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Introdução2

 Em todos os momentos de sua história como território, o Brasil tem sido marcado por 

grandes desigualdades e favorecimentos nos diferentes usos que se efetivaram. O momento 

atual é igualmente o do convívio com o moderníssimo e a carência crônica. 

 Cada período apresenta um conjunto de variáveis principais a partir das quais os 

projetos podem ser pensados e realizados. Na história do homem, a evolução técnica se 

desparceirou da evolução política, e hoje a esfera pública e a esfera privada se tornam 

muitas vezes indistinguíveis. 

A privatização das empresas estatais que ocorreu e ocorre no Brasil há duas 

décadas permite que se pense, na Geografia, o sentido dos usos hegemônicos do território. 

Isso é possível porque a discussão apresentada não é aquela que parte do funcionamento 

da empresa ou de um setor econômico, mas sim dos usos do território influenciados pela 

capacidade que as empresas têm de governar. A privatização criou no território regiões de 

ação exclusiva de determinadas empresas. Nesse sentido a privatização deu às grandes 

empresas de capital internacional um novo fôlego ao inserir na lógica do mercado redes e 

serviços antes sob a racionalidade pública. As empresas de telecomunicações se destacam 

pois passam a mediar, com suas redes e normas, um dos elementos fundamentais da 

reprodução da vida e do capital: a informação, tida como a característica principal deste 

período.   

 Por fim, pode-se propor compreender não apenas as relações conjunturais da 

privatização, mas seu sentido a partir das necessidades dos lugares do território em relação 

dialética com os interesses dos grupos hegemônicos. Revelam-se assim possibilidades de 

compreensão da situação hoje vivenciada, que podem fundamentar pensamentos inspirados 

em outras realidades possíveis. 

A Essência do Mundo no Período Técnico-Científico Informacional: lugar de origem da 

privatização 

                                                 
1 Instituto de Geociências - Unicamp. fabio.tozi@gmail.com 
2 Este texto é parte de nossa pesquisa de mestrado sob orientação do Prof. Dr. Márcio Cataia. 

 15877



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

 Naquilo que a história hoje deixa, a globalização é a realização das possibilidades 

técnicas que acumula toda a humanidade posta, no entanto, a serviço do capital e não do 

homem (SANTOS, 1997a). As tecnologias da informação é que permitem o funcionamento 

sistêmico de técnicas antes isoladas, e por isso que a globalização é o ápice do processo de 

internacionalização do mundo capitalista (idem, 2000). Assim, quando a possibilidade da 

conversibilidade dos sistemas técnicos diversos está presente, ela é capturada pelas 

grandes empresas multinacionais, no momento em que essas de fato podem florescer3. Mas 

a ação globalizada das empresas exige um aporte estatal. Por isso é que a globalização não 

é apenas técnica, mas também ações que autorizam seu funcionamento (ibidem). A ação é 

entendida então como elemento inalienável dos objetos e vice-versa. O Estado ao mesmo 

tempo em que fomenta a implantação das redes das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação impulsiona Novas Ortopedias Territoriais4: “o primeiro necessário à ação 

mundial dos grupos hegemônicos e o segundo necessário à ação nacional desses mesmos 

grupos não se dissociam, a sua existência conjunta concretiza-se em alguns territórios 

nacionais que, por razões estratégicas desses grupos, podem fazer parte do circuito 

produtivo e/ou especulativo do capital” (CATAIA 2003: 06), ao mesmo tempo em que cria 

uma nova regulação que orienta seus funcionamentos e seus usos possíveis. A empresa 

não está e não age só, sua política confunde-se com a do Estado, e ambos praticam 

dominação e trocas desiguais, conformando hegemonias. Os países centrais do capitalismo, 

as empresas a eles aliadas, e as organizações internacionais que eles controlam se 

apropriam de parte da soberania dos outros Estados nacionais (SANTOS, B., 1997). 

 O período em que hoje se vive será tratado, como propõe Milton Santos, como 

técnico-científico informacional, uma vez que a reprodução do capital e da vida dependem 

de conteúdos criados por uma tecno-ciência e pela informação5 (SANTOS, 1998 [1994]). A 

informação é, nesse período, o novo impulso das relações. A produção, a acumulação e a 

circulação intensas da informação, em todas as suas formas são decisivas para a realização 

dos projetos dos agentes, e a sua posse ou ausência é um novo artifício da escassez e da 

abundância. A informação, construindo projetos, possibilita maior controle sobre o território 

nacional servindo às políticas do Estado, mas também e principalmente aos interesses 

privados na medida em que as empresas produzem informações sobre os territórios. O meio 

técnico-científico informacional é a realização do período (essência do mundo) nas 

diferentes escalas espaciais da existência concreta, nas quais as situações geográficas 

                                                 
3 Para Milton Santos (1997a) as empresas multinacionais florescem na década de 1970, junto e 
apoiadas na globalização, na técnica, na ciência e na informação.  
4 O conceito de Novas Ortopedias Territoriais é trabalhado por CATAIA (2003), e trata das 
modernizações técnicas agregadas ao território que lhe dão maior integração e fluidez, superando as 
limitações da natureza e propiciando a circulação da produção. 
5 “Ciência, tecnologia e informação são a base técnica da vida atual – e desse modo devem participar 
das construções epistemológicas renovadoras das disciplinas históricas. Mas não esquecer de que 
vivemos num mundo extremamente hierarquizado” (SANTOS, 1998 [1994]: 44). 
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revelam as dessimetrias entre as tendências homogenizantes do capital e as peculiaridades 

das formações sócio-espaciais. 

