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RESUMO 

 

A idéia de se criar um instrumento metodológico intitulado Geografia Psicossocial surgiu a partir de 
constatações empíricas a respeito do problema do acesso à informação qualitativa. O papel da informação 
em tempo de globalização é fundamental considerando que a comunicação é o ícone desta era. Após um 
extenso trabalho de campo foram verificados contrastes alarmantes no que se refere ao acesso à 
informação entre as comunidades de classe média e média-alta e as comunidades de classe baixa e média. 
A pesquisa de campo tem como referencial teórico básico a Teoria das Representações Sociais cujos  
pressupostos nos fizeram inferir que as representações sociais que determinada comunidade possui a 
respeito de si mesma e do ambiente em que vive são responsáveis pelas decisões locacionais que uma ou 
outra comunidade toma e aplica em seu espaço. Estas decisões podem ou não (depende da qualidade da 
informação que se possui) provocar os piores transtornos ambientais e, conseqüentemente, implicar em 
sérios danos à cidadania, à qualidade de vida e, principalmente, à viabilidade de projetos de Planejamento 
e Gestão Ambiental. Com o objetivo de mostrarmos o quão grave é esta questão, trabalhamos sob à luz 
das premissas da Geografia da Percepção no intuito de criarmos um construto teórico capaz de atender às 
necessidades fundamentais da comunidade e dos Planejadores e Gestores Urbano-Ambientais. Para 
atingirmos este objetivo, além da pesquisa de campo, refletimos teoricamente a respeito do papel da 
Universidade, da atuação da Geografia e sua relação com as demais ciências sob a égide da Ética e não 
somente da Moral, da Função da Linguagem e Processos Cognitivos e redefinimos o conceito de pobreza, 
tirando-o do viés unicamente economicista e trazendo-o para uma ótica qualitativa e não somente 
quantitativa. 
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“- E por que – perguntou o neto mais decidido – você nunca respondeu? 
- É que eu sempre interpretei como sendo perguntas retóricas...” 
 
L.F. Veríssimo (Comédias da Vida Privada, p. 324) 

 

Para que serve a Geografia hoje? A Geografia conseguiu, ao longo do tempo, 
mostrar o seu valor? O que é a Geografia e onde/como atuam os geógrafos? Será que 
perguntas como estas são apenas indagações retóricas, visando discursos calorosos, 
porém vazios de conteúdo? Será que não precisamos mais responder a estas questões 
tendo em vista que a Geografia já conseguiu mostrar a sua “utilidade” e seu valor 
científico? Acreditamos que estas perguntas ainda carecem de respostas objetivas 
considerando que, por exemplo, concursos governamentais ou cargos em ONGs 
priorizam outras ciências para vagas que exigem o conhecimento adquirido pelo 
geógrafo, o que gera, vez por outra, a indignação de geógrafos de todo o país, e, por 
outro lado, que estudantes de graduação muitas vezes não sabem dizer o que é a 
Geografia e acreditam que sua utilidade refere-se apenas a conhecimentos da “área 
física” e de mapeamento. 

A Geografia é, ainda hoje, uma ciência subestimada por vários motivos. Alguns 
afirmam que essa desvalorização da geografia tem suas raízes na forma em que esta 
ciência é ensinada nas escolas de 1o. e 2o. graus, outros dizem que as relações distorcidas 
da geografia com a política à época, principalmente, da 2a. Grande Guerra é que 
figuram como ponto de recuo da geografia. Outros acreditam que a geografia se 
encontra num papel secundário diante de outras ciências em função da própria atuação 
do geógrafo, que não faz sentir sua presença, isto é, não possui um marketing social de 
valorização. 

Independentemente de todas estas acepções, acreditamos que a geografia em um 
certo momento se perdeu e começa, de fato, a se encontrar, por meio daquilo que lhe é 
mais precioso: a práxis por meio da integração entre conhecimentos 
inter/multidisplicinares. Este renascer da ciência geográfica se consolida por meio, 
principalmente, dos estudos em Percepção do Meio Ambiente.  

A geografia, por ter um amplo arcabouço teórico (tanto das áreas conhecidas por 
“exata” e “física” como das áreas “humana” e “social”) fornece ao geógrafo uma espécie 
de análise global da terra e dos homens não ainda muito bem aproveitada. O potencial 
do saber geográfico permanece subutilizado, quando não menosprezado, até mesmo 
dentro da própria ciência geográfica (por exemplo, quando ouvimos estudantes de 
geografia simpáticos à geografia física questionarem qual a utilidade das teorias 
humanísticas geográficas ou vice-versa). 

