exceção, de privilégio, em vez do Estado de 

direito; 

- não reivindica direitos, mas os pede, os suplica, os espera passivamente. 

- vê o Estado como um pai, que aceita o centro como sendo mais importante que a base, 

que vê o serviço público como caridade governamental, que concebe o mandante como 

detentor de seu destino; 

- espera do Estado sua defesa que se encolhe diante do pode econômico que o agride; que 

não se organiza para cuidar de sua defesa. A muitos consumidores sequer ocorre a idéia do 

direito de defesa, tão habituado está a ser massa de manobra; 

- imagina estar sobrevivendo por concessão, ou que espera do Estado favorecimento, não 

chegando a se conscientizar de sua cidadania; 

- aquele que somente reclama, mas não reage. 

Na maioria das vezes estas pessoas sabem quais são seus problemas, mas não 

sabem como buscar soluções; são pessoas que até imaginam onde está a solução, mas 

não sabem o que fazer para alcançá-la. 

Vemos pessoas sobreviverem em condições mínimas – ou inexistentes – de higiene 

e de infra-estrutura urbana. Ficamos preocupados quando um grupo se assenta próximo a 

um manancial e o polui. Mas, se formos a fundo nessa questão, veremos que sua atitude, 

na maioria das vezes, não ocorre sob a égide da má-vontade, mas, sim, das representações 

que regem a atitude dessas pessoas. Esta é a pior forma de pobreza. 

É claro que esta pobreza é difícil de se analisar pois “a lógica da quantidade é mais 

perceptível do que a lógica da qualidade” (DEMO, 1985). Por isso as dificuldades em obter 

precisão são muito maiores do que quando trata-se de pobreza sócio-econômico-espacial. 

“O fato de a ciência não ter tratamento adequado ao fenômeno não é problema do 

fenômeno, mas da ciência, ainda metodologicamente despreparada” (DEMO, 1994). 
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A falta de informação ainda não é um item quantificador da pobreza. A escolaridade 

já se constitui num índice, mas, ter alguma escolaridade e ter informação infelizmente não 

são sinônimos, como constataremos nos resultados do trabalho empírico. 

Concluímos portanto, com este tópico quem é o pobre da nossa pesquisa e o quanto 

é politicamente importante o acesso à informação. 

A função política da linguagem e da informação 

Teoricamente, os homens deveriam pensar e falar sobre suas reais condições de 

existência, manifestar suas opiniões e sentimentos de maneira que fossem compreendidos 

por todos. No entanto, verifica-se que as representações dos mais carentes divergem, em 

muitos casos das representações daqueles que têm acesso à informação. 

Sabe-se que os discursos se transformam e palavras são criadas e caem em desuso 

conforme mudam as necessidades humanas. As sociedades evoluem, surgem novas 

necessidades e criam-se novas palavras para expressá-las. Conseqüentemente, quem não 

acompanha esta evolução, fica para trás, sob todos os aspectos. Quanto mais dominamos 

os conceitos, mais chance temos de sermos compreendidos, de compreender e de atuar. 

Quando dois organismos interagem, um pode modificar o comportamento do outro, 

gerando um acoplamento social viabilizado pelo domínio lingüístico. 

O domínio lingüístico é considerado como um sistema simbólico para a transferência 

de informação. No entanto, para que o falante seja ouvido não basta falar pois "O fenômeno 

da comunicação depende não do que é transmitido, mas do que acontece com a pessoa 

que recebe a mensagem" (MATURANA, 1992, p. 196). 

É por meio do linguajar que o ato do conhecimento transmite coordenadas 

comportamentais e reconstrói permanentemente o mundo. É a partir da interação e de uma 

contínua transformação na evolução do mundo lingüístico que construímos a sociedade, 

juntamente com todos os seres humanos. 

No entanto, com a globalização, vários neologismos foram acrescentados ao 

vocabulário e a definição de muitas palavras foi revista, modificada, ampliada ou reduzida e 

a população brasileira não está acompanhando essa evolução. E, se o receptor não 

consegue entender o que foi dito pelo transmissor, então a linguagem não se desenvolve. E, 

se a linguagem não se desenvolve, como ficam as práticas sócio-espaciais? 

Ana Cristina Macário Lopes, da Faculdade de Letras de Coimbra, em sua palestra “A 

Pragmática Lingüística e o Ensino do Português”, afirma que: 
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Instrumento decisivo da interação social, a linguagem aparece, neste 

paradigma, como realidade indissociável da práxis humana, sendo esta 

mesma práxis que a institui e a legitima enquanto objeto de conhecimento. 

