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Resumo: 

Este trabalho visa refletir sobre as possibilidades de contribuição do diálogo entre a teoria 
das representações sociais e as teorias urbanas às ações de desenvolvimento das cidades. 
Atualmente, as propostas de intervenções nas várias faces da cidade sejam urbana, 
econômica, social e ambiental tem sido fundamentadas nas teorias urbanas sob o comando 
de um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Neste sentido, o Plano Diretor tornou-se 
uma obrigatoriedade exigida pelo Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2001 que 
estabelece as políticas urbanas do país. A novidade desta Lei é a postura democrática e 
participativa, na qual a elaboração de “todas” as ações públicas tem como base a consulta 
popular. Entretanto, essas consultas têm levantado informações muito pontuais, resultando 
na insatisfação da coletividade, aflora-se com isso algumas falhas neste processo de gestão. 
Remete-nos a uma falsa democracia, um planejamento ausente, uma interdisciplinaridade 
muito aquém das expectativas da população. As representações sociais enquanto 
metodologia de análise apontam para a conexão dessa fragilidade nas intervenções 
urbanas, permitindo a abertura de novos canais de comunicação, de linguagem, de 
transparências do cotidiano. Neste sentido, recorremos a Moscovici (2001) e corroboramos 
com sua teoria de que as representações sociais na coletividade são mais estáveis e que 
permitem conhecer com mais profundidade as faces ideológicas, dos saberes populares, 
das crenças de um grupo social. Essa abordagem psicossocial anunciada por Moscovici 
possibilita transparências no cotidiano, viabilizando um planejamento urbano integrado. 
Assim, essa investigação perpassa da virada lingüística à filosofia analítica e ao surgimento 
da lingüística, desconstruindo a retórica da verdade para a consolidação de uma linguagem 
do cotidiano, da cidade, sob a perspectiva das representações sociais.  
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INTRODUÇÃO  
 

 A necessidade de investigação dos estudos urbanos numa ótica interdisciplinar 
remonta o início do século XX, o qual foi marcado por muitas críticas ao Urbanismo. Este 
modelo com características progressistas e racionalistas especializava o estudo da cidade. 
Dessa necessidade de renovação surge o Planejamento Urbano, o qual permitiu o 
desenvolvimento de uma metodologia de investigação da questão urbana fundada sobre 
conhecimentos sociológicos, tecnológicos, econômicos e físico-espaciais. Este modelo que 
atravessou o século e ainda prevalece nos dias atuais (porém com uma postura mais 
democrática) possui uma forte herança positivista que resulta na divisão profissional e 
acadêmica, a qual vem falhando na retomada da visão global da cidade. O planejamento 
resultante do trabalho de profissionais de vários campos de saberes foi denominado por 
Choay de Antrópolis, e foi considerado um modelo de planejamento mais humanista. 
(CHOAY, 1979 apud KOHLSDORF, 1985, p. 33) No mesmo contexto, Mondada (2000) 
faz críticas às pesquisas objetivas e positivistas sobre a cidade, exemplificando, que a 
análise puramente morfológica na Geografia e ou a visão funcionalista dos espaços no 
Urbanismo, vem resultando em uma cidade que a autora denominou de “híbrida”. Isto é, 
representa uma cidade constituída de discursos heterogêneos que conduzem a uma 
pluralidade de soluções descritivas, cujas distinções clarificam, porém, levantam uma 
ambigüidade de expressões, as quais escondem uma série de dimensões discursivas dos 
fenômenos urbanos. Essas críticas de Mondada sobre a descrição da cidade demonstram 
uma grande preocupação com a importância do diálogo interdisciplinar e a contribuição de 
outros campos de conhecimento ao falar sobre a cidade, em cidade e da cidade. Na busca 
de outros campos de conhecimentos encontramos na Teoria das representações sociais a 
possibilidade de uma investigação das faces ideológica, dos saberes populares, das crenças 
de uma coletividade. O conhecimento destas outras faces da cidade permite transparências 
no entendimento do cotidiano das pessoas e possibilitam grandes contribuições para o 
planejamento urbano integrado com a comunidade. As novas tendências de planejamento 
urbano, no Brasil, regidas pelo Estatuto da Cidade, visam à consulta popular para todas as 
ações urbanas. Esta postura democrática do poder público é o canal de comunicação, de 
informação, onde se dá a transmissão de linguagem com a população, individualmente ou 
coletivamente. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 Considerando a linguagem como elemento estrutural desta reflexão, pois se busca 
possibilidades de novas leituras das faces da cidade, o embasamento teórico desta 
investigação dialogará com a teoria das representações, teoria lingüística, filosofia da 
linguagem e a teoria das cidades. Neste sentido, a condução desta investigação corrobora 
com os dizeres de Claval (2007) o qual tem observado que os estudos na abordagem 
humanista-cultural, numa perspectiva multidisciplinar, enfatizando as representações vêm 
atraindo a atenção de diversas áreas de conhecimento desde o início do século XX. Assim, 
iniciamos pelo marco da virada lingüística à filosofia analítica e o surgimento da 
lingüística, desconstruindo a retórica da verdade para a consolidação de uma linguagem do 
cotidiano, na qual sob a perspectiva das representações sociais observamos a cidade.  