O que é a geografia afinal? Ciência que estuda o meio ambiente? Ciência que 
estuda o impacto do homem sobre o meio ambiente? Ciência que estuda as relações 
entre homem x  meio ambiente? Ciência que estuda o espaço? Qual espaço? Para 
futuros geógrafos e não-geógrafos é comum a dúvida “porque estudar geografia se 
podemos simplesmente pegar um Atlas e decorar todos os Estados e suas capitais?” ou 
“para quê saber nomes de rios?”. Para geógrafos já formados estas questões atualmente 
já não fazem mais parte dos questionamentos referentes a esta ciência, pois a geografia 
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já conseguiu imprimir seu valor e já conseguiu mostrar sua importância, porém, nós 
defendemos que a importância da Geografia deve ser enfatizada exatamente naqueles 
grupos que vêem esta ciência como inferior ou subordinada a outras áreas. Com isto, é 
óbvio, não queremos dizer que deva existir uma supervalorização de qualquer ciência em 
detrimento de outras, mas sim, que cada uma tenha a sua importância e seu objeto 
específico de estudo que norteia a atuação científica, porém, sem nunca menosprezar a 
importância da inter/trans/multidisciplinaridade. 

Nas “enquetes” realizadas para este trabalho, entrevistamos profissionais de nível 
superior das mais diversas áreas e também pessoas sem nível superior. As respostas 
sempre foram em direção às dúvidas e conclusões transcritas acima. Isto nos levou à 
conclusão de que a geografia, pois, ainda é uma ciência que não mostrou, fora de seu 
circuito, seu real valor e, o pior, no caso das enquetes com estudantes de geografia, a 
maioria disse que não havia conseguido, ainda, entender o que era realmente a 
geografia e, por isso, eles se sentiam mais à vontade em disciplinas de sensoriamento 
remoto, SIG, cartografia e geografia física. Para eles, “estas disciplinas são mais 
geografia do que as outras” referindo-se às disciplinas geografia humana, geografia 
urbana, geografia da percepção, geografia humana e econômica, entre outras. 

Assim, tanto fora como dentro da geografia, a verve físico-natural ainda é o cartão 
de visitas da geografia. Com isto, não queremos dizer que não deveria ser desta forma 
ou que a área humanística deveria suplantar a área física, mas sim que falta uma 
integração entre geografia física e geografia humana/social, integração esta que dá o 
caráter paradigmático da geografia, mas que, no entanto, está, ainda, perdido. 

Quando afirmamos que a geografia se perdeu e começa a se encontrar, nos 
referíamos às dicotomias existentes na geografia (que são reflexos, também, das 
dicotomias existentes entre as próprias ciências). Estas dicotomias ferem a essência da 
geografia. Entenda-se aqui dicotomia como divisões em partes inaproximáveis, como 
quase-fendas.  

A vertente “Percepção do Meio Ambiente” surge como manifestação do que vem 
ocorrendo gradativamente dentro de cada ciências e entre todas elas: o diálogo 
multidisciplinar com o mundo. Por meio desta vertente científica, a geografia encontra 
respaldo para colocar em prática tudo aquilo que pertence ao seu arcabouço teórico. A 
união harmônica entre conhecimentos das áreas exatas, da terra, humana e sociais e a 
interação entre cada ciência, repousam de forma equilibrada na Percepção do Meio 
Ambiente. 

A Percepção do Meio Ambiente não só pressupõe, como exige a aplicação de 
todos os conhecimentos adquiridos pelo geógrafo: desde conhecimentos nas áreas de 
cartografia, SIG, geologia, geografia humana, física, urbana, rural, geografia da 
percepção, até psicologia, economia, antropologia, história, arquitetura, ciência política, 
lingüística entre outras. E é por meio da utilização destes saberes que o geógrafo 
conseguirá mostrar o que é a geografia. 

Defendemos que a geografia precisa se valorizar por meio da aplicação integrada 
de todos os seus pressupostos teóricos. Isto às vezes não é fácil, considerando que a 
própria geografia se posiciona de forma dicotômica e os geógrafos se sentem quase que 
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na obrigação de se especializar em uma corrente ou em outra. É claro que um certo grau 
de especialização torna-se mister, considerando que o próprio mundo acadêmico e o 
mercado de trabalho exigem isso de nós. Portanto, que não sejam feitas exegeses no 
sentido de “ter que saber um pouco sobre tudo”. Não é esta a intenção. Para isto, 
tentaremos desenvolver o nosso raciocínio a respeito da multidisciplinaridade, com o 
intuito de chegarmos, por fim, a propor uma metodologia de análise para a geografia, 
mormente para a Percepção do Meio Ambiente. 

O que vem sendo feito na área Percepção do Meio Ambiente reproduz exatamente 
o que defendemos ser uma correta atuação científica em geografia. A própria expressão 
“Percepção do Meio Ambiente” já nos impõe uma práxis. Não há como perceber 
algo/alguém sem alguma espécie de ação e, ainda, não há como identificar percepções 
de outrem se não imergirmos na pesquisa de campo. Assim, nos estudos da Percepção 
do Meio Ambiente encontramos aquilo que consideramos prerrogativa para a geografia: 
pensar o espaço, inseridos neste espaço.  

