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Resumo 
 
 
Neste trabalho apresentamos uma forma de articulação da análise das representações 
sociais no âmbito do espaço geográfico, uma abordagem que contém elementos da 
Geografia e da Psicologia Social, com pontos de convergência e distanciamentos a partir da 
teoria das representações sociais. As cidades refletem muito dessas representações sociais e 
revelam várias formas de composição e influências entre espacialização das subjetividades e 
subjetividade das espacializações, que não podem ser diretamente apreendidas. É na análise 
entre espacializações e representações sociais, que podemos identificar um importante 
movimento de consumação e reformulação das intencionalidades presentes em objetos e 
ações. Para entender como a relação entre espaço geográfico e representações sociais pode 
constituir uma abordagem significativa, apresentaremos algumas possibilidades de 
articulação entre noções e conceitos geográficos e psicossociais, notadamente envolvidos 
nos processos de espacialização, objetivação e ancoragem. Nesse sentido, os aportes deste 
trabalho se apoiam na teoria social crítica e na teoria das representações sociais enquanto 
possibilidade de conhecimento científico. Para exemplificar estas relações optou-se por 
mostrar aspectos da pesquisa, em desenvolvimento, que investiga as representações sociais 
do consumo em cidades médias brasileiras. Os procedimentos metodológicos envolvem 
levantamento bibliográfico e documental, a partir do qual são apresentadas algumas 
estratégias que são utilizadas para caracterizar as teorias de senso comum, enquanto 
representações sociais. 
 
 
 
Introdução 

 
Este estudo busca apresentar uma das formas de aproximação entre Geografia e 

Psicologia Social, ao demonstrar a abordagem sobre representações sociais do consumo, 

pesquisa desenvolvida a partir de cidades do sistema urbano brasileiro, por meio do projeto 

temático Lógicas econômicas e práticas espaciais contemporâneas: cidades médias e 

consumo, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), 



no qual as práticas espaciais e as lógicas econômicas ligadas ao consumo no e do espaço 

são tomadas como possibilidades de se realizar a leitura das transformações urbanas e das 

cidades em seis cidades médias brasileiras. 

 

Enquanto uma das sociedades redefinidas pelo poder do consumo, a sociedade 

brasileira passa a conhecer o domínio de novos produtos materiais e imateriais, que possuem 

um potencial simbólico cujo poder de influência nas tomadas de posição frente ao mercado 

se destaca por sua capacidade de maximizar a geração de necessidades a partir das 

representações sociais. O modo como a sociedade incorpora novos significados e os 

objetiva, enquanto materializações ou práticas, sofre uma mudança crucial, agora os ritmos 

de redefinição dos significados estão mais acelerados e dinâmicos, o que remete a 

considerar a importância das abordagens sobre imaginário social, representações sociais, 

simbolismos, entre ountras, no âmbito das ciências humanas. Longe de buscar relações 

deterministas entre consciência e vida humana, o que se pretende é compreender as 

potenciais influências recíprocas entre representações sociais e práticas sociais nas tomadas 

de posição dos agentes sociais, que nem sempre levam a uma prática específica. 

 

A aceleração do fenômeno de urbanização nos últimos decênios constitui um 

processo dinâmico em que os novos agentes e as novas práticas espaciais fazem parte de 

profundas mudanças no contexto de restruturações urbanas e das cidades em diversos 

países, guardadas as diferenciações e complexidades características destes. Tais mudanças 

ocorrem em meio a novos ritmos da composição espaço-tempo, quando uma gama de novas 

espacialidades1 lançam novos sentidos sobre as relações espaciais que se estabelem, 

gerando uma complexa lógica do espaço geográfico. 

 

Em meio a essas redefinições espaciais observamos a necessidade de se 

readequar o uso da escala geográfica. Cada vez mais a abrangência escalar ganha novos 

significados frente aos novos processos do período em que a globalização caracteriza uma 

fase mais acelerada e assimétrica da internacionalização da economia, em que os 

                                                           
1
 A espacialidade é aqui utilizada, na qualidade do que é espacial, tanto como 

potencialidade de espacializações, quanto como o sentido gerador do que está 
explicitamente espacializado.  



significados simbólicos passam a compor e influenciar com mais ímpeto nas deliberarações 

das esferas da produção e do consumo. 