O MARCO DA VIRADA LINGUÍSTICA PARA A RENOVAÇÃO DA LINGUAGEM 
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 A virada lingüística ou linguistic turn marca o início de um novo rumo na 
filosofia, na qual a linguagem se tornou a questão central da filosofia, transformando-a em 
objeto de reflexão filosófica. (OLIVEIRA, 1996 apud LUNARDI, 2005, p. 67) Segundo 
Ghiraldelli Jr. (2007), o ponto central da virada lingüística é a filosofia da mente que busca 
explicar o funcionamento do aparato cognitivo e a verdade, onde a mente não consegue 
apontar para o real e explorar o real sem a linguagem, pois esta não é apenas a expressão 
de pensamentos e, sim, a maquinaria do próprio pensamento e a única forma pela qual 
acessamos o pensamento, nosso e de outrem. Assim, os filósofos tenderam, então, a centrar 
a atenção na linguagem, em vários sentidos, com isso a “filosofia da linguagem” ganhou 
um impulso muito grande no século XX e tende a chamar a atenção, ainda, como ponto 
central, no século XXI. A virada lingüística empreendida por tais filósofos, em especial 
pelo filósofo Wittgenstein, modifica o entendimento tradicional da linguagem, assumindo a 
impossibilidade de fundamentá-la lógica e ontologicamente fora dela mesma. Eles 
despedem-se de uma metafísica da linguagem e trazem a linguagem para o mundo 
cotidiano, pois ela não está fundada num outro lugar. Igualmente, não há um outro mundo 
a sustentar aquilo que chamamos de cultura. Ao invés de ser entendida como um cálculo, a 
linguagem passa a ser entendida como um jogo, abrangendo, com isso, o aspecto 
pragmático presente na linguagem (CONDÉ, 1998, p. 91 apud VEIGA NETO, 2003, 
p.12). Em outras palavras, ela é sempre contingente, e é por isso que existe uma margem 
de indeterminação nas coisas ditas e pensadas que abre a possibilidade para que sempre se 
continue a conversação. E talvez, mais do que se dar uma possibilidade, seja o caso de 
falar em uma necessidade de continuar a conversação. Neste sentido, Wittgenstein 
argumentava exaustivamente que existe uma gramática profunda pautada por regras, 
contingentes, cujo uso se origina e se transforma no curso da vida. De tudo isso resulta que 
a virada lingüística não institui um “tudo vale”, onde entendemos que as “regras 
contingentes são regras de uso determinado pela prática da linguagem, e não devemos 
confundi-las com a ausência de regularidade, com uma completa indeterminação do 
significado”. (DIAS, 2000, p. 1-51 apud VEIGA NETO, 2003, p. 13) Veiga Neto (2003) 
ressalta que as conseqüências da virada lingüística são imensas, ela estilhaça aos cacos e 
pluraliza não apenas a Linguagem, mas também a Cultura, e nos leva a falar em linguagens 
e em culturas. Cita como exemplo as semelhanças entre todas as linguagens e culturas uma 
familiaridade decorrente do próprio uso que fazemos delas em múltiplos jogos de 
linguagem, do próprio fato de estarmos imersos nelas, jogando dentro delas, linguagem e 
cultura. (BAKER G.; HACKER, P. 1980 apud VEIGA NETO, 2003, p. 13). Ao deslocar o 
entendimento da linguagem pela raiz, de uma só vez a virada lingüística resolveu o 
problema da incompletude das linguagens, dissolveu a questão da impossibilidade da 
tradução suficiente e nos colocou novos desafios. Isto equivale a dizer que a virada 
lingüística nos mostra que o babelismo – lingüístico ou cultural – não é propriamente um 
problema, mas é, sim, o nome que atribuímos ao estado em que a linguagem se dá para 
nós. E ela se dá assim porque não temos um lugar de fora dela para dela falar, pois estamos 
sempre mergulhados na linguagem e numa cultura, de modo que aquilo que dizemos sobre 
elas não está jamais isento delas mesmas. Trata-se de uma virada porque justamente o que 
parecia tão problemático não passa de um estado do mundo, enquanto aquilo que parecia 
ser o estado do mundo não passa de uma invenção, de uma idéia inventada, de uma idéia 
que um dia foi idealmente idealizada. (VEIGA NETO, 2003, p. 14) 