 É preciso, portanto, ter domínio da linguagem e, por conseguinte, dos conceitos, para 

que tenhamos condições de exercer a nossa cidadania, para que possamos, exatamente, 

exercitar a práxis, lutar pelos nossos direitos e (re)produzir e nos apropriarmos do espaço de 

forma a estabelecermos relações saudáveis entre homem e meio. Premissa básica do 

pensamento geográfico, da Geografia. 

A geografia 

“Para nós o conhecimento científico e, conseqüentemente, o geográfico estão 

profundamente comprometidos com as estruturas sociais que servem de infra-estrutura às 

formações culturais” (ANDRADE, 1987, p. 9). Estas formações culturais são derivadas e 

criadoras das representações. A importância das representações para a geografia põe em 

questão “O papel da geografia na definição de políticas de organização do território” 

(GOMES, 1996, p.10). E é com o intuito de percorrer o caminho que nos leva às políticas de 

organização do território que elaboramos este trabalho. 

A geografia faz parte do nosso cotidiano, ela está intrínseca às nossas condições de 

existência. Quando questionamos a sociedade ou refletimos sobre ela, dirigimo-nos, 

inevitavelmente, às relações dos homens com a natureza e ao espaço produzido por estes 

homens, voltando-nos, portanto, à geografia. 

Localizar um fenômeno no espaço e debater sobre este fenômeno: esta é a essência 

da geografia. Esse debate não precisa, inclusive, ser científico, pois no senso comum 

também há geografia. Sobre isto, Ruy Moreira (1982) diz que “não precisamos freqüentar a 

escola para comungar com a geografia. Nós a percebemos e a aprendemos por força do 

nosso próprio cotidiano”. 

Portanto, a geografia é, simultaneamente, uma ciência e uma vivência popular. E, 

por assim ser, acreditamos que esta linha de raciocínio por si só já estabelece a estreita 

relação entre a Geografia e as representações sociais. 

O grego Estrabão (séc. I, apud MOREIRA, 1982, p. 17), a quem é atribuída a 

primeira grande obra de sistematização da geografia dizia que 

a geografia familiariza-nos com os ocupantes da terra e dos oceanos, com 

a vegetação, os frutos e peculiaridades dos vários quadrantes da Terra; e o 

homem que cultiva a geografia é um homem profundamente interessado no 

grande problema da vida e da felicidade. 
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Por conseguinte, por meio da geografia podemos fazer emergir questionamentos 

fundamentais ao processo de transformação da mentalidade e da vida dos homens. 

Assim, para entendermos as relações entre ética, representações sociais, 

globalização, acesso a informação, segregação espacial, cidadania e pobreza, aplicaremos 

a “via geográfica” (CORREA, 2001) de conhecimento da sociedade, sem, no entanto, 

deixarmos de utilizar conhecimentos de outras áreas, pactuando com a opinião de Carlos 

Eduardo Viana Hissa (2002): 

A geografia, tal como todas as disciplinas, entendidas como científicas ou 

não, tem a sua existência e o seu significado condicionados pela fuga de 

seus territórios, edificados ao longo da história da modernidade. Não há a 

geografia sem a transgressão de suas próprias fronteiras, assim como não 

há qualquer outra disciplina na ausência da contínua ultrapassagem de 

seus próprios territórios, tão sonhados como rigidamente demarcados. 

A real crise de uma determinada ciência acontece quando se acredita que esta 

ciência basta-se por si mesma. 

Independentemente de quais são ou foram os paradigmas geográficos, é sabido que 

a geografia sempre procurou entender as relações do homem com o meio, i.e., subjacente a 

todos esses paradigmas há um denominador comum: a geografia tem suas raízes na busca 

e no entendimento da diferenciação dos lugares, resultante das relações entre os homens e 

entre estes e a natureza. 

A geografia, assim como todas as ciências sociais, alargou seus pressupostos 

teóricos, sempre sem perder a visão globalizante da realidade. Portanto, tudo aquilo que se 

refere ao homem é, sob determinado aspecto, objeto de estudo da geografia. Então, 

pesquisar as diferentes representações de moradores de um determinado lugar (no nosso 

caso o Distrito Federal) sobre conceitos que lhes dizem respeito de alguma forma e, em 

função destas representações tentar associar o nível de informação que uma pessoa possui 

com sua localização espacial faz parte da alçada do geógrafo. 

A primeira observação a ser feita se refere à organização espacial de um 

determinado lugar, pois esta é resultado das ações e das decisões dos homens. E essas 

ações e decisões são responsáveis pelo progresso, estagnação ou fracasso das intenções 

de melhoria nas condições de vida de um determinado grupo no seu espaço. E, não raro, 

quando ocorre fracasso ou estagnação, o grande problema pode ser a falta de informação. 