 

Com o surgimento da Geografia Crítica a abordagem geográfica é marcada pela 

identificação das lógicas conflitual, contraditória e processual presentes no espaço 

geográfico, em que fluxos hegemônicos rivalizam com singularidades e conferem 

especificidades jamais observadas aos lugares, reestruturando desde locais até processos de 

amplitude global. Essa lógica conflitual é alimentada por saberes advindos de diferentes 

matrizes discursivas, gestadas como ideologias ou representações. A relação entre objetos 

técnicos, racionalidade da técnica e intencionalidades presentes nos objetos, identificada na 

obra de Santos (2002), nos posiciona frente ao fenômeno urbano enquanto espaço social e 

material. 

 

Situada entre os campos da Psicologia e da Sociologia, a teoria das representações 

sociais implica uma abordagem psicossocial, iniciada por Serge Moscovici. Devido ao caráter 

polimorfo das representações sociais e ao fato da teoria ter como matéria o senso comum, 

ela está aberta a contribuições e aprofundamentos em diversos aspectos. As representações 

sociais estão presentes nas sociedades e seu estudo pode contribuir para compreendermos 

aspectos das tomadas de posição dos respectivos grupos sociais. O fenômeno representação 

social foi identificado e passou a ser objeto de compreensão na Psicologia Social por meio da 

Teoria das representações sociais. Com o apoio desta teoria, o fenômeno pode ser 

observado e analisado, possibilitando a compreensão da representação social enquanto 

forma de interpretação da realidade. No Brasil as pesquisas sobre representações sociais são 

desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento, na área das Ciências Humanas e 

Sociais, em especial na Geografia, não é diferente. 

 

Ao apresentarmos uma forma de articulação da análise das representações sociais 

no âmbito do espaço geográfico, privilegiamos o aspecto processual em que a espacialização 

das subjetividades e a subjetividade das espacializações não podem ser diretamente 

apreendidas, mas a existência de inter-relações pode ser observada ao se correlacionar 

representações sociais com espacialidades de temas específicos.  

 



Consumo e cidades médias 

 

Com a intensa urbanização do espaço brasileiro nas últimas décadas, morar nas 

cidades passou a ser o destino dos diversos segmentos populacionais. Nesse sentido a 

Geografia urbana constitui-se um âmbito privilegiado das abordagens sobre o consumo nessa 

sociedade. O processo de metropolização de algumas áreas do Brasil, juntamente com o de 

estagnação ou regressão demográfica de cidades de menor porte demonstra que a 

urbanização ocorre de modo desigual gerando um sistema urbano composto de redes 

urbanas de diferentes matrizes que, embora de tendência urbana, apresentam dinâmicas 

físico-demográficas bastante diferenciadas. Em meio a estas tendências as cidades médias 

se destacam ao constituirem âmbitos espaciais onde se estabelecem relações próprias da 

globalização da economia, com a particularidade de possuírem maior potencial de opção de 

gestão do território, já que as bases de adensamento populacional não estão saturadas e o 

potencial de intermediação urbana é significativo, o que remete ao importante papel do 

consumo para essas cidades. Ademais, o maior crescimento relativo das cidades médias do 

Brasil, nas últimas décadas, lança novos desafios para as análises sobre redes urbanas. As 

cidades médias constituem: 

 
[…] um tipo de cidade caracterizado por uma particular combinação de tamanho 
demográfico, funções urbanas e organização de seu espaço intra-urbano. 
Combinação de características que ressalte-se, deve ser contextualizada 
geograficamente. Isto significa afirmar que na construção de um objeto de estudo 
qualificado como cidade média, é necessário que não se considere isoladamente 
cada um dos três pontos aqui apresentados (CORRÊA, 2007, p. 25, grifo nosso) 

 
Neste trabalho, ao privilegiarmos as novas práticas e os novos agentes do espaço 

urbano em cidades médias, necessariamente optamos por selecionar os âmbitos da realidade 

que são objetos de pesquisa indicadores das dinâmicas de reestruturações urbana e das 

cidades. Sposito (2007) destaca o uso da expressão: 

 
[…] “reestruturação” para se fazer referência aos períodos em que é amplo  e 
profundo o conjunto das mudanças que orienta os processos de estruturação 
urbana e das cidades. A adjetivação “urbana está sendo reservada para se fazer 
referência às mudanças regionais e/ou no âmbito das redes urbanas, enquanto 
“da cidade” é adotada para se tratar da escala intra-urbana. No primeiro caso 
prevalecem processos e dinâmicas de escalas mais abrangentes, no segundo a 
morfologia urbana é tratada de modo articulado a esses processos, ainda que as 
formas espaciais das cidades sejam ponto de partida ou de chegada (SPOSITO, 
2007, p. 248, grifos do autor). 