 De acordo com Lunardi (2005, p.68), a Filosofia que trata, principalmente, do 
esclarecimento dos conceitos e definições, a partir da virada lingüística passou a ser 
chamada de “Filosofia Analítica”. Historicamente, divide-se a Filosofia Analítica em 2 
vertentes metodológicas principais: a Filosofia da Linguagem Ideal (empirismo lógico) e a 
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Filosofia da Linguagem Ordinária. A primeira vertente tem inspiração nos métodos das 
ciências exatas, em especial na lógica matemática, desenvolvida por Russell e Frege, no 
final do século XIX. Para Frege, bem como para Russell, o jovem Wittgenstein e, 
posteriormente os positivistas R. Carnap e W. V. Quine (membros do Círculo de Viena), as 
formas gramaticais de nossa linguagem natural tendem a ser vistas apenas como uma fonte 
de confusão encobridora da verdadeira estrutura lógica das nossas expressões. O método 
da Filosofia da Linguagem Ideal é o de traduzir frases de nossa linguagem natural em 
outras que espelhem mais adequadamente a estrutura lógica efetiva de nossas expressões. 
A segunda vertente “Filosofia da Linguagem Ordinária” tem suas origens nos trabalhos 
escritos pelo filósofo G. E. Moore, no início do século XX, tendo sido desenvolvido por 
Wittgenstein a partir da década de 30 e em seguida pelos filósofos da Escola de Oxford: 
Ryle, Austin, Strawson e Hare. Os filósofos da linguagem ordinária consideram que a 
filosofia não deve de maneira alguma modificar o uso natural ou ordinário de nossas 
expressões. Ela se orienta por uma investigação esclarecedora dos modos de uso, dos 
significados concretos das expressões em nossa linguagem ordinária, o qual serve como 
instância última de decisão.  

 A Filosofia Analítica se reduz a pesquisa da linguagem, contudo, seus estudos 
possibilitaram o surgimento de outras correntes, sendo a mais importante o Positivismo 
Lógico, que se assinala pela rejeição de toda e qualquer metafísica. Essa corrente filosófica 
o positivismo lógico foi estudada e sistematizada pelos membros do Circulo de Viena, 
escola neopositivista que durou 14 anos de 1922 a 1936 e foi fundada por Moritz Schlick. 
Esta escola agrupou filósofos e lógicos austríacos e alemães, entre eles, Carnap, 
Reichenbach e em seus primeiros tempos, Wittgenstein. Suas teses foram proclamadas 
num manifesto chamado “Concepção Científica do Mundo” escrito em 1929. (LOPES, 
2007) 

A Filosofia da Linguagem visa contextualizar as mudanças e evoluções no estudo 
da linguagem e a consolidação da lingüística que desde o século XIX tinha como 
preocupação encontrar a origem da linguagem e das línguas. Mas, somente a partir do 
século XX, a lingüística se desenvolve, cujo pioneiro nos estudos desta moderna teoria 
lingüística foi, segundo o lingüista dinamarquês Louis Hjelmslev, o lingüista suíço 
Ferdinand Saussure. Este propiciou o desenvolvimento da lingüística enquanto ciência e 
desencadeou o surgimento do estruturalismo e suas teorias estimularam muito dos 
questionamentos que compareceram na lingüística do século XX. A partir de Sausurre o 
estudo da linguagem natural ou língua natural passou a ser investigado enquanto sistemas 
de significação. (ROBIN, 1973, p.24)  