 É nesse mundo complexo e nesse território brasileiro denso e perversamente 

estabelecido que a privatização desponta. Se outros momentos históricos pretéritos 

possibilitaram avanços da privatização de alguns domínios da vida, a privatização como 

agora se desenha é cria e criadora da parcela perversa do mundo atual, e se insere 

organicamente, mais e mais, nas relações, nos objetos, nos ideários, nos territórios todos, 

enfim. O desprestígio do Estado, diz BORON (2004), formou-se com um possibilismo, ou 

seja, a idéia de que não é possível outro projeto que não o que está mundialmente dado. 

Grande contradição dos tempos: a multiplicação incalculável de possibilidades de 

existências permitidas ao lugares sucumbiu num possibilismo daquilo que é dado como o 

possível, ou seja, um imobilismo. 

 Eis que a globalização se manifesta como fábula e como perversidade (SANTOS, 

2000). No primeiro caso porque a difusão de engodos faz crer que a globalização tem 

tornado os lugares unidos e as pessoas capazes de interagir no mundo. É aí que se 

descobre a perversidade, pois o mundo apresentado como paraíso está presente nos 

lugares de forma perversa. Quantos lugares e quantas pessoas de fato podem se favorecer 

das benesses da globalização? O desemprego, a pobreza, a fome e as doenças é que se 

espalham e progridem, e não os objetos e sistemas técnicos que caracterizam o viés 

moderno da globalização. Estes, aliás, não estão presentes, nem em suas configurações 

mais antigas, para a maioria dos habitantes dos lugares do planeta, como mostra Atílio 

BORON (2004b). Para esta maioria cabe apenas a convivência com a manifestação 

perversa da globalização. 

Porém, o mundo existe não só naquilo que hoje é hegemônico, mas também por 

tudo aquilo que ele pode ser. Fatos novos indicativos da presença de uma nova história se 

manifestam nas crises hoje vivenciadas. A base da globalização pode possibilitar um futuro 

diferente, pois as relações dos lugares se sobrepõem às normas e aos objetos 

globalizantes, permitindo novos usos (SANTOS, 2000). A privatização brasileira é um 

cantinho deste mundo, mas muito significativo. Embora tratemos nessa pesquisa com maior 

ênfase da privatização do sistema de telecomunicações - que a nosso ver intrinsecamente 

relacionado à satisfação das necessidades comunicacionais do período – foram muitas as 

investidas privacionistas do Estado brasileiro nas últimas décadas. No entanto, a 

privatização não tem se dado apenas pela concessão e venda de empresas, bens e 

serviços, mas pela adoção mesma de uma racionalidade privatista, que tem imposto ao 

território uma racionalidade sistêmica. Tal racionalidade, todavia, tem dado sinais de fadiga, 

mostrando seus próprios limites e aumentando o risco sistêmico de falhas. 
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Três Dados Solidários do Período: proposta para pensar a globalização da 

privatização 

 A qualificação do período permite que aprofundar sua análise sem fragmentá-lo. 

Para Milton SANTOS coexistem três unicidades solidárias umas às outras: trata-se da 

unicidade da técnica, do tempo e do motor (idem, 2000; 1999 [1996]; 1998 [1994]). Tal 

proposta permite também que avancemos no entendimento da privatização das 

telecomunicações, compreendendo a sua existência atual a partir daquilo que atualmente é 

permitido pelo conjunto de possibilidades do período, que nos territórios se concretiza. 

 A presente unicidade técnica se funda nas técnicas da informação, capazes de 

efetivar a comunicação entre diversas técnicas antes isoladas e assegurando a 

simultaneidade e a instantaneidade das ações. As técnicas, de fato, nunca apareceram 

isoladas, mas em famílias e sistemas, no entanto, o que caracteriza as técnicas da 

informação é o fato de que elas envolvem o planeta como um todo (idem, 2000). A técnica 

hegemônica permite ações nos diferentes lugares, selecionados, mas está potencialmente 

presente em todos eles. Foi a expansão inicial da telefonia, seletivamente pelos lugares em 

todo o mundo - um projeto que foi emplacado pelos Estados nacionais – que possibilitou que 

as grandes empresas de telecomunicações dos países centrais do capitalismo, imbuídas 

das novas tecnologias da comunicação, unificassem os diferentes territórios aos seus 

projetos. Tal ação não se deu sem a permissão dos Estados e sem o apoio de outros órgãos 

internacionais, mas é dominado pelas empresas, que detém o funcionamento dos sistemas 

técnicos que permitem a intercomunicação mundial entre os lugares. Com essa unificação 

técnica pelas telecomunicações, tais empresas possibilitaram novos fôlegos para a 

expansão do modo de produção, homogeneizando suas variáveis pelos territórios. 

 Os momentos também convergem, conduzindo à interdependência e solidariedade 

dos aconteceres. Um mesmo evento, graças às técnicas, pode atingir diferentes lugares. As 

ações, antes simultâneas, são agora também instantâneas, e atingem os lugares ao longo 

do mundo. Como é possível, de um lugar, saber o que acontece nos outros, a ação distante 

está autorizada (ibidem). Contudo, tanto quanto as técnicas hegemônicas, o tempo 

hegemônico também não está presente para todos os lugares: o tempo-hegemônico não é, 

absolutamente, o tempo-mundo (idem, 1998 [1994]). Por isso que cabe diferenciar o tempo 

das empresas e o tempo da vida cotidiana dos brasileiros. A volúpia das empresas após a 

privatização tem adicionado sucessivas camadas de novas tecnologias ao território, sem 

que exista qualquer política que permita discutir a democratização dessas tecnologias. A 

convergência dos momentos possibilitou que as empresas de telecomunicações tenham o 

mundo todo como possibilidade, criando um projeto global de reprodução de mais-valia 

associado à espoliação das características particulares dos lugares. Veja-se a ação global 

da Telefónica. Inicialmente uma empresa estatal espanhola, parcialmente privatizada – o 
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Estado espanhol ainda mantém o controle sobre certas decisões – que se expandiu pelos 

países da América Latina a partir do início, neles, das privatizações, e que hoje está 

presente no Brasil, Argentina, México, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Peru, Porto 

Rico, Marrocos, Estados Unidos, Alemanha, Espanha, Reino Unido, em atividades diversas, 

mas relacionadas com a telecomunicação6. 