 



Em períodos recentes é possível notar os novos padrões de consumo que 

transformaram lógicas e dinâmicas tanto interurbanas como intraurbanas. No caso das 

cidades médias o modo como a combinação dos três pontos, destacados anteriormente por 

Corrêa (2007), redefine a estruturação da cidade passa a compor um âmbito de central para 

as pesquisas sobre consumo nessas escalas, não somente por indicar os principais pontos 

de transformações econômicos e socioespaciais, mas por permitir diferenciar os momentos 

de sua ocorrência em diversas cidades, unindo elementos das cidades e das redes urbanas. 

 

Para deixar evidente que o conceito de cidades médias, embora relevante, está em 

construção e é passível de contribuições a partir de pesquisas em diversas segmentos, 

enfatizamos a questão: “que semelhanças e diferenças existem na organização do espaço 

intra-urbano da metrópole ou mesmo da grande cidade e da cidade média?” (CORRÊA, 2007, 

p. 33). A resposta a esta questão passa, ao nosso ver, pela análise do consumo em cidades 

médias. 

 

Ao destacar a importância da relatividade entre cidades, consideramos a existência 

de relações que podem ser apreendidas, nas análises de enfoque econômico, segundo os 

paradigmas de interpretação em rede ou hierárquico, esses paradigmas podem conter entre 

si elementos de incompatibilidade ou de complementaridade (Camagni, 1993); ambos 

remetem ao processo de interdependência potencial ou prática entre as cidades. Esse 

destaque se faz necessário aqui para reforçar a argumentação sobre o papel das cidades 

médias, pois se analisadas no paradigma hierárquico elas cumprem uma função de ligação 

entre as maiores e as menores que elas, já no paradigma em rede, elas são analisadas 

segundo uma abrangência de relações maior, participando de diferentes escalas, sem perder 

a função intermediação. 

 

De certo modo é essa participação na rede urbana que permitiu uma nova projeção 

territorial do consumo, em que podemos destacar os elementos econômicos, políticos, sociais 

e culturais que possibilitaram um conjunto de fatores pró-consumo. As atividades de consumo 

apresentam agentes que ao longo do tempo tiveram seus papéis remodelados, basta 

observar a variedade de produtores, produtos e consumidores em meio ao processo de 

revolução tecnológica. Santos (2001, p. 60) mostra a passagem de designações negativas 



para positivas do consumidor, outrora, em muitas situações, representado como um gastador, 

agora motivado ao consumo. Essas mudanças no âmbito do consumo guardam elementos 

simbólicos particularmente relevantes ante as fases do capitalismo. Comuns em diversas 

cidades mundiais, o consumo de equipamentos de segurança e de espaços residenciais 

autosegregados, por exemplo, apontam para dois importantes dinamizadores do consumo 

atual, a sensação de segurança e o status.  

 

 

Representações sociais e espaço geográfico 

 

A teoria das representações sociais busca explorar o senso comum com essa 

metodologia diversificada e coerente. Serge Moscovici, ao explicar a origem da teoria das 

representações sociais, mostra como buscou lutar contra a ideia de que o povo não pensa 

racionalmente e de que apenas os intelectuais poderiam fazê-lo.  

 
Eu cresci em um tempo em que reinava o fascismo, de tal modo que se poderia 
dizer que, pelo contrário, são os intelectuais que não são capazes de pensar 
racionalmente, pois na metade do século vinte eles produziram terorias tão 
irracionais, como o racismo e o nazismo. Pode crer, a primeira violência anti-
semita aconteceu nos colégios e universidades, não nas ruas e foi legitimada não 
pelos padres ou pelos políticos ignorantes, mas por pessoas estudadas, tais 
como Mircea Eliade, Emile Cioran e outros filósofos (MOSCOVICI, 2003, p. 310). 