Coelho Neto (2001, p. 17-20) salienta que a Lingüística sai do círculo 
relativamente estreito do estudo das línguas naturais (português, espanhol, etc.) e se aplica 
aos mais diferentes domínios da comunicação. O autor ressalta que Saussure visualizava 
uma disciplina que estudaria os signos no meio da vida social, essa ciência, da qual dizia 
ser parte da psicologia social, foi por ele chamada de Semiologia, ou (como quer Barthes) 
ciência geral de todos os sistemas de signos através dos quais se estabelece a comunicação 
entre os homens. A Semiologia, além de ter por objeto todos os sistemas de signos, 
também se ocuparia do estudo das linguagens. Na teoria da linguagem de Saussure surge a 
distinção entre o social e o individual. O social recai no domínio da língua e a fala no 
individual. A língua apresenta-se ao indivíduo como um sistema preexistente, uma 
instituição social que acumulou historicamente uma série de valores e sobre a qual o 
indivíduo não tem nenhuma ascendência enquanto indivíduo. A fala, inversamente, é um 
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ato individual de utilização da língua, um modo de combinar os elementos da língua no ato 
de comunicação. Se a língua é um sistema a fala é um processo que atualiza e dá existência 
concreta a essa língua. Assim, língua e fala mantém uma relação dialética entre si de tal 
modo que se pode afirmar não existir língua sem fala ou fala sem língua. Na teoria do 
signo, Saussure acreditava que o signo pode ser analisado em duas partes que o compõem: 
o conceito e a imagem acústica, as quais ele denominou, respectivamente, de significante e 
significado. Significante é a parte material do signo e o significado o conteúdo dessa parte 
material. Não há signo sem significante ou significado. Para Saussure (2004, p.14) a 
utilidade da lingüística é sua importância para a cultural geral: na vida dos indivíduos e das 
sociedades. A linguagem tem um lado individual e um lado social, sendo impossível 
conceber um sem o outro. A língua não pode ser confundida com a linguagem, ela é uma 
parte determinada, é um produto social da faculdade da linguagem e um conjunto de 
convenções adotadas pelo corpo social para permitir o exercício da faculdade nos 
indivíduos.  

Nesta mesma perspectiva, Chauí (2003, p.153) também destaca a grande 
preocupação da Filosofia da linguagem quanto às duas dimensões que compõe a 
linguagem: a língua e a fala ou palavra. E, questiona se as palavras realmente dizem as 
coisas tais como são e se descrevem e explicam verdadeiramente a realidade. Para a autora, 
tradicionalmente, dizia-se que a linguagem possuía uma relação binária, onde as palavras 
indicam e denotam alguma coisa, mas também a conotam, isto é, referem-se aos sentidos 
dessa coisa. As palavras se referem às significações, conotam significações. Mas, percebeu 
que a linguagem possui uma relação ternária, composta de: sentido 
(significação/significado), palavra (signo/significante) e realidade (mundo-coisa e 
pessoas/instituições sociais, políticas, culturais), os quais formam uma relação inseparável, 
onde suscitam, referem-se e interpretam-se uns aos outros. Assim, a autora complementa 
com uma citação de Merleau-Ponty , afirmando que “... a palavra, longe de ser um simples 
signo dos objetos e das significações, habita as coisas e veicula significações. Naquele que 
fala, a palavra não traduz um pensamento já feito, mas o realiza. E aquele que escuta 
recebe, pela palavra, o próprio pensamento”. (MERLEAU-PONTY, [19 –] apud CHAUÍ, 
2003, p.156) 

 Neste sentido, Chauí (2003, p.156) ressalta que a linguagem não traduz imagens 
verbais de origem motora e sensorial nem representa idéias feitas por um pensamento 
silencioso, mas encarna as significações. Isto é, as palavras têm sentido e criam sentido. 
Assim a autora ao mesmo tempo em que afirma que a linguagem é constituída de quatro 
fatores fundamentais: físicos, socioculturais, psicológicos e lingüísticos propriamente 
ditos, também reforça que esses fatores apenas comprovam que a linguagem existe e como 
ela funciona, mas não definem o que é a linguagem. Desta forma, a autora, sob uma 
perspectiva fenomenológica, procura responder esta questão, afirmando que a linguagem 
não é apenas a relação binária entre signo e coisa, signo e idéia, mas é uma relação 
ternária, na qual os signos são símbolos que denotam coisas e idéias porque conotam 
significações. A linguagem não traduz pensamentos, mas participa ativamente do trabalho 
do pensamento, na formação e formulação de idéias e dos valores. A linguagem cria, 
interpreta e decifra significações, podendo fazê-lo miticamente ou logicamente, 
magicamente ou racionalmente, simbolicamente ou conceitualmente. Esta relação ternária 
da linguagem corrobora com as palavras de Wittgenstein ao aproximar a linguagem ao 
mundo cotidiano, a qual foi alavancada pela virada lingüística, momento em que ele 
propõe a modificação no entendimento tradicional da linguagem. 
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A DESCONSTRUÇÃO DA RETÓRICA: POR UMA LINGUAGEM DO COTIDIANO  