Se não há, na comunidade, iluminação, saneamento básico, infra-estrutura urbana e uma 

boa administração, certamente também não há informação adequada. 
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A falta de informação segrega bem mais do que a falta de dinheiro, de estudo, ou de 

emprego, porque a falta de informação implica sobre o fato de ser ou não ser cidadão. E não 

ser cidadão é a pior forma de segregação. Quem não sabe, está fora. Mas, quem não sabe 

o quê? Quem não sabe como reagir às condições injustas, quem não sabe como recorrer 

quando é lesado, quem não sabe como votar, quem não sabe que seu poço artesiano está 

prejudicando o lençol freático, quem não sabe que sua residência corre perigo e implica em 

perigo quando instalada próxima a mananciais, quem não sabe que a pobreza não é um 

castigo de Deus, fruto do azar, do pecado ou da falta de estudo tradicional, etc.. 

Retomando a questão da organização espacial, sabe-se que esta é fruto da ação do 

homem e que o espaço reflete a cultura do homem e esta é reflexo do espaço. Podemos 

conjeturar, portanto, a respeito das representações que uma determinada comunidade 

detém, quando vemos lugares sem infra-estrutura urbana, por exemplo. Sabemos que este 

lugar é, possivelmente, habitado por pessoas que não sabem como, quando e o que fazer. 

Algumas delas, aliás, certamente justificam sua pobreza com base em um misticismo 

exacerbado. Em função disto, o espaço que refletirá a cultura desta comunidade será, 

provavelmente, um tanto quanto caótico. Temos que ressaltar, porém, o fato de que a 

desorganização acontece, principalmente, quando há algum tipo de “colonização”, cujas 

diretrizes sufoquem a tradição e a cultura de um determinado lugar ou quando as pessoas 

saem para outros lugares que desconhecem. Nestes casos, a probabilidade em obter 

informações corretas é muito menor e, portanto, é muito maior a propagação de falsos 

conceitos e a manutenção da desinformação. No caso do Distrito Federal, grande parte de 

sua periferia se encontra nesta situação. 

O conceito de organização espacial pode ser definido como padrão espacial 

resultante de “decisões locacionais” (CORREA, 1991). Então, se as decisões são tão 

importantes para construir um determinado arranjo espacial, perguntamo-nos se é possível 

que pessoas que estão fora do circuito informacional da globalização – e, 

conseqüentemente, alheias aos novos conceitos e às novas tecnologias – possam tomar 

decisões que visem melhorias em suas vidas, organizando o espaço de forma funcional 

para si mesmas. 

O papel da organização espacial como condição para a reprodução social é mais 

evidente quando se consideram as diferentes classes sociais e suas frações em um meio 

urbano. É em grande parte através da segregação residencial que estas se reproduzem. No 

capitalismo, a segregação residencial torna-se mais complexa, com a criação de periferias 

como no Distrito Federal. 

O papel da informação na organização espacial como condição para a reprodução 

social é mais evidente quando se interroga as pessoas de cada lugar e se compara suas 
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representações com o meio em que elas vivem e produzem: as representações têm muita 

relação com a organização espacial. Certas representações a respeito do meio ambiente e 

da nossa própria existência devem ser combatidos como condição sine qua non para a 

melhoria do nosso espaço; e a Universidade, em sua definição mais ampla, possui grandes 

possibilidades para atuar neste sentido. 

A atuação da Universidade 

Faz-se mister esclarecer que a Universidade é uma das precursoras quando se trata 

da criação de novas tecnologias, de novos conceitos e de novas técnicas. Neste sentido, há 

muitas tentativas da Universidade em dialogar com a comunidade. A grande dificuldade 

encontrada é o problema sobre o qual vimos discorrendo durante a pesquisa: a comunidade 

que não tem acesso a informação, e, portanto, ao conhecimento sistematizado e conceitual, 

não consegue, muitas vezes, entender o que está sendo dito. 

Percebemos, nesse aspecto, que a Universidade se confunde sob um paradoxo: ao 

mesmo tempo em que tem uma intenção social, ela se perde na tecnocracia e no 

cientificismo. 