 
Apoaida em Habermas, Jovchelovitch (2004) destaca que “a representação é uma 

estrutura de mediação entre o sujeito-outro, sujeito-objeto. Ela se constitui enquanto trabalho, 

ou seja, a representação se estrutura através de um trabalho de ação comunicativa que liga 

sujeitos a outros sujeitos e ao objeto-mundo. (JOVCHELOVITCH, 2004, p. 23). Na figura 1 

observamos a composição da relação sujeito-objeto com a adição de uma relação temporal. 

Já a inclusão de uma dimensão espacial seria tarefa do geógrafo. O ponto principal aqui é 

que essa dimensão espacial não apenas adapte a abordagem para a Geografia, mas que 

contribua para a Psicologia Social enquanto um âmbito adequado e sem o qual essas 

representações não encontrariam sentido social.  

 
 



 
Figura 1 - Os elementos constituintes e o modo de produção da representação. 
Fonte: Bauer; Gaskell (apud JOVCHELOVITCH, 2004, p. 23) 

 
As representações sociais estão radicadas nas reuniões públicas, nos cafés, nas 
ruas, nos meios de comunicação, nas instituições sociais e assim por diante. 
Este processo em que elas se incubam, se cristalizam e são transmitidas. É no 
encontro público de atores sociais, nas várias mediações da vida pública, nos 
espaços em que sujeitos sociais reúnem-se para falar e dar sentido ao quotidiano 
que as representações sociais são formadas (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 40). 
 

Embora possam ser investigadas sem a ênfase espacial, as representações sociais 

são geradas segundo lógicas espaciais, e entender e aplicar as categorias geográficas é 

necessário em muitos casos, começando pela capacidade de identificar as particularidades 

do espaço geográfico relacionado ao tema e as diversas formas de abordar terrítório, 

paisagem, lugar, região e redes. Assim os espaços da representação e a representação dos 

espaços formam um conjunto contraditório, que ora se negam e ora se complementam.   

 

Nesta linha, a figura 2 nos ajuda a entender a importância que a síntese espaço-

tempo confere ao entendimento das representações socais. A ideia aqui é demonstrar que a 

dimensão espacial remete ao modo como os processos representacionais constituem um 

espacializar constante, tanto transformando o espaço quanto gerando teomadas de posição 

de manutenção de certos padrões, o que também não descarta um intenso processo de 

manutenção de certas representações.    

 

 



 
Figura 2 – Mapa conceitual cujas categorias geográficas lugar social, 
formação socioespacial e redes sociais. 
Fonte: Guimarães (2003, p. 19). 

 
 
O espaço construído pelo homem é, assim, a síntese de diversos processos, e nele 

são geradas diversas representações sociais. A multiplicidade de agentes que geram tais 

espaços remete ao grande número de grupos que devem ser considerados quando da 

investigação de determinados processos espaciais. Esses grupos agem segundo a influência 

de diversas subjetividades, entre elas as representações sociais. 

 

Demonstrada parte da importância da dimensão espacial nas abordagens sobre 

representações sociais, partimos agora para a apresentação das características básicas da 

teoria das representações sociais e dos procedimentos metodológicos que o presente estudo 

privilegia frente ao amplo campo oferecido pelas abordagens em Psicologia Social. 

 

Existem três macro-tendências nas pesquisas relacionadas à Teoria das 

Representações Sociais: a primeira busca dar conta da gênese histórica de uma 

representação que pode ser conseguido por meio da perspectiva de Serge Moscovici ou 



Denise Jodelet; a segunda busca comparar as representações de grupos diferentes ou do 

mesmo grupo e refere-se à perspectiva estrutural do Grupo MIDI, com Jean Claude Abric; a 

terceira busca saber como as inserções sociais concretas dos sujeitos condicionam suas 

representações, o que pode ser conseguido por meio da perspectiva de Willen Doise (SÁ, 

1998). Pode-se acompanhar a diversidade metodológica do campo de pesquisa 

acompanhando os anais das Jornadas Internacionais sobre Representações Sociais, 

divulgados periodicamente. Para um maior detalhamento pode-se buscar em Wachelke 

(2007), ele destaca a diversidade metodológica relacionando os procedimentos e técnicas 

mais utilizados nos mais diferentes segmentos de pesquisas. 