A interação pesquisador/objeto de estudo se faz mais explícita do que nunca por 
meio da pesquisa em percepção. Entretanto, cada investigador, a seu modo, cria um 
método que lhe é apropriado ou se utiliza de métodos conhecidos para desenvolver seus 
trabalhos e isto, de fato, não é mesmo maléfico, muito pelo contrário, a liberdade 
teórico-metodólogica, quando bem utilizada, nos permite ir além das fronteiras e 
convenções científico-metodológicas e, principalmente, nos auxilia a ir ao encontro do 
nosso objeto de estudo de forma mais humanizada. 

Apesar de nos posicionarmos a favor desta liberdade teórico-metodólogica, aqui 
nos propomos a sugerir um caminho metodológico que julgamos interessante para as 
pesquisas em percepção. 

A este caminho, intitulamos Geografia Psicossocial, cuja base teórica é 
fundamentada na Psicologia Social, especificamente na Teoria das Representações 
Sociais, cunhada por Moscovici (1976). As representações sociais são, em última 
instância, a doxa, mas agora com caráter científico. Caráter este conferido pelas quatro 
funções básicas das representações sociais, de acordo com Abric (apud SÁ, 1996): 
“funções de saber: elas permitem compreender e explicar a realidade (...); funções 
identitárias: elas definem a identidade e permitem a salvaguarda da especificidade dos 
grupos (...); funções de orientação: elas guiam os comportamentos e as práticas (...); 
funções justificatórias: elas permitem justificar a posteriori as tomadas de posição e os 
comportamentos” (p. 44). 

Aliados a estas quatro funções básicas estão os pressupostos teóricos da 
geografia, que nos forneceram insumos para sugerir a Geografia Psicossocial como 
instrumento metodológico de análise para a percepção ambiental. Discorreremos a seguir 
sobre os princípios básicos da Geografia Psicossocial, com o intuito de esclarecer passo a 
passo o que consideramos um método de pesquisa apropriado. 
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PRIMEIRO PRINCÍPIO: A ÉTICA E A MORAL 

A despeito das divergências filosóficas acerca dos termos em questão, sentimos ser 
necessário esclarecer qual a nossa definição de ética e de moral, tendo em vista que a 
Geografia Psicossocial se fundamenta, mormente, na práxis e esta é, em primeira 
instância, norteada pela ética. Assim, acreditamos que este prolegômeno filosófico é de 
profunda necessidade para a posterior compreensão da nossa proposta. 

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 nós, ética e moral estão associadas à práxis, no entanto, cada uma delas é 
movida por distintos motivos, vejamos suas diferenças: 

A Ética é um mecanismo de auto-regulação, i.e., a nossa própria vontade – 
movida pela nossa consciência – e não somente as regras, conduzindo nossas ações; 
significa a morada do homem, a escolha da consciência, algo que já existe em nós, que 
não é introjetado (na acepção de Heráclito). 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 à elaboração de regras justas e aplicáveis.  

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 (ROCHA, 2004). 

Já a Moral é um mecanismo de regulação coletiva, i.e., são todas as regras que 
nos regem; a moral diz 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, p. 16);. significa algo que é adquirido, que vem de fora (conceito 
aristotélico); são as leis impostas; a moral existe somente em função de um imperativo 
categórico, uma norma, um dever. 

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 (ROCHA, 2004). 

Daí a importância dos estudos em Percepção do Meio Ambiente, porque estes são 
eminentemente éticos. Perceber o Outro é um ato movido pela ética e não unicamente 
pela moral.  
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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 (ROCHA, 
2004). 

Este “Outro” não deve ser encarado como sendo somente os seres humanos, mas 
sim tudo aquilo que nos cerca: 

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 entre Moral e Ética 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. (ROCHA, 2004). 

Agir eticamente como cientistas pressupõe uma práxis que dissolva dualismos, que  
nos leve a interagir com a sociedade e, especificamente no caso dos geógrafos, que nos 
faça repensar o espaço por meio da práxis: 

...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 quando não há práxis, não nos é exigido o 
conhecimento trans/inter/multidisciplinar. Somente quando estamos em campo é 
que percebemos ser impossível conhecer sem recorrer às outras áreas científicas 
(ROCHA, 2004). 