 A compreensão da linguagem no cotidiano nos remete ao campo de estudo das 
representações sociais, no qual Jodelet (1989) afirma que as representações emergem como 
uma modalidade de conhecimento prático orientado para a compreensão do mundo e para a 
comunicação. As representações sociais enquanto formas de conhecimento, são estruturas 
cognitivo-afetivas e não podem se reduzidas apenas ao seu conteúdo cognitivo. Para tal 
entendimento, a autora destaca ser importante elucidar dois aspectos centrais: a teoria do 
conhecimento que lhe é subjacente e os determinantes de sua elaboração.  (SPINK, 1995, 
p.118) 

 A teoria do conhecimento foi proposta pela primeira vez pelo filósofo inglês John 
Locke. A partir do século XVII, essa teoria do conhecimento torna-se uma disciplina 
crucial da Filosofia. Locke analisa cada uma das formas de conhecimento que possuímos, a 
origem de nossas idéias e nossos discursos, a finalidade das teorias e as capacidades do 
sujeito cognoscente relacionadas com os objetos que ele pode conhecer. Para o autor todas 
as idéias e todos os princípios de conhecimento derivam da experiência sensível, ou seja, o 
intelecto recebe da experiência sensível todo o material do conhecimento e por esse motivo 
pode-se dizer que não há nada em nosso entendimento que não tenha vindo das sensações. 
Nas percepções, essas impressões ou idéias simples se associam por semelhanças e 
diferenças, formando idéias complexas e compostas. A formação das idéias na sensação, 
na percepção e na razão se faz por um processo de generalização pelo qual eliminamos as 
diferenças para ficar com as semelhanças e os traços comuns, cujo conjunto forma uma 
idéia complexa geral ou universal. Essas idéias não correspondem a realidades ou a 
essências existentes, mas são nomes que instituímos por convenção para organizar nossos 
pensamentos e nossos discursos. Por exemplo, os olhos sentem objetos luminosos ou com 
luminosidades diferentes, mas não percebem a luz, ou seja, nossa razão combina e organiza 
essas sensações e percepções, abstrai dos objetos as qualidades coloridas e luminosas e 
com elas forma as idéias universais de “cor” e “luz”. (CHAUÍ, 2003, p.128-129)  

 Assim, Spink (1995, p.118) salienta que as representações sociais, sendo formas 
de conhecimento prático, inserem-se mais especificamente entre as correntes que estudam 
o conhecimento do senso comum. Provoca-se, então, uma ruptura com as vertentes 
clássicas das teorias do conhecimento anunciando importantes mudanças no 
posicionamento quanto ao estatuto da objetividade e da busca da verdade. Uma 
desconstrução da retórica da verdade.   

 Segundo Moscovici (1995, p.10) a noção de representação social, de cognição, 
teve muita dificuldade em se fazer aceitar e sofreu muita resistência, pois as críticas sobre a 
teoria das representações sociais eram de que não oferecia definições claras, não 
estabelecendo relações simples entre suas proposições, ou ainda que ela não enunciava 
hipóteses que pudessem ser submetidas a verificação. O autor acredita ser importante 
esclarecer o papel que a Teoria das Representações Sociais confere à racionalidade da 
crença coletiva e sua significação, às ideologias, aos saberes populares e ao senso comum. 
Apoiando-se nos argumentos de Durkheim e de Wittgenstein, considera essa teoria 
racional, não por serem sociais, mas porque são coletivas. Para o autor, os homens, na 
coletividade, tornam-se racionais. No mundo da experiência individual, o comportamento e 
as percepções são resultantes de processos íntimos, às vezes de natureza fisiológica. No 
mundo dos grupos, o das relações entre as pessoas e grupos, tudo é explicado em função de 
interações, de estruturas, de trocas, de poder, etc. De um modo geral, todas as culturas que 
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conhecemos possuem instituições e normas formais que conduzem, de uma parte, à 
individualização, e de outra à socialização.  