 A terceira unicidade (SANTOS, 2000) é a que apresenta, hoje, a tendência à 

convergência dos diversos modos de produção para um motor único: a mais-valia universal. 

Apoiada na unicidade técnica e do tempo, a produção se dá à escala mundial, com as 

empresas mundiais. A mundialização alcançada é também a do produto, do dinheiro, do 

crédito, da dívida, do consumo, da informação. Nesse momento, salta a ação das grandes 

empresas internacionais: elas se reorganizam e com isso contribuem para a reorganização 

do modo de produção. Uma vez que se tornam competitivas para impulsionar a mais-valia, 

impõem aos territórios sua competitividade, obrigando que estes participem, com suas 

existências coletivas, dos seus projetos individuais. A entrada das empresas de 

telecomunicações privatizadas nas dinâmicas preexistentes do território causa um 

revolucionamento da produção e da vida. Elas trazem novidades ao modo de produção tal 

como este se organizava na Formação sócio-espacial brasileira, impondo um novo 

referencial do que vem a ser o mais moderno na reprodução do capital e obrigando que todo 

o restante do território tenha que se ver com essa novidade, e se torne, de um momento 

para outro, mais atrasado. A privatização no Brasil acelera a inserção do território numa 

economia internacional e internacionalmente comandada. 

Mas como a análise espacial pressupõe a sociedade humana realizando-se, tempo, 

espaço e mundo são realidades históricas mutuamente conversíveis, uma vez que a 

preocupação epistemológica é totalizadora: “então chegamos a essa idéia de mundo-

mundo, de uma verdadeira globalização da Terra, exatamente a partir dessa comunidade 

mundial, impossível sem a mencionada unicidade das técnicas, que levou a unificação do 

espaço em termos globais e à unificação do tempo em termos globais” (idem, 1998 [1994]: 

43). 

O emaranhado entre técnica, ciência e informação conduz à cognoscibilidade do 

planeta (idem, 2000: 32), em que o conhecimento regula aspectos fundamentais da 

evolução dos lugares. As variáveis do período estão influenciando, direta ou indiretamente, 

toda parte, mas, simultaneamente, as variáveis se chocam continuamente, exigindo novas 

definições. Portanto, o período, simultaneamente à difusão de suas variáveis determinantes, 

é também uma crise (ibidem). Por mais que exista uma orquestração de agentes repetindo à 

exaustão que seguimos no caminho certo, o único que nos cabe, aliás, o território continua 

                                                 
6 www.telefonica.com.br, 2004.  
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revelando o descompasso do projeto adotado com a realidade vivida. É o Grito do Território, 

que Maria Adélia de Souza (2000) nos inspira a pensar, ou a briga do Chão Contra o Cifrão 

(2002b [1999]) de que nos fala Milton Santos. A sistematicidade atual das telecomunicações 

brasileiras também revela crises, sejam elas entre as relações dos grandes agentes (o 

Governo, a Anatel e as empresas) ou a crise de fato, que é a incompatibilidade do 

funcionamento do sistema com as necessidades dos lugares. 

A Internacionalização do Território Brasileiro e o avanço que traz para isso a 

privatização 

 A formação sócio-espacial brasileira acompanha, à sua maneira, o movimento do 

mundo, convivendo com o que lhe é solicitado. Cada vez mais influem elementos externos e 

não mais somente internos. Consolida-se assim, a partir de agentes hegemônicos que usam 

o território, um projeto, que, em cada momento histórico, combina um arranjo político-técnico 

característico. O território brasileiro do período técnico-científico informacional convive 

desigualmente com as características que o marcam. O meio geográfico correspondente à 

dinâmica atual é desigualmente presente e vivido nos lugares. É Octávio Ianni quem fala da 

existência, inicialmente, de um projeto de capitalismo nacional que objetivava interiorizar os 

centros decisórios sobre problemas da economia política e redefinir amplamente os laços 

com os países mais fortes do imperialismo (EUA e Inglaterra). Tal projeto acabou por criar 

uma referência ao povo e às regiões brasileiras, ou seja, uma visão de dentro daquilo que 

eram as relações com o mundo (IANNI, 2004a). Esse projeto de um “capitalismo nacional” é 

substituído por um de “capitalismo internacional”, com a rápida e ampla inserção da 

economia brasileira na economia mundial, projeto no qual a colaboração, associação ou 

fusão de empresas – nacionais e internacionais - é o melhor caminho para o 

desenvolvimento, o progresso, a modernidade, o “primeiro mundo”. 

As ações de uma política neoliberal no Brasil são ressaltadas por Marilena CHAUÍ (2000: 

94-95), para quem então se recrudesce presentemente a estrutura histórica da sociedade 

brasileira, isto é, a polarização extrema entre carência e privilégio. É permitido então o 

aumento do ganho de capital sem a incorporação de pessoas ao mercado de trabalho e 

consumo (desemprego estrutural) e a privatização do público, com o abandono das políticas 

sociais por parte do Estado e a preferência pelos capitais privados nos investimentos 

estatais. 