Esta ética nos permite 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. 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). Por que ético? Porque este novo 
paradigma faz parte de um modelo epistemologicamente definido pelo seu caráter 
unificador e socializante: a partir deste ponto, o senso comum 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 não é mais visto como uma vulgarização da ciência, mas sim 
como um dos  fornecedores de elementos/saberes para se fazer ciência. O 
senso comum não é mais correto ou incorreto, ele é um reflexo das condições 
históricas, econômicas, sociais, culturais, de cada indivíduo/comunidade e, por 
ser reflexo ele fornece as informações necessárias sobre as quais os cientistas 
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devem trabalhar. É uma nova interpretação do significado do senso comum 
(ROCHA, 2004). 

A análise do senso comum nos leva ao próximo princípio da Geografia 
Psicossocial. 

 

SEGUNDO PRINCÍPIO: PERCEBER O OUTRO 

Este princípio tem algumas subdivisões. A primeira delas diz respeito diretamente à 
teoria que nos fundamenta metodologicamente: a Teoria das Representações Sociais. 
Tendo em vista a complexidade desta teoria, aqui nos deteremos em destacar o que 
consideramos como característica intrínseca à Geografia Psicossocial: ouvir/perceber o 
Outro. 

A Geografia atualmente preocupa-se com as relações/interações homem x meio. 
Estas relações/interações se concretizam por meio de práticas sócio-espaciais movidas 
por decisões locacionais, cuja base é a percepção que as pessoas possuem a respeito de 
tudo o que as cerca. A Geografia também, em função destas práticas, se preocupa 
freqüentemente em analisar e sugerir propostas de gestão e planejamento territoriais. 
Juntando-se estas duas preocupações nos perguntamos: Como gerir? Como planejar? 

Freqüentemente temos conhecimento de projetos que sofrem interrupções ou são 
até mesmo suspensos por falta de adesão da comunidade, por falta de aplicabilidade, 
entre outros motivos. Após nossas pesquisas, chegamos à conclusão que estes entreveros 
normalmente acontecem por carência informacional, por ausência de comunicação 
efetiva entre planejadores/gestores e os “alvos” do planejamento/gestão. 

Estes desencontros acontecem por que o ato de perceber o Outro não é posto em 
prática, isto é, não há um estudo de Percepção sobre a comunidade na qual se aplicará 
o projeto.  

Por isso, recorremos à teoria das representações sociais, que nos permitem 
identificar a realidade, por meio da percepção das pessoas. Isto é, a partir do momento 
em que utilizamos as representações sociais como método de apreensão da percepção, 
encontramos a realidade social em seu estado bruto e, por meio das informações 
adquiridas, percebemos o quanto há divergência no que concerne à percepção das 
pessoas. 

Por meio das representações sociais podemos analisar as percepções individuais 
que se refletem na coletividade. Vista sob a ótica geográfica, estes reflexos são, 
basicamente, o comportamento sobre o espaço e as formas diferenciadas de 
(re)produção e apropriação do espaço.  (ROCHA, 2004). 

Moscovici fundamentou toda a sua teoria no objetivo, que considera primordial da 
ciência, que, segundo Duveen, é “transformar a existência dos homens” (2003, p. 17). 
Este também é o nosso objetivo e, por isso, nós unimos a teoria das representações 
sociais à geografia, com o objetivo de melhor apreender os processos e consequências 
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da Percepção do Meio Ambiente por parte da sociedade. Com este objetivo em vista, 
uma “ciência do real torna-se, assim, uma ciência no real” (2003, p. 18). 

A teoria das representações sociais resolve muitos impasses, principalmente no 
que se refere ao fenômeno de como as pessoas transformam/perpetuam o seu 
status no mundo, e como as pessoas, permanentemente, tentam tornar sua 
realidade em algo cognoscível, palpável. Se as representações possuem esta 
capacidade de perpetuação de certas aparências, certo é que ela também seja o 
motivo indutor dos comportamentos. Nesta manutenção de representações 
impostas, Moscovici destaca o papel fundamental do senso-comum, que nos diz 
de forma franca que tipo de informação, e fundamentada em qual forma de 
comunicação, as pessoas estão recebendo para construir suas representações 
(ROCHA, 2004). 

Vimos, portanto, que a comunicação e os processos relacionados a ela fazem 
parte da construção das representações sociais e, conseqüentemente, da percepção. 
Neste ponto, chegamos à segunda subdivisão do segundo princípio da Geografia 
Psicossocial: a questão do acesso à informação. 

As representações sociais, de acordo com Moscovici (2003) 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] (p. 8). 

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 
espaço em que atua. 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 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 por meio da percepção. E a relevância da informação neste processo é 
inquestionável, considerando que hoje “poder” é quase um sinônimo de conhecimento e 
acesso à informação. 

E quando nos referimos ao poder, a população tem que estar em primeiro lugar, 
de acordo com Raffestin  

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 se dá, em tempos de globalização, por meio do acesso à 
informação. 
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Resumidamente podemos afirmar que, 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 para a construção metodológica que nos 
propomos fazer, 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). 