 Moscovici (2001, p. 47) salienta que as representações coletivas são mais estáveis 
que as individuais, pois até mesmo pequenas mudanças no meio interno ou externo do 
indivíduo podem afetar o equilíbrio mental da sociedade, causando a variabilidade ou 
caráter efêmero às representações individuais. Sá (1995, p. 21-23) ressalta que Moscovici 
foi buscar na sociologia durkheimiana um primeiro abrigo conceitual para suas objeções ao 
excessivo individualismo da psicologia social americana, propondo uma renovação da 
disciplina. Contudo, o conceito durkheimiano sobre representações coletivas continha, no 
entender de Moscovici (1984,1989), vários aspectos que o impediam de dar conta dos 
novos fenômenos. E o reconhecimento da existência de uma outra ordem de fenômenos 
exigiria um outro tipo de conceito para englobá-los, foi assim que surge o termo 
Representações Sociais. Para Moscovici, as representações sociais deveriam ser reduzidas 
a uma modalidade específica de conhecimento que tem por função a elaboração de 
comportamentos e a comunicação entre indivíduos no quadro da vida cotidiana. A 
concepção de Durkheim era bastante estática, o que possivelmente correspondia à 
estabilidade dos fenômenos para cuja explicação havia sido proposta, mas não à 
plasticidade, mobilidade e circulação das representações contemporâneas emergentes. E, as 
representações coletivas eram vistas como dados, como entidades explicativas absolutas, 
irredutíveis por qualquer análise posterior, e não como fenômenos que devessem ser eles 
explicados. A psicologia social, pelo contrário, segundo Moscovici, caberia penetrar nas 
representações para descobrir a sua estrutura e os mecanismos internos. Sá (1995, p. 21-25) 
ainda complementa que na sociologia durkheimiana, a sociedade é uma realidade sui 
generis e as representações coletivas, que a exprimem, são fatos sociais, coisas, reais por 
elas mesmas. As representações coletivas são o produto de uma imensa cooperação que se 
estende não apenas no espaço, mas no tempo. As características básicas das representações 
coletivas, em relação ao comportamento e ao pensamento individuais são autonomia, 
exterioridade, coercitividade. Isto é, os indivíduos que compõem a sociedade seriam 
portadores e usuários das representações coletivas, mas estas não podiam ser 
legitimamente reduzidas a algo como o conjunto das representações individuais, das quais 
difeririam essencialmente. Sá ressalta que as representações sociais segundo Moscovici são 
o conjunto de conceitos, afirmações e explicações que deve ser considerado como 
verdadeiras “teorias” do senso comum, onde essas representações, por seu poder 
convencional e prescritivo sobre a realidade, terminam por constituir o pensamento em um 
verdadeiro ambiente onde se desenvolve a vida cotidiana.  

