
ENTREVISTA AO PROFESOR RUBEN LOIS 

Rubén Camilo Lois é un catedrático da USC que na actualidade 
imparte clase no grado de Xeografía e Ordenación do Territorio, 
concretamente  asignaturas  de  urbanismo,  xeografía  social  e 
cultural, e fundamentos da ordenación do territorio. Quedamos con 
él  para  unha  entrevista  o  día  14  marzo  de  2013  co   fin  de 
acercarnos un pouco máis a este mundo da “xeocomunicación”.

P:  Podería  achegarnos  un  pouco  máis  a  estes  termos 
descoñecidos  para  nós  como  son  “  imaxe  mental”  ou  “ 
xeocomunicación”?
R: Sí, por suposto. Vós durante todo o día tedes o que se chama 
unha  imaxe  mental  da  cidade,  é  dicir,  os  mapas  o  que  fan  é 
reproducir  exactamente  cómo é  a  realidade,  o  que  é  o  espazo 
exacto. Pero xunto co que é o espazo exacto, hai un espacio que 
nos utilizamos que é o de espacio vivido. Este espacio vivido é o 
que vos recorredes, por exemplo, se vivides en Pelamios ou en 
Santiago de Chile tedes unha percepción directa desa rúa porque é 
a vosa rúa residencial. Se cerrades os ollos, seredes capaces de ir 
dicindo “ aquí está a panadería, aquí a librería etc”. Esa percepción 
da rúa sería totalmente distinta se vivides noutro lugar da cidade, 
como Fernando III o Santo, por exemplo. 
Nós a partir dos usos que facemos da cidade, movémonos – dentro 
do  que  é  a  cultura  occidental-  por  unha  serie  de  esquemas 
xeométricos, máis ou menos clásicos.
 Se  pensades  en  cando  saídes  da  casa  para  ir  a  facultade,  o 
camiño que percorredes semella como unha línea, é dicir, séguese 
un itinerario, e ese itinerario séguese cunha frecha, unha imaxen 
de línea, que é parte da percepción. Se a unha persoa lle mandas 
moverse  por  eses  conceptos,  poderedes  ver  como  vai  debuxar 
líneas no canto de rúas, prazas, etc.  
Logo, cada un de nós mira a cidade na que vivimos dunha maneira 
distinta , é dicir, nos vemos á altura dos ollos e por debaixo de esta, 
pero moi  difícilmente iremos mirando para os teitos. Se a un lle 
preguntan en Santiago de Chile ou en Pelamios: “cantos pisos ten 



a túa casa?”, pois case seguro que non se fixou niso. Con esto 
quero dicir que a nosa percepción tamén está condicionada. Nos 
temos  un  coñecemento  moito  maior  de  quén  utiliza  os  baixos 
comerciais,  que  de  quén  é  o  que  vive  no  quinto  piso  do  noso 
edificio. Esto é un pouco a xeografía da percepción, o feito de que 
nós a partir  do uso que facemos no día a día do noso espacio, 
temos unha percepción particular  da cidade. Este termo está un 
pouco ligado a outras ciencias como son a psicoloxía social ou a 
psicoloxía  conductista,  é  dicir  como nos comportamos nós para 
poder chegar a un determinado lugar.
 
P: Daquela, estamos diante dun termo que pode ser sinónimo 
de xeografía subxetiva?
 
R:  Sí,  eso é.  Ten moitos elementos subxectivos,  pero aínda así 
entre o obxectivo e o subxectivo pode haber diferencias. 
Para nós o espacio vivido é subxectivo, pero se eu no meu método 
de traballo  intento aplicar  medias –  estudios de mercado ou de 
opinión- , eso é obxetivable. O que nos din os mapas mentais é 
que  os  nenos  perciben dun xeito  a  cidade,  en  cambio  os  máis 
maiores percíbena de outro distinto. 
 
P: Para sacar conclusións deste tipo de estudos- como pode 
ser marcar destinos para observar as diferentes rutas de cada 
persoa-  hai algún método xeralizado? Qué tipo de conclusións 
se poden sacar diso? 
 