Acreditamos que a informação é um dos pilares para a formação da percepção e, 
por meio da pesquisa em representações sociais, chegamos empírica e teoricamente à 
conclusão que, em tempos de globalização, o acesso à informação se dá de forma 
cruelmente desigual. Com uma linguagem própria e não muito acessível para a maior 
parte das pessoas, “a globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades” 
(SANTOS, 2000, p. 19). A exclusão de grande parcela da população brasileira das novas 
tecnologias de trabalho, de moradia e da informação, torna o mundo, de acordo com o 
autor, “confuso e confusamente percebido” (SANTOS, 2000, p. 17). 

Ter domínio sobre a circulação e apreensão da informação constitui-se, portanto, 
em uma nova forma de poder. De acordo com Ramonet, 

Nesse contexto de decepção e incerteza, a comunicação surge como um novo 
paradigma da maneira de pensar... Da escola à empresa, da família à justiça e 
ao governo, em todos os campos e para todas as instituições, eis, daqui em 
diante, a única palavra de ordem: é necessário comunicar1 (1998). 

A informação não é fator determinante, mas está intimamente ligada à topofilia, à 
topofobia, ao topocídio e à topo-reabilitação. Sumariamente o processo é este: 
consideremos uma comunidade que reside num determinado território, e suponhamos 
que esta comunidade atue de forma predatória, mas desintencional, sobre o meio (como, 
por exemplo, jogando lixo na rua, nos córregos, desmatando mata galeria para construir 
suas casas, construindo poços artesianos em seus quintais, usando praguicidas 
domésticos sem as devidas precauções, etc.). Se perguntarmos às pessoas desta 
comunidade porque fazem isso (foi, aliás, uma das etapas de nossa pesquisa) elas 
responderão “porque eu precisava de água”, “porque eu precisava de um lugar para 
construir minha casa”, “porque eu não vou deixar o lixo dentro de casa”. Se também 
perguntarmos a elas se têm consciência do mal que causam não só ao meio ambiente 
mas a elas próprias (outra etapa de nossa pesquisa) elas nos dirão “não”. 

                                                 
1 RAMONET, Ignácio. A Geopolítica do Caos. Ed. Vozes. 1998. 
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Estas pessoas, sem saber, produzem o topocídio, e elas mesmas vão sentir, a 
posteriori, as consequências de suas atitudes. Certo que isto não é regra, mas também 
não é exceção. O lugar onde residem passa a ser um espaço no qual reina a topofobia 
que pode chegar a sua instância última, o topocídio. Assim, o espaço deixa de ter 
qualquer significado positivamente afetivo para aquela comunidade, o que leva as 
pessoas a não terem cuidado com o ambiente em que residem. 

Daí surge, por exemplo, a pergunta: mas existem tantas propagandas na TV e no 
rádio sobre coleta seletiva de lixo por que as pessoas, pelo menos, não seguem as 
orientações? Numa outra etapa da nossa pesquisa, que visava obter o grau de 
desentendimento sobre o que é “ensinado” e sobre o que é apreendido nos revelou que 
as pessoas simplesmente não entendem o que está sendo dito. Quando perguntamos a 
um morador o que era lixo seco e qual um exemplo ele nos daria de lixo seco, ele nos 
respondeu “é tudo aquilo que não é molhado, como uma casca de fruta, por exemplo”. 

Então, retornando ao processo: uma comunidade ocupa um território e, sem ter 
informação adequada, atua de forma predatória sobre o meio; isto se refletirá em forma 
de topofobia e conseqüente topocídio: o espaço não se transforma em lugar. Agora, ao 
contrário, se a comunidade possui informações qualitativas que evoquem nelas o espírito 
do cuidar, o processo gerará a topofilia e, quando necessário, a topo-reabilitação. Neste 
sentido, o espaço se transforma em lugar. 

Assim, antes de impormos ensinamentos, devemos saber o que as pessoas trazem 
de bagagem, isto é, o que elas já possuem em nível perceptivo. Obteremos este saber 
por meio das representações sociais, que têm por fundamento a informação. Esta, por 
sua vez, é o ícone da pós-modernidade, mas ela segrega cada vez mais e esta 
segregação é percebida espacialmente. 

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 (ROCHA, 2004). 

Milton Santos afirma que a apropriação da informação pelas classes dominantes 
tornou o periférico ainda mais periférico (2000) e nós averiguamos esta exponencial 
periferização por meio da análise da informação apreendida pelas pessoas; do reflexo 
desta informação na formação da percepção e, conseqüentemente, como tudo isto se 
reflete: em topofilia ou topofobia. Tudo isso tem reflexo direto na expressão da cidadania 
por parte de cada indivíduo/grupo. 