Avulta, neste ponto, o papel da Universidade nessa busca do 

conhecimento. Mas essa tarefa vem sendo exatamente ameaçada pelo 

prestígio crescente do cientificismo e pela importância que este vem 

ganhando entre os que atualmente dirigem o ensino superior” (SANTOS, 

1994, p. 25) 

Para Boaventura (1995) a Universidade enfrenta hoje, basicamente três crises: 1) 

Crise de Hegemonia: a Universidade sofre esta crise devido à sua incapacidade para 

desempenhar funções contraditórias o que leva os grupos sociais mais atingidos por esta 

deficiência a procurar outros meios de resolver seus problemas; 2) Crise de Legitimidade: a 

Universidade sofre esta crise quando se torna visível a falência dos seus objetivos 

coletivamente assumidos; 3) Crise Institucional: a Universidade sofre esta crise quando sua 

especificidade organizativa é posta em causa em prol de outros modelos considerados mais 

eficientes. 

O paradoxo acima mencionado e as três crises pelas quais passa a Universidade, 

provoca um isolamento desta em detrimento da interação com a sociedade e, mesmo nas 

suas tentativas de atuar junto às comunidades, a Universidade geralmente não consegue 

superar o impasse que se estabelece no que se refere à transferência do conhecimento. 

Quando nós ouvimos algo, reelaboramos as informações recebidas, a partir de 

interações no nosso domínio cognitivo, para reduzir nossa incerteza com relação à 

mensagem transmitida. Portanto, quando alguém ouve o que falamos, mesmo que 
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estejamos sendo claros a nosso ver, a compreensão do ouvinte vai depender única e 

exclusivamente das informações que ele possui sobre o assunto. E caso ele não possua 

nenhum tipo de informação acerca do que está sendo dito, tudo perderá o sentido para este 

ouvinte. Este fenômeno é corriqueiro nas práticas universitárias junto à sociedade. 

A Universidade foi criticada, quer por raramente ter cuidado de mobilizar os 

conhecimentos acumulados a favor de soluções dos problemas sociais, 

quer por não ter sabido ou querido pôr a sua autonomia institucional e a sua 

tradição de espírito crítico e de discussão livre e desinteressada ao serviço 

dos grupos sociais dominados e seus interesses” (BOAVENTURA, 1995, p. 

205) 

Boaventura nos fala, ainda sobre as onze teses para uma universidade 

contemporânea, dentre as quais destacamos sua sexta tese, que nos fala sobre a dupla 

ruptura epistemológica que deve ser engendrada na universidade: em primeiro lugar romper 

com a construção epistemológica paradigmática das ciências modernas que se construiu 

contra o senso-comum e saltar o abismo criado entre as ciências/Universidade e a pessoa 

humana, então expropriada do seu direito de participar do desvendamento do mundo. 

Nota-se, portanto, uma terrível e cruel geopolítica aplicada aos conceitos. Contudo, 

como afirma Pedro Demo (1994): 

Se a dita educação superior se popularizar, deixará de ser superior. Por 

isso se reprime o acesso a ela. Na pobreza não encontramos somente o 

traço da destituição material, mas igualmente a marca da segregação, que 

torna a pobreza produto típico da sociedade, variando seu contexto na 

história, mas se reproduzindo na característica de repressão do acesso às 

vantagens sociais... Por isso pobreza é sempre também humilhação, 

ignorância, degradação, subserviência e não só fome. 

Enquanto a Universidade fala de crise de identidade, de globalização, de 

modernidade, grande parte da população segue acreditando que muitas tragédias são 

desígnios de Deus, entre outros motivos alheios à sua vontade. 

 Em uma entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo, no dia 27 de janeiro 

de 2002, o Pró-Reitor da Universidade de São Paulo (USP), o físico Luiz Nunes de Oliveira, 

declarou que uma de suas prioridades 

...é divulgar mais a pesquisa que é realizada dentro da USP. (...) Há 

trabalhos muito bons que foram feitos dentro da Universidade, que 

acabaram conhecidos apenas por um pequeno círculo de especialistas e 

poderiam ser de interesse maior. Há necessidade de se fazer esse tipo de 
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serviço (...) Trabalho de pesquisa básica em muitos casos é atraente. Só 

que precisa ser traduzido para uma linguagem que a sociedade possa 

digerir. 

Percebe-se, portanto, que existem iniciativas no sentido de haver transferência de 

conhecimento quando se trata da integração Universidade-Comunidade, mas que as 

dificuldades encontradas no caminho são bem grandes. E a primeira dificuldade é o enorme 

fosso que separa os letrados dos não-letrados. 

É certo que a Universidade começa a se reestruturar para preparar seus alunos não 

somente para atenderem as demandas acadêmico-científicas, mas também para atenderem 

as demandas da comunidade. O nosso trabalho é fruto desta reestruturação. Passemos, 

portanto, à pesquisa de campo. 