 

A pesquisa sobre representações sociais do consumo em cidades médias, que 

lança desafios para as questões apresentadas neste texto, apoia-se principalmente na 

técnica de análise de dados, especificamente a análise das evocações livres Vergès, Tyszka 

& Vergès, (1994); Sá, (1996); Oliveira, Marques, Gomes & Teixeira, (2005). Para esse tipo de 

técnica é utilizado o software EVOC. Desenvolvido por Pierre Vergès, o EVOC é composto 

por programas que possibilitam identificar aspectos da organização interna da representação 

social, por meio de processamento de dados. 

 

Ao nosso ver duas noções da teoria das representações sociais guardam particular 

articulação com o espaço geográfico, ancoragem e objetivação. Como destacamos em 

trabalho anterior, ancoragem e objetivação são noções que “mostram o caráter dinâmico das 

representações sociais, por meio desses processos extraímos de imagens, linguagens e 

gestos conhecidos, elementos para superar a não-familiaridade” FURINI (2011). 

 
Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A primeira 
mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para dentro, está 
sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos, que ela 
classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo 
mais ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens 
para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas 
a partir do que já é conhecido (MOSCOVICI, 2003, p. 78). 

 
Transformar algo estranho em algo familiar é um processo que leva a uma tomada 

de posição frente a nova realidade ou ao novo objeto, as representações sociais acabam por 

moldar a sociedade em que vivemos criando novos tipos sociais (MOSCOVICI, 2003, p. 96). 

Neste ponto Serge Moscovici se refere ao processo de vulgarização científica, no qual no 



processo de disseminação do novo conhecimento científico - algo não-familiar - surgem como 

que derivados sociais, que se incorporam ao senso comum gerando certa familiaridade a 

partir de um universo já conhecido. Parece que este processo pode ser observado também 

junto aos consumidores, que continuamente se adaptam aos novos produtos, locais e 

formatos de consumo, gerando novas práticas e novos - ou renovados - agentes no espaço 

urbano. 

 

Uma primeira dificuldade que pode surgir, ao se propor a abordagem das 

representações sociais, é a de confundir a investigação do senso comum, a partir de técnicas 

e procedimentos metodológicos peculiares ao entendimento do saber social e suas 

implicações, com a simples aceitação de explicações comuns sobre a realidade. 

Evidentemente não se trata de aceitar cientificamente teorias do senso comum, mas de 

investigá-las com diferentes metodologias. Para Santos, B. S. (2006) as perspectivas 

interculturais permitem identificar alternativas importantes nos saberes não hegemônicos. 

 
As perspectivas interculturais têm vindo a permitir o reconhecimento da 
existência de sistemas de saberes plurais, alternativos à ciência moderna ou que 
com esta se articulam em novas configurações de conhecimentos. Analisando de 
forma crítica a ciência como garante da permanência do estatuto hegemónico do 
actual sistema económico capitalista, os autores que perfilam esta crítica têm 
vindo a lutar por uma maior abertura epistémica, no sentido de tornar visíveis 
campos de saber que o privilégio epistemológico da ciência tendeu a neutralizar, 
e mesmo ocultar, ao longo de séculos. A abertura a uma pluralidade de modos 
de conhecimento e a novas formas de relacionamento entre estes e a ciência 
tem sido conduzida, com resultados profícuos, especialmente nas áreas mais 
periféricas do sistema mundial moderno, onde o encontro entre saberes 
hegemónicos e não hegemónicos é mais desigual e violento. Não por acaso, é 
nessas áreas que os saberes não hegemónicos e os seus titulares mais 
necessidade têm de fundar a sua resistência em processos de auto-
conhecimento que mobilizam o contexto social, cultural e histórico mais amplo 
que explica a desigualdade, ao mesmo tempo que gera energias de resistência 
contra ela. (SANTOS, B. S., 2006, p. 152). 