Qual a primeira condição necessária para que uma classe consiga concretizar 
seus planos e batalhar por 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. Para tanto, é crucial que tenham conhecimento da 
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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, preservação do 
meio em que vivem 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 (ROCHA, 2004). 

À teoria das representações sociais e à questão do acesso à informação se junta o 
conceito de “pobreza” como terceira e última subdivisão do segundo princípio da 
Geografia Psicossocial, que tem por fundamento “perceber o Outro”. O nosso conceito 
de pobreza está profundamente ligado ao conceito de “pobreza política” proposto por 
Demo: 

A visão economicista cria representações acerca da pobreza, ancoradas e 
objetivadas em índices, isto é, objetivamos a pobreza somente retratando-a 
como 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 a 
informação. Geralmente as duas formas de pobreza andam juntas: o homem é 
pobre materialmente, porque não tem liberdade para se autodeterminar. 
(ROCHA, 2004). 

Trataremos aqui da pobreza material como uma conseqüência da pobreza 
informacional. 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. 

O primeiro princípio da Geografia Psicossocial diz respeito às atitudes éticas e à 
emergência do paradigma ético na ciência; o segundo princípio refere-se a olhar o 
Outro, entendê-lo e construir ciência a respeito da percepção dele; o terceiro princípio 
nos dirá que a Universidade pode – e deve – colocar estas premissas em prática. 

 

TERCEIRO PRINCÍPIO: A ATUAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

Dentro das Universidades se produz conhecimento em larga escala, no entanto, na 
maioria das vezes, estes conhecimentos ficam restritos aos grupos especializados e, se 
grupos de outras especialidades acadêmicas não tomam conhecimento do que foi 
produzido o que se dirá da comunidade em geral? Apesar das frutíferas interações 
comunidade/universidade demonstradas em estudos, sabemos que este processo ainda 
se encontra em estado embrionário, podemos até afirmar que a Universidade se 
confunde, atualmente, sob um paradoxo: ao mesmo tempo em que tem uma intenção 
social, ela se perde na tecnocracia e no cientificismo. 
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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” (BOAVENTURA, 1994, p. 25). 

A construção da Geografia Psicossocial tem como meta exatamente romper com o 
cientificismo, no sentido de levar para fora das “muralhas” acadêmicas o que é produzido 
em termos de conhecimento. Como dissemos anteriormente, os estudos em Percepção do 
Meio Ambiente vêm concretizando este objetivo com maestria, por ter como objeto de 
estudo o Outro. Na verdade, se pararmos para refletir, o Outro é o objeto de estudo de 
qualquer ciência. Seja este Outro o átomo, uma árvore, um automóvel não-poluente, 
seja o próprio ser humano. O que faz o diferencial dos estudos em Percepção do Meio 
Ambiente é que o pesquisador se aventura a conhecer intimamente este Outro numa 
interação ativa (não-passiva, não somente na qualidade de observador) e participativa. O 
Outro tem voz, tem história e esta voz e esta história são ouvidas muito antes de se 
propor projetos que vêm de cima, não condizentes com a realidade deste Outro. 

Por acreditarmos na eficiência e eficácia do trabalho em Percepção do Meio 
Ambiente é que nos propusemos a sugerir um método, denominado Geografia 
Psicossocial, que tem por meta investigar o Outro de forma humanizada. Defendemos 
que este novo paradigma de atuação deve ser abraçado pela Universidade. 

A crise pela qual passam as universidades brasileiras tem, em grande parte, 
origem no seu afastamento, ou elitização, em relação à sociedade. 

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 (ROCHA, 2004). 

A Geografia Psicossocial propõe que os grupos sociais se aproximem da 
Universidade, que a procurem para que ela os auxiliem. Porém, esta aproximação só 
acontecerá quando, primeiramente, a Universidade se aproximar destes grupos. 

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. 
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Este é o objetivo que queremos atingir: utilizar o saber científico, e principalmente 
o geográfico, para dialogar com a comunidade e, conseqüentemente, receber e transmitir 
conhecimento, numa relação dialética. 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. E 
nosso trabalho já é fruto desta reestruturação.  

No entanto, neste ínterim, surge uma pergunta: como colocar em prática uma 
metodologia ética, que vise obter a percepção das pessoas por meio das representações 
sociais? É preciso que se organizem projetos aplicáveis de Planejamento, Gestão e 
Supervisão Espaço-Ambientais. Para isto passemos para o quarto e último princípio de 
nossa proposta. 

 

QUARTO PRINCÍPIO: PLANEJAMENTO, GESTÃO E SUPERVISÃO 

Consideramos importante saber quais as diferenças, sob o nosso ponto de vista, 
entre Planejamento e Gestão e qual o papel da Supervisão neste contexto. 