Definição do Problema7

Tomamos como objeto de estudo o acesso a informação e delimitamos o Distrito 

Federal como lócus de nossa análise. Optamos por entrevistar pessoas que moram em 

Brazlândia, Samambaia e Plano Piloto. 

A construção de Brasília trouxe consigo os mesmos problemas urbanos que já 

existiam nas outras cidades brasileiras. A periferização é o mais usual entre estes 

problemas. No caso do Distrito Federal, foram segregadas de seu espaço central aquelas 

pessoas que não possuíam função ou perfil político-administrativo, incluindo-se aí os 

próprios trabalhadores que a construíram. Estas pessoas foram instaladas de forma 

desordenada nas chamadas “cidades satélites” (expressão hoje em desuso). Em algumas 

destas cidades residem os maiores problemas do Distrito Federal, entre eles a falta de 

acesso às informações básicas e fundamentais para melhorar as condições de vida da 

população local. Enquanto algumas cidades mais favorecidas apreendem rapidamente os 

novos termos e as novas tecnologias e os transformam em melhorias para suas vidas, as 

cidades menos favorecidas continuam a alimentar representações negativas acerca do meio 

e às vezes representações inócuas. 

Questões de Pesquisa 

A presente discussão levantou algumas questões específicas, além das que 

apontamos no início deste texto: Como ocorre o acesso à informação em diferentes cidades 

do Distrito Federal? Quão distante estão os significados dos conceitos conhecidos pela 

sociedade detentora do saber sistematizado daqueles conhecidos pelos que não têm 

                                                 
7 Não nos deteremos aqui na exegese das várias teorias acerca da criação de Brasília e do processo de 
periferização do Distrito Federal. Para isto indicamos consultar a Coleção Brasília, da Ed. UnB, cujo 
organizador é o Prof. Aldo Paviani. 
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acesso a informação? Qual é a percepção das pessoas de Brazlândia, Samambaia (cidades 

satélites) e Plano Piloto sobre questões que as afetam diretamente, como segurança, direito 

do consumidor, etc.? Existe alguma relação entre segregação espacial e segregação 

lingüística? 

Aspectos Metodológicos 

Para a obtenção dos resultados, fizemos entrevistas, sob a forma de conversas 

informais. De acordo com Aroldo Rodrigues (2001), a melhor forma de sabermos qual a 

opinião das pessoas é não delimitar as respostas, pois assim os entrevistados têm mais 

liberdade para se expressar e o pesquisador terá uma visão mais abrangente sobre o que 

quer saber de sua amostra. Escolaridade dos entrevistados: todos têm o 2o. grau completo. 

Faixa etária: de 20 a 30 anos. Optou-se por delimitar a idade e a escolaridade para que 

todos os entrevistados tivessem o mesmo perfil. 

Tratamento Metodológico das Respostas 

Antes de passarmos efetivamente ao trabalho de campo, lembramos que: 

O léxico (...) constitui-se no acervo do saber vocabular de um grupo sócio-

linguístico-cultural (...) o léxico configura-se como a primeira via de acesso 

a um texto, representa a janela através da qual uma comunidade pode ver o 

mundo, uma vez que esse nível da língua é o que mais deixa transparecer 

os valores, as crenças, os hábitos e costumes de uma comunidade, como 

também, as inovações tecnológicas, transformações sócio-econômicas e 

políticas ocorridas numa sociedade (...) Assim, na medida em que o léxico 

recorta realidades do mundo, define, também, fatos de cultura8. 

Portanto, as representações que cada indivíduo possui não são consideradas 

corretas ou incorretas, porém algumas representações, ancoradas e objetivadas em função 

de ideologias “interesseiras” devem ser combatidas. 

Em relação às entrevistas, destacaremos as respostas e perguntas mais relevantes 

para a análise do problema em questão. Para facilitar a leitura, utilizaremos ‘SB’ para 

Samambaia (renda familiar mensal dos entrevistados R$ 120,00 a R$ 700,00), ‘BZ’ para 

Brazlândia (renda familiar mensal de R$ 180,00 a R$ 800,00) e ‘PP’ para Plano Piloto (renda 

familiar mensal de R$ 1.200,00 a R$ 4.000,00): 

1) O que é Globalização: 

                                                 
8 ISQUERDO, A. N. e OLIVEIRA, A. M. P. P. Lexicologia, Lexicografia, Terminologia. Ed. UFMS. 2001. 
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SB: “é um monte de gente”... “são muitas pessoas” ... “é quando a população cresce muito” 

... “é um país povoado”. 

BZ: (70% não souberam dizer nada) “...é coisa de computador”... “é coisa da Rede Globo” ... 