A CIDADE SOB A PERSPECTIVA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 Na perspectiva psicossociológica, Moscovici (1988 apud SÁ, 1995, p. 28-29) 
concebia a cidade, muito além, de um sistema econômico e político, mas um sistema de 
pensamento, no qual a sociedade é pensante e os indivíduos deixam de ser meros 
processadores de informações e meros portadores de ideologias ou crenças coletivas, 
passando a pensadores ativos que, mediante inumeráveis episódios cotidianos de interação 
social, produzem e comunicam incessantemente suas próprias representações e soluções 
específicas para as questões que se colocam a si mesmas. Nesta proposta de sociedade 
pensante, contemporânea, Moscovici considera a coexistência de duas classes distintas de 
universos de pensamento: os universos consensuais e os universos reificados.  
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 De acordo com Gil Filho (2005, p. 56-57) essa classificação representa a divisão 
profunda do conhecimento da realidade, distinguindo as esferas da ciência sagrada e da 
ciência profana, as quais foram substituídas pelos conceitos de universo consensual e 
universo reificado. Segundo o autor, as ciências tratam especialmente do universo 
reificado, sendo as representações sociais parte do universo consensual. A ruptura entre o 
senso comum e o discurso científico no século XX marca o conflito destes dois universos 
do conhecimento. Assim, essa clivagem acompanha a relativização da linguagem em seus 
significados objetivos e acena para os significados míticos e simbólicos. No universo 
consensual a sociedade se vê como um grupo feito de indivíduos que são de igual valor, 
cada um expressa no campo do aceito, do banal, próprio do cotidiano. As “teorias” do 
senso comum elaboradas neste universo, não conhecem limites especializados e obedecem 
à lógica natural, utilizando mecanismos diferentes de verificação e se mostram menos 
sensíveis aos requisitos de objetividade. No universo reificado a sociedade se vê como um 
sistema de classificação, no mundo dos papéis e competências específicas, no mundo das 
diferenças, das relações de poder e dos saberes hierarquizados. Os dois mundos coexistem: 
um consensual próprio das representações sociais, e o outro reificado, próprio das ciências 
e da política. Neste sentido, Gil Filho considera que a análise das representações sociais 
nos coloca diante da necessidade de decodificar esse mundo próprio do universo banal, o 
do ser no espaço para o ser enquanto espaço. A espacialidade desse mundo banal 
possibilita uma Geografia do senso comum, uma Geografia das Representações, ou seja, 
uma Geografia do conhecimento simbólico. Assume as representações sociais como ponto 
de partida para uma Geografia Cultural do mundo banal, da cultura cotidiana do universo 
consensual impactado pelo universo reificado da ciência e da política.  

Considerando a cidade enquanto espaço geográfico de análise, Kozel (2002, p. 
219-220) observa que em 1986 houve umas das primeiras publicações sobre a aplicação e 
estruturação das representações no domínio geográfico, cujo pioneiro foi Audigier. Seus 
estudos destacavam a representação como resultado de três elementos: apresentação e 
organização das informações, leitura do que foi representado, estabelecendo um paralelo 
entre o senso comum e o saber científico na construção do conhecimento e reportando-se 
às representações e à ciência. A partir deste trabalho, surgiram várias pesquisas e muitos 
questionamentos sobre a validade desta perspectiva psicossociológica. Contudo, a autora 
ressalta que os estudos sobre as representações se revelam como uma vertente interessante 
para o campo geográfico, principalmente, ao apresentar visões contraditórias de resistência 
e difusão. A Geografia, ao incorporar essa vertente, é enriquecida com novas 
problemáticas que a tornam mais atraente, principalmente em relação ao enfoque ambiental 
e sociocultural. Uma das fragilidades dessa abordagem, apontada por Audigier, como o 
maior problema, é a não compreensão das representações de indivíduos e grupos, adotando 
como resultado a nossa própria construção intelectual, e que a interpretação não tem uma 
diretriz única e ficaria vinculada à visão de mundo de quem a interpreta. Sobre este 
problema Wagner (1995, p. 149) acredita que se deve a dupla visão do conceito de 
representação social que é multifacetado, ou seja, ora concebida como um processo social 
que envolve a comunicação e o discurso e por outro lado aos conteúdos de pesquisas 
empíricas, onde as representações sociais são operacionalizadas como atributos individuais 
(como estruturas individuais de conhecimento, símbolos e afetos distribuídos entre pessoas 
em grupos ou sociedades). Essa versatilidade do conceito dá origem a várias interpretações 
e usos que nem sempre são compatíveis uns com os outros. Isto se deve a uma abertura 
particular da teoria, que a possibilita ser “usada, combinada e combinada por outros 
referenciais” (ALLANSDOTTIR, JOVCHELOVITCH & STATHOPOULOU, 1993 apud 
WAGNER, 1995, p. 149) O autor observa que este problema pode ser uma pré-condição 
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para o desenvolvimento das representações sociais no futuro. (MOSCOVICI, 1988; FARR, 
1992,1993 apud WAGNER, 1995, p. 149) Contudo, na ótica de Spink (1995, p. 121) essa 
reinterpretação contínua que emerge do processo de elaboração das representações no 
espaço de interação é o real objeto do estudo das representações na perspectiva 
psicossocial.   