Sabemos que o termo Planejamento tem sido alvo de várias críticas por ser 
considerado um instrumento que não atende mais às exigências práticas de melhoria 
urbana e, por isso, adotou-se a substituição deste pelo termo Gestão. No entanto, temos 
aqui o breve propósito de esclarecer que os termos têm significados e objetivos distintos, 
apesar de serem complementares, isto é, um é condição sine qua non para a 
sobrevivência do outro. Enquanto o Planejamento se constitui num esforço programático 
a longo prazo, que vislumbra o futuro, a Gestão é representada pela atitude imediata, 
pela ação “aqui e agora”. 

A Gestão trata das questões em nível micro – considerando-se todas as diferenças 
e particularidades econômicas, sociais, culturais, históricas e políticas de cada 
comunidade –, visando assegurar, assim, a participação efetiva da sociedade. Os 
modelos de gestão implementados em um local não podem ser cópias de outros 
implantados em lugares com raízes, história, eixos políticos e jurídicos diferentes. Isto é, 
leva em conta as realidades locais.  

O Planejamento trata das questões em nível macro, considerando-se igualmente 
as diferenças e particularidades, embora o processo seja mais amplo, abarcando, 
geralmente uma região ou uma área maior que envolva várias comunidades. 

Tanto o Planejamento quanto a Gestão devem estar em sincronia com a ação, 
cujo controle é feito pela Supervisão. A Supervisão deve fazer parte tanto do 
Planejamento quanto da Gestão, adequando-se às metas de cada um, atuando em nível 
micro ou macro, mas sempre, ao final, tendo uma  aplicação imediata, uma vez que trata 
da concretização dos projetos sejam de Gestão, sejam de Planejamento, para que não 
haja descumprimento dos objetivos e para que estes não redundem em fracasso. 

As linhas mestras de Projetos de Planejamento devem ser propostas pelo Governo 
Federal e transformadas em Projetos de Gestão sob os auspícios dos Governos Estaduais, 
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cuja Supervisão se dará em nível municipal, mormente por meio da interação entre 
Prefeitura e Universidades. 

Levantamos este assunto em função de a nossa proposta exigir uma integração 
entre todas as esferas do Governo e as instituições formadoras, sobretudo as 
universidades. Sem esta interação, não somente a nossa proposta, mas qualquer outra 
que vise obter qualidade de vida para a população sofrerá interrupções ou mesmo 
cancelamento/suspensão. 

Enquanto o Planejamento pressupõe metas a longo e médio prazos, a Gestão se 
configura num instrumento que atende ao momento atual, no qual movimentos sociais de 
toda espécie brotam no cerne da modernidade. A Gestão territorial se configura, assim, 
“como sendo práticas sociais no espaço” (PAVIANI, 1998).  

De acordo com Marcelo de Souza (2003), para se consolidar um eficaz processo 
de gestão territorial, é preciso que tenhamos uma perspectiva crítica, na qual todas as 
ciências contribuam com seus conhecimentos para a condução de uma gestão de 
perspectiva universalista, mas, ao mesmo tempo, considerando todas as particularidades 
locais. 

 

UM PROJETO HIPOTÉTICO COM RESPOSTAS REAIS 

Suponhamos um Projeto de Planejamento que tenha como meta a “Preservação 
da Biodiversidade”, cujos Projetos de Gestão tenham como objetivo “Melhorar a 
Qualidade de Vida da Comunidade” ou “Modernidade nas Escolas”, por exemplo. Se 
estes projetos forem implementados de cima para baixo (do Governo para as 
comunidades) possivelmente eles não obterão adesão suficiente das pessoas. Por quê? 
Se, antes de mais nada, a percepção das pessoas não for levada em consideração (este é 
o princípio básico da Geografia Psicossocial), haverá um grande desencontro de opiniões 
e as pessoas não se sentirão contempladas neste projeto.  

Como se daria este desencontro de percepções? Para esclarecer mostraremos 
brevemente uma de nossas pesquisas de trabalho de campo, realizado por meio de 
conversas informais. De acordo com Aroldo Rodrigues (2001), a melhor forma de 
sabermos qual a opinião das pessoas é não delimitar as respostas. Todos os entrevistados 
têm o segundo grau completo e idade entre 20 e 30 anos. Delimitamos a idade e a 
escolaridade para que todos tivessem o mesmo perfil. Vejamos as entrevistas preliminares 
que realizamos no Distrito Federal. 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 varia de R$ 120,00 a R$ 
700,00), ‘BZ’ para Brazlândia (renda familiar mensal varia de R$ 180,00 a R$ 800,00) e 
‘PP’ para Plano Piloto (renda familiar mensal varia de R$ 1.200,00 a R$ 4.000,00): 

1) 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 
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PP: “é diversidade de vida no planeta” ... “é a variedade de espécies/organismos vivos” .... 