Milton Santos propõe que o território brasileiro se transforma, cada vez mais, num 

espaço nacional da economia internacional. Assim, o uso corporativo desse território 

intensifica-se, e as infra-estruturas do país são mais bem utilizadas pelos projetos das 

grandes empresas do que pela população (SANTOS, 1998 [1994]; 1999 [1996]). Mas, uma 

vez que uma economia e um capitalismo mundializados continuam dependendo das 
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políticas dos Estados nacionais (idem, 1999 [1996]), verificamos a existência, nestes, de 

várias ações que os alinham ao movimento do motor único, dentre eles a privatização das 

empresas, resultado de um projeto para o Brasil que se casa com um projeto internacional 

do capitalismo e que é, de fato, mais ganancioso, ou seja, não se restringe a setores ou 

empresas, mais mira a totalidade do território brasileiro. 

A privatização é um evento no território brasileiro. O conceito de evento proposto por 

Milton Santos (1999 [1996]: 115) associa-se ao entendimento do mundo como um conjunto 

de possibilidades, uma essência a realizar-se, enquanto que o evento é o veículo de 

algumas dessas possibilidades, selecionadas nos lugares, que são os depositários finais 

dos eventos. O evento é o momento da realização do mundo. A geografização do evento é a 

proposição de uma nova história, uma vez que ele introduz nos lugares novos vetores para 

as ações e para as bases materiais. 

Poderia-se, finalmente, pensar o evento indissociavelmente ao que propõe Ana Clara 

Torres Ribeiro (2001), pensando a sistematização e a sistematicidade dos processos 

sociais. Esses dois conceitos permitem um avanço na análise dos processos, das 

geografizações (presentificações) com suas acomodações sistêmicas. 

Um evento é aquele que, agindo numa sistematicidade, ou seja, num funcionamento 

sistêmico de elementos (objetos e ações), cria um novo rumo nas relações: uma 

sistematização. Mas, quando esse arranjo se reorganiza, quando os elementos 

determinantes tornam a ter seu funcionamento sistematicizado com a nova ordem, temos 

uma nova sistematicidade. Uma vez que o espaço geográfico seja um conjunto indissociável 

de sistemas de objetos e de ações, a idéia de uma sistematização e de uma sistematicidade 

se atrela à periodização, e se mostra fundamental para, sem cair nas armadilhas do 

pensamento único, compreender a sistematicidade hegemônica e, mais que isso, vislumbrar 

seus limites e dar luz ao novo que ela ofusca. 

 Podemos então falar de uma sistematicidade anterior e uma posterior às 

privatizações das empresas no Brasil. Antes da privatização, a sistematicidade era dada por 

relações entre empresas estatais, diretamente controladas pelo Estado e os consumidores7, 

configurando um projeto de desenvolvimento para o Brasil. As relações criavam-se e 

reproduziam-se dentro das possibilidades inexauríveis existentes, que combinavam 

limitações - técnicas e normativas - com novas aventuras e criatividade. A privatização é o 

elemento novo que traz um outro funcionamento e novas possibilidades a esse sistema. 

Esse momento é o da sistematização, ou seja, do surgimento de um novo projeto de ação 

social que é politicamente inserido na sistematicidade anterior, alterando seu funcionamento 

                                                 
7 Usaremos, nesse momento, consumidores uma vez que cremos que a formação de cidadãos não foi, 
de fato e sempre, a obstinação do Estado brasileiro.  
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e reprodução. A partir do momento em que a privatização se conforma, já com as empresas 

privadas operando e se relacionando com os consumidores a partir de uma regulação 

estatal está configurada uma nova sistematicidade. Todo um processo passível de 

periodização. Como discutimos a pouco, um evento possui uma duração, que é o tempo em 

que suas características constitucionais continuam sendo eficazes, ou seja, trata-se da 

própria sistematicidade criada pelo evento. 

 A nova sistematicidade se hegemoniza, os seja, detém o domínio dos usos das 

bases materiais e das bases imateriais da sociedade numa formação sócio-espacial. Nesse 

processo parece haver uma naturalização da política, no qual a nova sistematicidade passa 

a ser considerada eterna e infinita, um dado que sempre esteve e estará presente, a ponto 

de que a própria sistematização, ou seja, os eventos impulsionadores da mudança 

tornarem-se inquestionáveis. Na sistematicidade afloram as situações, que de fato 

confundem-se e se dependem. A situação é o prolongamento dos eventos, lembrando a 

contribuição de SILVEIRA (1999), de que estes modificam o dinamismo preexistente 

recriando as variáveis. Hoje, no Brasil, alguns anos após o auge da privatização, o Governo, 

a mídia e a maioria dos Partidos Políticos não discute mais a ética do projeto de mudança 

sócio-territorial (estrutura), mas apenas adequações do funcionamento de sua 

sistematicidade (conjuntura). A discussão, nas telecomunicações, se resume a punições 

para metas não cumpridas e brigas judiciais sobre tarifas, ou adequações no funcionamento 

do modelo existente. Embora com posicionamentos políticos aparentemente opostos aos 

dos governos que impulsionaram as privatizações das empresas estatais, a eleição para o 

Governo Federal, em 2002, do mais representativo partido progressista brasileiro não trouxe 

consigo uma nova proposta de mudança, se atendo na discussão de variáveis secundárias 

próprias do funcionamento da sistematicidade instaurada8. 