PP: “é a mundialização da economia”... “é a influência dos organismos internacionais” ... “é 

o fim das fronteiras”... “é uma maior interdependência econômica”... 

2) O que é Biodiversidade: 

SB: “é coisa da natureza” ... “é programa do governo” ... “é programa de TV” ... “é poluir os 

rios”... 

BZ: ninguém soube responder 

PP: “é diversidade de vida no planeta” ... “é a variedade de espécies/organismos vivos” .... 

3) O que é internet: 

SB: “é coisa de computador” ... “é conhecer muita gente” ... “é promoção da TV” 

BZ: “é coisa de computador” ... “é coisa da TV” ... 

PP: “é a conexão entre computadores do mundo todo” ... “é poder se comunicar com 

qualquer pessoa em qualquer lugar” ... “é o acesso rápido a milhares de informações” ... 

4) O que é modernidade: 

SB: “é estar na moda” ... “é fazer uma boa política” ... “é ter computador” 

BZ: “é estar na moda” ... “é pensar para frente” ... “é ter a cabeça aberta” 

PP: “é estar consciente das novas tendências culturais, políticas e econômicas” ... “é ter em 

mente que tudo evolui” ... “é acabar com os preconceitos” 

5) O que é qualidade de vida: 

SB: “é quando a gente pode comprar alguma coisa” ... “é ter as coisas” ... “é ganhar 

dinheiro” ... “é ter mais ônibus” ... 

BZ: (50% não responderam a esta pergunta) ... “é ter emprego” ...”é ter comida em casa 

todo dia” ... “é meu marido parar de beber” ... “é ter água limpa para as crianças beberem”... 

PP: “é não ter poluição” ... “é praticar atividades físicas” ... “é não haver estresse” ... “é ter 

segurança e trabalho para todos” 

6) O que é direito do consumidor: 

 233



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

SB: “é comprar e poder pagar” ... “é a mercadoria ser boa” ... 

BZ: “é poder reclamar (no entanto ninguém soube responder ‘com quem reclamar, aonde 

reclamar, etc)”... “é ter dinheiro para poder comprar” ... 

PP: “é a possibilidade de reivindicar seus direitos (todos os entrevistados citaram o 

PROCON, Justiça Comum ou Imprensa) 

Depois foi-lhes perguntado se tinham certeza de que suas respostas estavam 

corretas, entre 80% e 90% dos entrevistados das cidades satélites respondeu não ter 

certeza contra 20% do Plano Piloto. Quando questionados sobre a importância de saber a 

definição das palavras cujo significado era-lhes desconhecido a maioria de todas as cidades 

(mais de 60%) respondeu que é importante saber. Quando perguntados por que não sabiam 

as palavras cujo significado era-lhes desconhecidos, obtivemos: 

SB: “não sei o motivo” ... “Deus quer assim” ... “não tenho estudo” 

BZ: “não sei o motivo” ... “Deus é quem sabe” ... “sou pobre” ... “pobre não lê” ... “é o azar” 

... “moro longe destas coisas” ... “não tenho estudo” ... “de onde eu vim ninguém fala dessas 

coisas” 

PP: “falta de dedicação” ... “falta de tempo” ... 

Percebe-se que as representações acerca dos conceitos que permeiam nossas vidas 

estão menos sistematizados pelos moradores das cidades de Samambaia e de Brazlândia, 

quando comparados aos moradores do Plano Piloto, notadamente a cidade mais favorecida 

sob diversos aspectos. 

Com base nas respostas, percebe-se que: 1) a maioria das representações são 

ancoradas e objetivadas por meio do que é veiculado na TV; 2) Afere-se, pelas respostas 

que os moradores entrevistados das cidades satélites ancoram-se em necessidades 

individuais e imediatas enquanto que no Plano de Piloto as respostas visam mais a 

coletividade; 3) As respostas demonstram o quanto todos os entrevistados estão 

insatisfeitos com o quadro atual da sociedade. 

Diante dessa sociedade que se tornou estranha a si mesma, temos dois 

tipos de rebelião: por um lado, as pessoas culturalmente equipadas para 

assumir sua autonomia exigem, contra o poder do Estado e do dinheiro, a 

criação e a proteção de novos espaços de solidariedade autogerida e de 

atividades autodeterminadas. Por outro, temos a passividade daqueles que 

se encontram num estado de ignorância e que somente aguardam ajuda de 

Deus ou, quem sabe, do Estado (DEMO, 1994). 
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4) Recorrer a Deus também se constitui em diferença significativa quando comparamos as 

respostas de Samambaia, Brazlândia e Plano Piloto. No caso do conceito Justiça, Deus se 

configura, para os entrevistados de Samambaia e Brazlândia como o grande feitor de 

justiça, enquanto que para os entrevistados do Plano Piloto a questão Justiça foi direcionada 

para o “direito para todos”. 