 
Para os geógrafos o senso comum é de longe um campo importante de 

investigação, mesmo indiretamente, ao remeter a contradições relevantes do espaço 

geográfico. As abordagens sobre o conceito de ideologia, por exemplo, envolvem uma 

importante relação sobre como ocorre a aceitação de certas matrizes discursivas em 

determinados grupos e indivíduos. O exemplo das abordagens sobre ideologia é emblemático 

para fazer referência ao modo como as subjetividades são apreendidades e sobre como suas 

influências espaciais são consideradas. As argumentações sobre ideologia, em muitos casos, 

apresentam problemas em diferentes dimensões, como mostra Zizek (1996). Nesse ponto 



utilizamos a noção de falsa consciência para evidenciar uma diferença importante quanto ao 

potencial explicativo e investigativo das representações sociais. Muitos pesquisadores podem 

aceitar sem muita crítica a ideia de falsa consciência nas abordagens sobre ideologia. 

Contudo, se a noção de falsa consciência faz sentido para importantes teóricos que abordam 

a questão da ideologia, Bourdieu e Eagleton (1996, p. 267), ela não faz sentido para os 

teóricos das representações sociais. Estas não são consideradas nem falsas nem 

verdadeiras e sim constitutivas das tomadas de posição em relação ao conjunto da relação 

entre representações e práticas (SÁ, 1996, p. 32). Admitir a falsa consciência não constitui 

avanço, pois, implica aceitar a verdadeira consciência e distingui-las socialmente implica ficar 

constantemente preso num círculo vicioso, no qual a decisão sobre o que é falso e verdadeiro 

remete a novos limites. Sabemos, extamente, a importância de se evidenciar as formas de 

manipulação social exercidas sobre a população em geral, contudo é preciso aprofundar os 

estudos sobre quais são as prescrições e o grau de subjugação que alimentam realmente 

essas manipulações e como são aceitas ou admitidas. A teoria das representações sociais, 

devido ao grande volume de estudos e qualidade dos debetas, oferece um maior nível de 

aprofundamento dessas questões, possibilitando, inclusive, observar vários limites nas 

metodologias próprias das abordagens sobre representações sociais. Um desses limites é 

apontado pelo conceito de “zona muda” em Menin (2006), quando o conhecimento que se 

imaginava ter apreendido sobre certos grupos esconde ou dissimula significados, devido a 

problemas de investigação, ou seja, do modo como os procedimentos metodológicos são 

adotados e organizados e como os resultados são analisados. Limites esses que não são 

exclusivos de uma teroria, mas que comparecem com maior ou menores intensidde devido ao 

volume e qualidade das pesquisas. 

 

As representações sociais são geradas em espaços de encontro e em meios de 

comunicação social a partir das interações. Moscovici admite existir um pensamento social 

que nasce nas inter-relações sociais. Para o autor as pessoas formulam filosofias 

espontâneas, porém “o pensamento social deve mais à convenção e à memória do que à 

razão; deve mais às estruturas tradicionais do que às estruturas intelectuais ou perceptivas 

correntes” (MOSCOVICI, 2003, p. 57). O pensamento social implica assim considerar as 

realidades compartilhadas. 

 



Um âmbito privilegiado para se analisar como a interação nesses espaços de 

encontro pode gerar novos agentes e novas práticas é o espaço geográfico, que, por sua 

natureza, é transformado por vetores advindos de diferentes matrizes socioespaciais, entre 

elas aquela que envolve a relação entre espacialização e subjetividades. Neste ponto o 

destaque é para as novas composições que ocorrem na forma, nas funções, nas estrutura e 

nos processos relacionados aos espaços urbanos, pois “este espaço - o espaço geográfico - 

é mais que o espaço social dos sociólogos porque também inclui a materialidade.” (SANTOS, 

2002, p. 294). Em parte, a cidade é, também, produto das representações sociais 

objetivadas. 

 

A natureza das representações envolve processos de gênese, manutenção, 

transformação ou supressão das representações. Esses processos são ativados por fatores 

próprios das tranformações do espaço geográfico: “sendo o espaço geográfico um conjunto 

indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações, sua definição varia com as épocas, 

isto é, com a natureza dos objetos e a natureza das ações presentes em cada momento 

histórico.” (SANTOS, 2002, p. 332). Assim, tanto o que Milton Santos designa enquanto 

sistemas de objetos, quanto como sistemas de ações são passíveis de influência das 

representações sociais. Aliás, o que mantém a própria indissociabilidade dos sistemas está 

composto por representações. 