 Para Kozel (2001, p. 231) as representações como produto construído a partir de 
procedimentos e entrevistas realizadas pelos pesquisadores são as bases para a 
compreensão e análise das transformações sociais e espaciais. Consequentemente a 
Geografia das Representações se constitui numa forma de abordagem que enriquecerá as 
análises espaciais, permitindo compreender a lógica dos atores, desde as aspirações 
individuais aos sistemas de valores dos grupos sociais, revelando a teia da vida 
estabelecida e refletida nos territórios.  
 Spink (1995, p. 123) corrobora com as palavras de Kozel (2001) sobre as visões 
contraditórias de resistência e difusão que as representações apresentam enquanto uma 
qualidade interessante para os estudos do geográfico, compartilhando essa reflexão a partir 
do pensamento de Morin (1983) sobre as representações sociais. Estas são elaboradas a 
partir de um campo socialmente estruturado e são frutos de um imprinting social e é neste 
imprinting que existem zonas fracas que permitem com que haja movimento, mudança, 
abertura à novidade. A autora ressalta que a diversidade e contradição remetem ao estudo 
das representações sociais como processo, entendido aqui não como processamento de 
informação, mas como práxis; ou seja, tomando como ponto de partida à funcionalidade 
das representações sociais na orientação da ação e da comunicação. Quando a diversidade 
e o processo de elaboração são privilegiados, abre-se, a possibilidade de trabalhar com 
estudos de caso. O indivíduo, nesta perspectiva, seguindo a tradição Vigotskiana (1978) é 
sempre uma entidade social e, consequentemente, um símbolo vivo do grupo que ele 
representa.  

 Neste sentido, percebemos que a abertura à novidade nas representações sociais 
existe e é nestas fendas que buscamos o diálogo com outros campos de conhecimento. E 
percebemos as possibilidades de descrição da cidade sob a perspectiva das representações 
sociais, mas ao mesmo tempo a validação deste “re-conhecimento” está, ainda, muito 
aquém de ser considerado pelo conhecimento técnico-científico das políticas públicas 
urbanas. Este conflito é apontado por Souza (2007, p.163) como a falta de humildificação 
dos estudiosos e planejadores da cidade. Pois, em uma sociedade onde a tutela de uma 
minoria de dirigentes sobre a maioria dos dirigidos é a regra geral, a arrogância não é 
fortuita, pois ela vem desde a Universidade, e, até mesmo antes. Percebe-se, atualmente, a 
necessidade de reeducar os planejadores disseminando novos conteúdos e novas 
abordagens, para se compreender o que se passa na cidade, com a população desta cidade, 
para repensar o que deve ser feito em matéria de planejamento e gestão. As estruturas da 
sociedade urgem por mudanças, mas é preciso transparências no cotidiano para 
compreender todas as faces da cidade e integrá-las num todo indivisível.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A busca da ótica interdisciplinar nos permite visualizar todas, ou quase todas, as 
faces do objeto de análise, contudo, algumas faces podem estar obscurecidas. Isto se deve 
ao discurso heterogêneo que analisa face a face e não a volumetria do objeto. São 
metáforas que descrevem como a cidade é, ainda, investigada na contemporaneidade. A 
resistência por reconhecer os saberes populares ou validar os dados qualitativos 
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provenientes do senso comum de uma coletividade demonstra uma falsa democracia, um 
planejamento urbano ausente. Os caminhos estão sendo abertos para o diálogo. Podemos 
ver algumas analogias textuais e de conteúdo entre as representações sociais e a questão 
urbana: o mundo reificado com as cidades concebidas e planejadas e o mundo consensual 
com as cidades espontâneas de crescimento natural. Normalmente, os maiores problemas 
estão nas cidades espontâneas, cujas ocupações irregulares tornaram-se uma problemática 
de difícil solução. Mas, os problemas urbanos também existem nas cidades planejadas 
devido à expansão das grandes cidades também tem representado desafios às políticas 
públicas urbanas. E, nos dois tipos de cidade o maior problema é a população, pois é 
preciso tratá-las dentro de uma coletividade, o tratamento individual não é admissível em 
uma sociedade democrática. Assim, diante das problemáticas urbanas e ambientais 
percebemos que este diálogo interdisciplinar nos mostra a contribuição das representações 
sociais, enquanto método de análise, às análises espaciais. Verificando que a valorização 
das representações sociais de uma coletividade representa respeito ao cidadão, a 
preservação de uma cultura, ao reconhecimento das potencialidades construídas e naturais 
de um lugar, a promoção da qualidade de vida de uma coletividade, enfim, ao 
conhecimento da gênese da cidade e das transparências do cotidiano.  
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