Como será possível não nos voltarmos para Deus quando tudo está 

desmoronando à nossa volta?9

Como a maioria das respostas de moradores de Brazlândia e Samambaia gira em 

torno do “eu” pode-se concluir que há desinformação em relação ao que é participação 

coletiva, associação de moradores, organizações reivindicatórias, entre outros. 

Simultaneamente, percebemos uma consciência coletiva muito maior nas respostas de 

moradores do Plano Piloto quando estes se referem à educação e saúde para todos, por 

exemplo. 

Daí a importância da informação, de conscientizar, mostrar às pessoas que as 

injustiças sociais são fruto da ação do homem sobre o espaço e que estas injustiças podem 

ser combatidas. 

Defendemos que desinformação e pobreza andam juntas e que a representação e 

posterior comportamento das pessoas sobre o seu espaço está atrelada à informação que 

estas (não) possuem. 

Sobre esta questão, Oswaldo Bueno Amorim Filho (2000) afirma que desde o século 

XIX alguns cientistas já pensavam na questão da percepção e seus efeitos no espaço. 

William Kirk (1952) ressaltou o papel crucial desempenhado pelo estudo das percepções e 

dos comportamentos no conhecimento do ambiente e lançou a idéia de uma Geografia 

Comportamental que focalizava as relações existentes entre as percepções e a tomada de 

decisões locacionais. O que corrobora nossa idéia de que um espaço é organizado de 

acordo com as representações – que têm sua fundamentação na informação – que o 

indivíduo possui sobre tudo que o cerca. 

Ratifica-se, assim, ser 

fundamental o acesso ao saber, pois é por meio dele que aprendemos a 

eleger, a deseleger, a exigir prestação de contas, a reivindicar direitos, a 

competir, a reclamar representatividade das lideranças, a insistir na 

legitimidade dos meios de acesso ao poder, a melhorar o lugar onde 

moramos e assim por diante (DEMO, 1994). 

                                                 
9 RAMONET, Ignacio. Geopolítica do Caos. Ed. Vozes. 1998. P. 79-80. 
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Na aldeia global, um brasileiro que domina os conceitos pode entender um 

estrangeiro. Entretanto, os próprios brasileiros não se entendem. Os brasileiros pobres são 

estrangeiros dentro do próprio país. Falam uma língua diferente, não têm acesso à produção 

do novo saber global, são, enfim excluídos de todos os benefícios da modernização. 

Estranha globalização, que une e desagrega. Une estrangeiros 

internacionalmente e desagrega nacionais internamente (...) O Brasil está 

caminhando para uma desagregação social cada vez mais extrema.10

Uma comunidade não é pobre quando tem consciência histórica, sabe analisar os 

problemas estruturais e buscar soluções para os mesmos. Não aceita ser objeto. Quer 

comandar seu próprio destino. E luta por seus direitos e contra a imposição. É uma 

comunidade que atua, não é expectadora. É criadora, não produto. É consciente de que a 

redução da desigualdade só pode ser construída por aqueles que se sentem desiguais. A 

igualdade só virá se os próprios excluídos a construírem. E para reconstruir alguma coisa é 

preciso de informação. 

Para iniciarmos o processo que porá fim nas dificuldades de acesso à informação e, 

conseqüentemente, de conscientização da própria cidadania, devemos, primeiramente, lutar 

pela construção de um processo educativo de longo prazo, no entanto, este processo deve 

ter a cara diferente da educação atual. Deve ser um processo que vise o crescimento 

humano e político, cujo conteúdo principal seja a construção de instrumentações para o 

exercício da cidadania. 

Também é necessário saber o que estão pensando as pessoas, antes de propormos 

as soluções. É necessário verificarmos se as pessoas estão compreendendo. É preciso 

saber o que percebem as pessoas sobre si e sobre seu espaço. 

Considerações Finais 

Hipóteses científicas – geralmente de cunho econômico – tentam explicar os motivos 

da riqueza e da pobreza atuais, no entanto “a pobreza não é apenas o fato do modelo 

econômico vigente, mas, também, do modelo espacial” (SANTOS, 1993, p. 10) que é (re) 

produzido de acordo com as representações sociais. 

Propositadamente evitamos ao máximo falar da Geografia Psicossocial para que o 

processo de absorção conceitual ocorresse de forma reflexiva. 