O Estado, hoje: da Política dos Estados à Política das Empresas 

O ganho de poder que as empresas passam a ter desde a Revolução Industrial presencia, 

na globalização, uma ampliação que torna possível a concretização de projetos que 

almejam uma ação planetária aliada a um controle reservado. O modo de produção 

internacionalizou-se e transformou-se num motor único. As empresas mundiais negociam 

com maior voracidade com os Estados nacionais, que se modernizam técnica e 

normativamente para atendê-las. No Brasil inserido no movimento internacional do 

                                                 
8 Eram duas as principais propostas do Governo presidido por Lula: reaparelhar o Ministério das 
Comunicações para que ele possa realizar políticas públicas de telecomunicações e a revisão do 
modelo tarifário existente (www.brasil.gov.br/acoes, em junho de 2004). No entanto, até o momento 
não se pode notar mudanças no que já existia. A revisão das tarifas, por exemplo, esbarra na 
oposição do Ministro do Planejamento, como discutiremos mais à frente nessa pesquisa. O Ministério 
poderá criar políticas públicas de telecomunicações, mas elas terão que se enquadrar nos contratos 
existentes com as empresas concessionárias. Não é simples romper com a sistematicidade presente, e 
quiçá tampouco haja interesse em fazê-lo. 
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capitalismo, isso não foi diferente. “As privatizações são a mostra de que o capital tornou-se 

extremamente guloso, quer tudo, por isso exige privatizações. Além disso, são feitas 

exigências para que ele se instale - que em grande parte são feitas à geografia, porque é 

preciso adaptá-la às necessidades das novas empresas” (SANTOS, 1997a: 16). 

 O Estado compartilha com o mercado a tarefa de fazer política. Mas como o mercado 

é uma ideologia, uma abstração, o que de fato se dá são relações entre agentes, e os 

agentes do mercado são as grandes empresas, as empresas globais, as multinacionais, as 

empresas-rede, os grupos hegemônicos (ibidem: 17). Portanto, quando privatiza, o Estado 

afirma que a partir desse momento as empresas obtêm um controle sobre elementos 

fundamentais da reprodução da vida, e por isso é que as empresas governam: “a grande 

empresa se instala e chega com suas normas. E todas elas são extremamente rígidas. 

Essas normas rígidas da empresa são duplicadas porque as técnicas também são normas. 

Cada técnica propõe uma maneira particular de comportamento. Cada técnica envolve 

normas, regulamentações e, por conseguinte, traz para os lugares novos tipos de normas, 

incluindo as normas políticas da empresa que são suas formas de relacionamento com 

outras empresas, alterando, destarte, as condições de relacionamento dentro de cada 

comunidade” (ibidem: 18). 

Nisso reside uma fonte de perversidades: uma vez que o objetivo da empresa 

privada é o lucro, temos que o território privatizado é um recurso das políticas individuais 

das empresas, amparadas por um Estado descompromissado das questões sociais. “A 

translação do poder do Estado para as empresas tem conseqüências extraordinárias, já que 

se espera do Estado e dos municípios que façam um mínimo de política, voltando-se para o 

bem-estar comum. Da empresa, não...” (ibidem, 19). Com isso desmascaramos também os 

engodos e as ideologias que os agentes do capitalismo disseminam, como a idéia da 

empresa-amiga-de-qualquer-coisa, seja das crianças, da escola, da natureza, dos 

funcionários, da cidade... a empresa-cidadã da qual fala FORRESTER (1997 [1996]: 83), 

aquela com suposta tendência para o bem, e à qual “oferecem-se mil subvenções, isenções 

de taxas, possibilidades de contratos vantajosos, a fim de que ela ofereça empregos. E que 

não se desloque para outro lugar. Benevolente, ela aceita. Não emprega ninguém. Desloca-

se ou ameaça fazê-lo se tudo não correr conforme sua vontade”. Engodo esse que alimenta 

a idéia de que das empresas, de sua ação e do seu progresso individualista, provém o 

progresso de toda a sociedade e que são o fundamento de situações como a Guerra dos 

Lugares (SANTOS, 1999 [1996]; 2002b). 

 A contradição que pode ser observada no discurso que acompanha as políticas do 

Estado põe numa mesma direção medidas de finalidades opostas. A privatização atribui aos 

grupos privados – o “capital ‘piranha’ nacional e internacional”, segundo Maria Conceição 

Tavares (1998) - o poder de controle sobre boa parte do funcionamento dos sistemas 
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técnicos e dos serviços privatizados, reduzindo a capacidade de ação do Estado nesses 

sistemas. Enquanto o Estado deveria se preocupar com todos os cidadãos – o que de fato 

nunca fez – as empresas se preocupam com os clientes e não poderá, nunca, realizar a 

função de ser a responsável pela distribuição, no sentido da equidade sócioterritorial, dos 

objetos e dos serviços, o que contrariaria o sentido próprio de sua existência. 

Estado, Empresa, Classes... ou Uso do Território? 

O Estado, em seu surgimento, é um instrumento de coerção, de opressão de uma 

classe por outra classe. Porém as situações agora são mais complexas e as solidariedades 

criadas para a realização dos projetos envolvem agentes diversos com suas diferentes 

potencialidades de uso do território. Por isso a análise aqui desenvolvida parte do território e 

não de classes sociais, da organização das empresas ou mesmo do Estado. Mas não do 

território em si mesmo e sim do seu uso (SANTOS, 2002 [1993]), que é a efetivação do 

projeto de um agente, ou de vários deles que compartilham interesses. 