 

Ao observarmos a complexidade das sociedades atuais e as deliberações, normas, 

leis, contratos e padrões de apropriação, uso e regulamentações no espaço geográfico, 

podemos indagar, sobre quais são as reais posibilidades de participação das formulações 

subjetivas, de grupos e segmentos populacionais no âmbito espacial. As contribuições que os 

modelos de relações entre os grupos de pessoas e seus territórios, contidas nas noções de 

nomoespaço e genoespaço, de Gomes (2006), oferecem permitem questionar sobre qual 

margem de manobra resta, em alguns âmbitos espaciais, em que as representações e as 

possíveis tomadas de posição constituam tendências possíveis para espacializações, visto 

que o grau de normatizações e influência estrutural podem estar exacerbados, fazendo com 

que as representações influenciem mais certas escalas do que outras.   

 



As aproximações com as representações sociais na Geografia são encontradas em 

trabalhos recentes, podemos observar referência a estas relações em trabalhos como Kozel 

(2002), Serpa (2005), Torres (2009) e Araujo (2012). Em geral, muitos trabalhos não se 

apoiam na teoria das representações sociais a partir da perspectiva iniciada por Serge 

Moscovici, buscam outros referenciais teóricos, a partir das obras de Henri Lefebvre, Pierre 

Bourdieu e Jürgen Habermas, entre outros. 

 

 

Considerações Finais 

 

Apresentar as possibilidades de abordagem do espaço geográfico por meio da 

análise das representações sociais é, também, um convite ao conhecimento do potencial que 

o simbólico e o representacional possuem ante a investigação dos processos espaciais, neste 

caso em relação aqueles de reestruturação urbana e das cidades.  

 

Conhecer as representações sociais de determinadas situações permite a análise 

dos processos em diversos campos do conhecimento, com o detalhe de que, como em 

algumas áreas da Geografia, os procedimentos metodológicos aplicados a esses diferentes 

campos estão constituindo um contexto de debate profícuo em que ocorrem avanços 

importantes. 

 

Ao especificar um recorte de pesquisa, delimitando e selecionando sua 

abrangência, corremos vários riscos. Na teoria das representações sociais esses riscos estão 

relacionados, entre outros, ao modo como o grupo de entrevistados, o conjunto de 

documentos e de processos a serem investigados foram estabelecidos. Esses aspectos das 

pesquisas em representações sociais ganha um escopo diferenciado quando observamos o 

conceito de escala geográfica. Se um dos problemas das abordagens sobre representações 

sociais ocorre devido aos limites da caracterização das amostras, grupos e entrevistados em 

geral, a possibilidade de contextualizar os recortes a partir das escalas geograficas parece 

permitir novos avanços metodológicos.  

 



Na caracterização de um grupo, por exemplo, a forma de delimitar a participação 

socioespacial do entrevistado e sua abrangência pode ganhar novas possibilidades de 

investigação ao situarmos a escala geográfica. A proposta aqui é que é saber diferenciar os 

temas de inserção grupal, suas abrangências, espacialidades e temporalidades. A partir 

dessa capacidade de diferenciação é possível contribuir para a identificação do que 

realmente se trata de aspectos sociais, ou apenas de características individuais com 

semelhanças frente a outro grupos e indivíduos, mas que não constituem um pensamento 

social, o que para a análise das representações socais é básico para se iniciar as pesquisas. 

 

Por outro lado, ao observar quais características das representações sociais podem 

ser somadas  nas abordagens geográficas, encontramos uma infinidade de contribuições 

possíveis. De modo geral, estas contribuições se concentrarão nas formas de analisar as 

interações sociais em sua dinâmica espacial, ou seja, as interações espaciais. No caso das 

representações sociais do consumo, tema central deste trabalho, o modo como 

caracterizamos o consumidor passa pela forma de identificação das representações sociais e 

como estas geram potencialidade de saberes e práticas socioespaciais, culminando com o 

reconhecimento de novos agentes urbanos. Enfim, as possibilidades de articulação entre os 

campos de conhecimento em destaque são muitas e significativas, podendo contribuir para 

pesquisas acerca de diversos temas relevantes.  
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