Falamos da questão ética aplicada à Geografia, discorremos sobre a função política 

da linguagem e a população carente que não tem acesso à informação; argumentamos em 

                                                 
10 BUARQUE, Cristovam. Os Instrangeiros. Ed. Garamond. 2002. 
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favor das representações sociais como uma forma de compreender as potencialidades e 

deficiências de uma dada comunidade e, em função disso, dissolver o paradigma atual dos 

projetos de Gestão que se baseiam no desenvolvimento exógeno; analisamos a atuação da 

Universidade; comprovamos que existe uma segregação informacional que pode ser 

percebida espacialmente e que todo este processo desigual apresenta um aumento 

exponencial nesta era globalizada, cujo produto social é o meio técnico-científico 

informacional. Assim, pudemos mostrar a partir de quais exemplos empíricos construímos a 

Geografia Psicossocial e qual o arcabouço teórico fundamenta nossa proposta. 

A Geografia Psicossocial se constitui numa nova abordagem de se fazer geografia 

por meio de novos métodos de pesquisa, por meio de um novo olhar sobre o espaço e sobre 

o ser humano. 

A solução científica para tentar resolver os problemas de gestão das relações 

homem x meio é a práxis e a Geografia Psicossocial pode ser um instrumento de práxis 

científica a serviço de qualquer sociedade que sofre com a (des)organização espacial. 

Para analisar de forma inovadora o espaço, temos que considerar que existem duas 

formas de pobreza: a quantitativa e a qualitativa. Os planejadores costumam trabalhar com 

grandezas empíricas (quantidade) mas aqui propomos um trabalho qualitativo. 

A Geografia Psicossocial pressupõe este trabalho qualitativo, principalmente por 

meio da inserção efetiva da Universidade nas comunidades, e o velho paradigma moral das 

ciências (ciências trabalhando separadamente) dá lugar a uma nova tendência de análise 

mas agora não mais moral (mecanismo de regulação coletiva) e sim ético (mecanismo de 

auto-regulação): as ciências trabalhando juntas em prol da sociedade. Esta é a nova 

tendência de gestão e compreensão do espaço. 

E nós, cientistas sociais, acadêmicos, não devemos mais incorrer no erro de nos 

arrogar o privilégio de definirmos o conteúdo dos fins: A função do cientista social 

seria, mais adequadamente, a de um consultor popular, capaz de 

aconselhar, sobre a base do seu treinamento profissional para coletar, 

manusear e integrar dados (...) para refletir combinando diversas escalas 

espaciais e temporais, uma coletividade formada, tanto quanto possível (ao 

menos esta é a meta) por cidadãos livres. Cidadãos livres que, para serem 

de fato livres, não podem alienar seu direito de serem os agentes 

responsáveis pela deliberação e aprovação do conteúdo essenciais do 

planejamento e da gestão de seus espaços e de suas vidas (SOUZA, 2003, 

p. 14). 

 Os fins não devem mais ser definidos por instâncias isoladas da sociedade: 
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Os fins têm de ser estabelecidos pelos próprios envolvidos, cabendo aos 

intelectuais, no máximo, o papel de contribuir para a sua discussão crítica. 

Um planejamento crítico (...) deve, por um lado, manter-se vigilante diante 

do senso-comum, desafiando-o e buscando ultrapassa-lo ao interrogar o 

não-interrogado e duvidar de certezas não-questionadas; ao mesmo tempo, 

um planejamento crítico não-arrogante não pode simplesmente ignorar os 

‘saberes locais’ e o ‘mundo da vida’ (Lebensvelten) dos homens e mulheres 

concretos (SOUZA, 2003, p. 37) 

Analisar as representações das pessoas sobre seu espaço e a partir daí identificar a 

forma como elas agem sobre o seu meio é o primeiro passo para entender a origem dos 

problemas de uma comunidade e propor projetos de gestão condizentes com a realidade 

dela. 

A práxis planejadora ou gestora, e antes dela já a própria atividade de 

pesquisa, deveria, idealmente, encarnar a fusão criativa do saber dos 

atores sociais com os balizamentos técnico-científicos trazidos, na 

qualidade de consultores populares, pelos profissionais de planejamento e 

gestão (SOUZA, 2003, p. 69). 

As ciências, portanto, devem ser uma espécie de ‘praxeologia’, tão bem definida por 

Japiassu (1981). E a Geografia Psicossocial tenta se impor como uma praxeologia, partindo 

do pressuposto de que saber o saber do Outro é a base de uma verdadeira e eficaz gestão 

do espaço. 
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