2) 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” 

3) 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”  

O que percebemos nestas respostas? Em primeiro lugar, que a Região 
Administrativa mais privilegiada economicamente (Plano Piloto) demonstrou opiniões 
quase opostas às duas Regiões Administrativas menos privilegiadas (Brazlândia e 
Samambaia). 

Caso os Projetos Hipotéticos mencionados no primeiro parágrafo deste tópico 
fossem colocados em prática, o que aconteceria? Tomando como exemplo as respostas 
sobre Qualidade de Vida, teríamos: em Samambaia (SB) as pessoas pensariam que o 
projeto iria atender às suas necessidade de comprar as coisas, ter dinheiro e ter 
transporte; em Brazlândia metade das pessoas não saberia do que se trata e a outra 
metade pensaria que teria emprego, comida em casa todos os dias, água limpa e, até, 
que o marido pararia de beber; no Plano Piloto (PP) as pessoas pensariam que talvez não 
houvesse mais poluição, que praticariam esportes, não teriam estresse e que haveria 
segurança para todos.  

Com esta miscelânea de desejos, percepções a respeito do que é Qualidade de 
Vida, como um projeto de Planejamento ou Projetos de Gestão atenderiam a todas estas 
necessidades? Certamente, pelo menos em curto prazo, não seria possível saciar todos 
estes anseios. Assim, se o Projeto Hipotético privilegiasse a questão da prática de 
esportes, por exemplo,  talvez todos ficariam satisfeitos, no entanto será que as pessoas 
que queriam comida em casa todos os dias e água limpa para beber ficariam 
completamente satisfeitas? 

Com isso não queremos dizer que os Projetos têm por obrigação contemplar todas 
as necessidades da população, mas sim que a população deve ser primeiro ouvida, para 
que, posteriormente os projetos sejam implementados com base naquilo que a 
população entende e, caso ela não entenda (vide respostas sobre “modernidade), que se 
esclarecesse o que será feito, para, assim, a população ciente do que será feito, poder 
opinar, participar e abraçar o projeto ou até mesmo discordar de sua importância. E tudo 
isso terá que ser averiguado pelo planejador/gestor. 
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Nós, geógrafos, que trabalhamos com questões referentes à Gestão Ambiental, 
Territorial, etc., não podemos prescindir disso. Não podemos desconsiderar a percepção 
das pessoas e, muito menos, ser indiferentes às informações que elas possuem. 
Acreditamos que a Geografia Psicossocial pode ser um útil instrumento a serviço desta 
busca. 

 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A idéia de se criar um instrumento metodológico intitulado Geografia Psicossocial 
surgiu a partir de constatações empíricas a respeito do problema do acesso à informação 
qualitativa. O papel da informação em tempo de globalização é fundamental, 
considerando que a comunicação é o ícone desta era. Após um extenso trabalho de 
campo, foram verificados contrastes alarmantes no que se refere ao acesso à informação 
entre as comunidades de classe média e média-alta e as comunidades de classe baixa e 
média. A pesquisa de campo teve como referencial teórico básico a Teoria das 
Representações Sociais, cujos  pressupostos nos fizeram inferir que as representações 
sociais que determinada comunidade possui a respeito de si mesma e do ambiente em 
que vive são responsáveis pelas decisões locacionais que uma ou outra comunidade 
toma e aplica em seu espaço. Estas decisões podem ou não (depende da qualidade da 
informação que se possui) provocar os piores transtornos ambientais e, 
conseqüentemente, implicar em sérios danos à cidadania, à qualidade de vida e, 
principalmente, à viabilidade de projetos de Planejamento e Gestão Ambiental.  

Com o objetivo de mostrarmos o quão grave é esta questão, trabalhamos sob à 
luz das premissas da Geografia da Percepção no intuito de criarmos um construto 
metodológico capaz de atender às necessidades fundamentais da comunidade e dos 
planejadores e gestores urbano-ambientais. Para atingirmos este objetivo, além da 
pesquisa de campo, refletimos teoricamente a respeito do papel da Universidade, da 
atuação da Geografia e sua relação com as demais ciências sob a égide da Ética e não 
somente da Moral, da Função da Linguagem e Processos Cognitivos e redefinimos o 
conceito de pobreza, tirando-o do viés unicamente economicista e trazendo-o para uma 
ótica qualitativa e não somente quantitativa. 

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, agora não mais moral (mecanismo de regulação coletiva) e, sim, ética 
(mecanismo de auto-regulação): as ciências trabalhando juntas em prol da sociedade. 
Esta é a nova tendência de gestão, planejamento 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, 
mormente a do geógrafo  

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 
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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 (BOAVENTURA, 2003, p. 14). 

Os fins não devem mais ser definidos por instâncias isoladas da sociedade: 

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 
(BOAVENTURA, 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. 

Afinal, a geografia pode servir, em primeiro lugar, para promover a paz. 
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