Para Ortega Y Gasset 1973 [1926], apenas o homem é capaz de inventar, mas 

quando este projeto é posto aos outros indivíduos, à sociedade, ou seja, quando o uso 

realiza-se, ganha o sentido de um fato social (ibidem). Para que um uso se constitua, não é 

mister que todos estejam de acordo (ibidem). O uso do território revela ações, normas e 

materialidades constantemente recriadas que atendem aos desejos de seus agentes, 

compreendendo desde os interesses pessoais da sobrevivência dos indivíduos, da política 

de amplo alcance do Estado até os anseios da reprodução do capital como objetivo das 

corporações e como lema da modernização. Por isso o território, como categoria social, é 

revelador de desigualdades que podem ser apreendidas a partir do seu uso. É o que Maria 

Adélia de Souza (2000: 5) denominou “Grito do Território”. “Qual o motivo dessa 

denominação? Isto se dá porque os números, como contas públicas, índices inflacionários, 

saldos de balança comercial, podem apresentar-se ‘equacionados’ a partir das negociações 

que o país mantém com seus credores, mais precisamente com o Fundo Monetário 

Internacional. Mas, a geografia escancara o que os números escamoteiam, ou seja, a 

paisagem geográfica e os seus significados (sua essência) são reveladores das 

desigualdades sócio-territoriais9”. 

Quando o uso vira freqüência, rotina, costume, o projeto que o criou, agora realizado, 

torna-se imperceptível à análise e à vivência menos refletida. E a realização do uso se dá, 

obrigatoriamente, no território. Assim é que o uso torna-se um hábito, conduta freqüente que 

                                                 
9 “Quando o governo diz que a inflação diminuiu, ele pode repetir o quanto quiser. A população ao 
leva mais a sério. Quando o governo mostra um sistema de valores macroeconômicos que funciona às 
mil maravilhas, quem da população se impressiona com isso? Só os que vivem disso. A população 
recebe diariamente o bombardeio econômico feito pela mídia, mas não muda sua apreciação com 
relação ao que é sua própria vida. É isso que fica cada vez mais claro no Brasil e na América Latina” 

 15886 



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

automatiza e estereotipa os indivíduos (ibidem: 228), ou seja, que aliena, 

indissociavelmente, homens e lugares. 

 Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro (1991) falam da existência de uma 

psicoesfera e uma tecnoesfera. A tecnoesfera é a base material do espaço - sistema de 

objetos - enquanto a psicoesfera é sua base não material - o sistema de ações. O uso só 

pode realizar-se e principalmente tornar-se hegemônico - impondo hábitos, automações - 

quando possui comando sobre ambos simultaneamente. Dessa forma, o projeto que se 

implanta no território envolve objetos - novos ou já existentes - mas também as normas que 

permitem o funcionamento desses objetos. Envolve ainda o discurso que mostra à 

sociedade que aquele projeto é o melhor para ela (RIBEIRO, 2002). 

 A partir da base técnica e normativa do território, o uso realiza o projeto pensado. O 

uso hegemônico impõe a todo o território um projeto que é egoísta e que ao envolver, como 

recurso, todo o restante do território leva à alienação. 

 Nesse sentido a imposição do uso é, como mais uma vez diz Ortega Y Gasset (1973 

[1926]), uma violência, já que ele manipula, paira sobre as pessoas. Não mais a coação é 

um atributo puro do Estado, mas daquele que exerce um uso hegemônico do território: “O 

‘poder social’ funciona na coação que é o ‘uso’“ (ibidem: 232). Acreditamos ainda que essa 

coação praticada no território pelos agentes hegemônicos se dá na forma como fala Ortega 

y Gasset, quando não podemos escolher impunemente um comportamento diferente 

daquele que se faz na coletividade (ibidem). Os serviços e objetos técnicos privatizados são 

um exemplo. Vejam-se as rodovias ou os serviços de energia elétrica e telecomunicações: 

nas primeiras, não é permitido o tráfego sem o pagamento de pedágio; na segunda, o 

fornecimento em cada região específica corresponde a uma empresa exclusiva, da qual não 

se pode escapar, e da qual, desde que se queira energia elétrica, há que se submeter; já 

nas terceiras, o discurso de que a privatização traria liberdade de escolha ao consumidor 

não se realizou. Como uma única empresa assume, em cada região do território 

fragmentado, a rede de telecomunicações e todos os seus clientes a ela já ligados e 

habituados ao seu uso, tem-se que de fato a empresa se impõe, mediando a partir do seu 

projeto as relações sócio-territoriais que utilizam suas redes, seus serviços. 

 Quando um uso se torna um hábito, quando automatiza-se - e diríamos que quando 

um agente cria as coerências necessárias entre o sistema de objetos e o sistema de ações 

de um território - é preciso trabalhar muito para suprimi-lo (ibidem). O desejo de mudar um 

uso dominante, de por ao mundo - ao território - um outro projeto é que impulsiona um novo 

uso. 

                                                                                                                                                         
(SANTOS, 2002b [2000]: 104). 
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A Integração do Território: Incentivo Estatal à Alienação e Políticas Privatistas 

Uma das manifestações territoriais mais evidentes da ação do Estado se dá no 

projeto Federal de divisão da estatal Telebrás, que geograficamente é a repartição do 

território em regiões leiloáveis, criadas conforme sua capacidade de satisfazer à reprodução 

do capital (dadas por suas combinações técnicas, científicas, informacionais e também por 

seu contingente humano, mesmo que nesse caso este contingente seja visto como mercado 

de consumo). “Assim o território é fatiado em pedaços nos quais os capitais da globalização 

usufruem de condições favoráveis de exploração” (SILVEIRA, 2003b: 85). Tal regionalização 

é descolada da realidade concreta do país, das desigualdades regionais, das necessidades 

regionais, ou melhor dizendo, das necessidades essenciais da vida, uma vez que 

consideramos que dadas as condições do momento que vivemos da historia, comunicar-se 

e informa-se é uma necessidade básica, um direito e um desejo a ser realizado pelo Estado. 