R: Sí, hai moitas conclusións. Imaxínate que fas enquisas a moita 
xente sobre a súa percepción,  ao final  podemos obter  un mapa 
sobre  cales  son os  fitos  máis  importantes.  Isto  son ciencias  da 
comunicación puras e duras.  Por poñer un exemplo,  é probable 
que máis do 95% da xente recoñeza onde está a Catedral, da igual 
por onde vaia, sempre se sabe. A praza do Obradoiro queda nunha 
esquina  do  Casco  Histórico,  pero  aínda  así  todo  o  mundo  o 
considera o espazo relevante e céntrico en Santiago. Isto é un fito. 
O mesmo vos pode acontecer a vós cando analizades as noticias 



na prensa, é dicir, hai diferentes técnicas para colocar as noticias 
en páxina par ou impar, maís visible ou menos etc. Pero ao final, se 
a poboación está exclusivamente pendente dun tema, irá en busca 
desa páxina.
 Nos  temos  unha  serie  de  valores  previos,  da  igual  como  nos 
comportemos,  imos  ter  unha  percepción  concreta  a  partir  dos 
“imputs” ou do “background” cultural. 
A segunda conclusión: cada un utiliza as lóxicas desde un punto de 
vista. Nós temos barreiras, é dicir vos se saídes do Campus Norte 
e ides por Xoán XXIII eso é un límite, pasades dunha parte a outra 
da cidade. Todos temos interiorizado eso, nós facemos os nosos 
propios límites dentro da cidade, despois cada un, dependendo da 
súa personalidade, poderá escoller o recorrido que máis lle guste 
ou que máis cómodo lle resulte. Ahí é onde entran en análise as 
motivacións. O terceiro elemento a ter en conta son as partes. Un 
ejemplo de “parte” é a facultade, un espacio de sociabilidade e de 
formación que é recoñecible a simple vista, un punto de referencia, 
o que  conduce a buscar outro punto clave de referencia,  como 
pode ser unha plaza. 
 
 
P: O problema do noso traballo afecta sobre todo ó tema das 
conclusións,  nese  sentido  non  sabemos  moi  ben  por  onde 
tirar. 
 
R: Comprendo, é normal porque é algo difícil de extraer. Ahora cos 
meus  alumnos  na  asignatura  de  Ordenación  do  Territorio, 
expliquéilles  como  poden  condicionar  determinadas  lecturas  do 
espazo,  poñéndolles  un  ejemplo  do  diario  “El  País”.  A prensa 
escrita condiciona moito as percepcións, e na clase fixemos unha 
lectura  espacial,  pois  a  prensa  sempre  está  condicionada  por 
unhas ideas, nunca é independente. Nós facemos lectura sobre o 
terrritorio  tamén.  É  moi  importante  todo  o  que  traballades   os 
periodistas,  porque  isto  media  coa  percepción  urbana,  é  dicir  a 
nosa  prensa  nos  condiciona.  Temos  unha  lectura  do  espacio  a 
partir do noso coñecemento previo.



 
P: Esta percepción tamén está un pouco influenciada polas 
relacións  entre  as  persoas.  Por  ejemplo,  nun  colectivo 
pechado, nunha comunidade, pode haber unha condición que 
asegure que todas esas persoas van a seguir uns itinerarios 
fixos? 
 
R:  Non.  Precisamente  a  xeografía  da  percepción  o  que  fai  é 
introducir  elementos sociais,  foi  a  primeira diferenciación que se 
estableciu entre homes e mulleres, o tipo de movilidade dos homes 
con  respecto  ao  das  mulleres  é  completamente  distinto.  Nas 
sociedades rurais, por exemplo, as mulleres teñen moitísimas máis 
restriccións  á  movilidade  que  os  homes.  Non  significa  isto  que 
teñan  prohibicións  explícitas,  pero  están  máis  tempo  na  casa. 
Daquela  ao  final,  cando  facemos  un  balance  dos  itinerarios, 
comprobamos que os homes móvense e saen moito máis que as 
mulleres,  e  esto  modifica a  súa percepción do espazo.  Despois 
tamén está a movilidade en función dos elementos que temos, é 
dicir, un rapaz novo ao que lle compraron un coche, váise mover 
moito máis ca o seu avó, que ten máis problemas de movilidade. É 
aquí  cando  se  pode  analizar  toda  a  bagaxe  psicolóxica  para  ir 
marcando  un  pouco  as  diferencias,  tendo  sempre  en  conta  os 
segmentos  da poboación  (idade,  sexo,  profesión  etc).  Ás  veces 
temos  que  encontrar  medias,  pero  outras  veces  simplemente 
atopamos as diferencias. 