Contudo, na prevalência da privatização, a necessidade de comunicação é imposta aos 

lugares e às pessoas. “As operadoras ocupam monopolisticamente fragmentos do mercado 

e compartilham umas com as outras o acesso a cada fragmento, assim ganhando todas” 

(DANTAS, 2002: 53). Nas palavras de Maria Laura Silveira esses “são os monopólios 

territoriais, testemunhas do simulacro do livre mercado, pois a concorrência entre firmas 

globais se dá apenas no leilão das parcelas do território. Depois o Estado age como garantia 

da permanência do monopólio ou do oligopólio em uma dada região” (SILVEIRA, 2003b: 

85). Essa fragmentação do território pelo Estado apenas preparou-o para uma futura 

unificação privada10. Isso é mais visível na telefonia móvel, com a formação de grandes 

grupos a partir da fusão de empresas menores, caso da Vivo e Claro. Na Telefonia fixa, a 

legislação, ao menos até o momento, impede que as operadoras regionais se fundam. No 

entanto, elas já pressionam para que a legislação seja modificada, como discutiremos mais 

adiante na tentativa de compra da Embratel pela Telefónica, Brasil Telecom e Telemar, 

conjuntamente. 

Como as ações dessas empresas, respaldadas e incentivadas pelo Estado, recaem 

sobre todos os lugares, elas acabam por impor, a todo o território, suas próprias divisões 

territoriais do trabalho. Para Marcos Dantas, mesmo antes da privatização as redes eram 

extrovertidas: “As infra-estruturas de transporte da informação dos países periféricos 

serviram, basicamente, à inserção internacional de suas economias, fonte de matérias-

primas e mão-de-obra baratas para os países centrais. Secundariamente, forneceram redes 

telegráficas ou telefônicas para as classes ricas e remediadas” (DANTAS, 2002: 129). 

A privatização, tanto em seu discurso quanto naquele seu aspecto relativo ao 

conjunto das redes, é uma nova integração do território. Isso é mais visível se observarmos 

                                                 
10 DANTAS, 2002.  
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as metas de universalização, ou seja, o projeto de extensão da rede pelo território. Mas a 

privatização é também uma nova forma opressiva de integração, pois uma vez que a 

universalização é a extensão da rede das empresas, estas se fazem mais presentes no 

território. A universalização, de fato, tem mais a ver com a universalização do consumo e a 

necessidade de lucro das empresas do que com as necessidades dos lugares em se 

comunicarem. Integração do território não significa democratização do território. 

A privatização integrou todo o território em um novo projeto, oprimindo também as 

possibilidades de projetos alternativos. Nesse sentido, a opressão utilizou um aparato 

jurídico, com medidas judiciais cujas finalidades eram aniquilar as legitimidades das 

discordâncias recorrendo à legislação e garantindo os leilões. A violência foi também física, 

como no dia 29 de julho de 1998, dia do leilão da Telebrás em que a força policial e militar 

tratou de acalmar as manifestações contrárias ao processo, fazendo valer os pareceres das 

mais altas instâncias da Justiça, em frente à Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Como 

afirmam PILZ, RIQUELME e VILLALBA (2002) a privatização é uma forma de terrorismo de 

Estado. 

A integração conduziu à fragmentação do território. Mas tal fenômeno não se deu 

apenas pela materialidade, mas também pela conformação de uma psicoesfera em todo o 

território. A criação de um pensamento geopolítico serviu à disseminação de uma visão 

única do sentido da integração do território, colaborando para seu uso como fundamento da 

reprodução de novas desigualdades mesmo que seu discurso pronunciasse o oposto. A 

integração do território não existiu sem esse discurso, que pode ser trazido à análise a partir 

de alguns de seus teóricos, como Golbery do Couto e Silva (1981 [1967]), que desejava 

levar os postos avançados da civilização para as áreas inexploradas do país, ou como 

Lysias Rodrigues (1947), para quem era necessário coincidir o espaço físico com o político e 

o econômico. 

Esse discurso fundamentou a disseminação de objetos pelo território. No entanto, a 

existência dos objetos nos lugares pode significar uma certa integração, mas responde a um 

projeto que não é de democratização do território. O lugar não passa a fazer parte, 

ativamente, da integração, compartilhando, no sentido das suas necessidades, do projeto 

que lhe é posto. É importante notar que se define, deste modo, uma hierarquia entre os 

lugares, com a imposição a todo o território de um projeto pensado a partir dos interesses de 

alguns agentes, fazendo da integração uma ação dotada de um sentido unidimensional, 

embora dependente de todo o território. 

Contudo o que queremos destacar é a existência de outros agentes antes que o 

governo assumisse a integração, criando-a como uma necessidade nacional. A integração 

é, partindo da visão de quem é integrado, um evento externo de desarranjo das dinâmicas 
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antes presentes nos lugares e regiões, uma forma e uma norma impostas. Por isso há que 

se cuidar, como faz RAFFESTIN (1993 [1980]), de não fazer uma geografia dos estados, ou 

seja, de não considerar o Estado como a única fonte de poder no território. 

 O território brasileiro sempre sofreu integrações, como quando da unificação da 

língua, com a criação da “língua geral” e posteriormente a sua proibição nacional, unificando 

assim uma gramática e uma língua falada. Assim é que discutimos a integração não apenas 

a partir dos objetos, mas das ações também, ambos elementos indiciáveis do espaço 

geográfico. Até mesmo porque sabemos que todo objeto carrega consigo uma norma e toda 

norma - como a língua - se materializa em objetos. 

Assim poderíamos avançar e propor pensar e tratar a privatização como neo-

acumulação primitiva. Porém, quando se fala de uma acumulação, hoje, não se trata da 

mesma acumulação primitiva apresentada por MARX (1985 [1867]), pois esta é precedente 

à acumulação capitalista, separando historicamente o produtor dos meios de produção, já a 

que agora se realiza é recriada pelo capitalismo. Trata-se, no entanto, de uma acumulação, 

pois a partir da expropriação do público se dá um revolucionamento de condições da 

produção e de modos de vida, transgredindo a racionalidade antes dominante e criando 

novas relações entre os agentes (RIBEIRO, 2001). Usando as palavras de Marx (ibidem: 

268), o que se tem é “o patrimônio do Estado apropriado tão fraudulentamente”. Hoje, 

existem consultorias privadas que, infiltradas no Estado, cuidam de adequar as estatais para 

que sejam 

O Discurso do Convencimento – a Constituição de uma Psicoesfera 

 Com a justificativa, fetichizada a partir dos interesses dos agentes do mercado, de 

que o Estado, em suas diversas escalas institucionais, é um enrosco ao desenvolvimento 

econômico, adota-se no Brasil, com base nos modelos “bem sucedidos” de países europeus 

e norte-americanos, um processo de privatização que, juntamente com sua discussão nas 

esferas políticas eleitorais também atinge o cotidiano da população na conformação de uma 

psicoesfera (SANTOS, 1997b; RIBEIRO, 1991) preparatória da ação política planejada. Uma 

vez que este período histórico é marcado pela informação, a psicoesfera acaba por 

anteceder a tecnoesfera (RIBEIRO, 1991). 

Tendo o Governo Federal um projeto que almejava tornar privado o patrimônio público, 

apoiado por Estados, empresas e organizações nacionais e internacionais era necessário 

que também houvesse uma justificativa a ser dada à população que, em última instância, é 

quem lida, no seu dia-a-dia, com os serviços e infra-estruturas envolvidos no processo. 

Assim, ao mesmo tempo em que se sucediam discussões, Medidas Provisórias e Leis numa 

esfera política restrita, introduzia-se, na esfera política ampla - o cotidiano dos lugares - a 

necessidade da privatização que era associada à melhoria da vida. 
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Nesse sentido, cabe dizer da grande influência da mídia. Como são grandes empresas 

privadas, os grupos de telecomunicações podem se beneficiar com a privatização uma vez 

que se tornam possíveis novas cooperações em todo o território nacional. Jornais como a 

Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo, que acompanhamos com mais proximidade, 

colaboraram para a disseminação da privatização. Os partidos que apoiaram especialmente 

os governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso também cumpriram sua 

função nessa situação. Mas é de antes que se difundem as posições favoráveis à 

privatização. Para PINHEIRO & GIAMBIAGI (2000: 16-17), “pode-se considerar que o 

processo de diminuição da participação do Estado no Brasil remonta a 1974, quando o ex-

ministro da Fazenda Eugênio Gudin, um conhecido liberal, foi escolhido como ‘Homem do 

Ano’ pela revista Visão, uma publicação muito influente na época (Lamounier e Moura, 

1983). Na ocasião, Gudin observou: ‘vivemos, em princípio, num sistema capitalista. Mas o 

capitalismo brasileiro é mais controlado pelo Estado do que o de qualquer outro país, com 

exceção dos regimes comunistas’. Depois desse discurso, O Estado de São Paulo, um dos 

mais importantes jornais do Brasil, publicou uma série de 11 artigos sobre ‘O Caminho para 

a Estatização’. A comunidade empresarial organizou então diversos protestos públicos, que 

ficaram conhecidos como ‘Campanha contra a Estatização’”. Assim revelam-se fragmentos 

que permitem, nas diversas esferas, instituições e organizações sociais captar, pela 

psicoesfera, o projeto a que se agregavam. Assim, cabe destacar também ação, na 

proximidade do leilão da Telebrás, a ONG Associação Brasil 2000, que financiou campanha 

na TV e no rádio a favor da privatização, no mesmo período em que o governo estava 

judicialmente impedido de fazê-lo (entre 19 e 29 de julho de 1998). A ONG foi financiada 

pelas empresas que compraram a Tele Norte Leste, que teria doado R$ 500 mil; que 

compraram a Tele Centro Sul (doação de R$ 500 mil); e Telesp Celular, que doou R$ 200 

mil. A estratégia usada pela ONG foi, além de propagandas nos intervalos, comprar os 

tempos de propaganda de apresentadores de programas na televisão e no rádio, nos dias 

27 e 28 de julho de 1998, ou seja, nos dois dias antecessores ao leilão da Telebrás. Assim 

os apresentadores Hebe Camargo (SBT, Ratinho e Ana Maria Braga (ambos da Record) 

falaram, no decorrer de seus programas, como que sendo um bate papo, sobre as 

vantagens que a privatização traria para o cotidiano da vida dos brasileiros. Os textos foram 

escritos pela agência de publicidade DM9, a mesma que idealizou a campanha presidencial 

de Fernando Henrique Cardoso. Durante o prazo permito para que o governos fizesse 

campanha defendendo seu projeto de privatização, parte da verba publicitária da Telebrás 

(R$ 36 milhões) foi utilizada em campanhas pró-privatização, que também foram pensadas 

pela agência DM9 e pela agência D&M11. Nesses casos, a psicoesfera criada parece agir 

sobre a população de acordo com a receita dada por Madsen PIRIE (1988) e aplicada na 

                                                 
11 PINHEIRO DA FONSECA, 1998;  Novas Teles pagam campanha pró-FHC. Folha de São Paulo, 
21/11/1998; Ivan Finotti. Folha de São Paulo, 28/11/1998; Élio Gáspari. Folha de São Paulo, 
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Inglaterra, que, entre outros preceitos, sugere que se identifique as fontes de objeção à 

privatização e se faça a política necessária para superá-las. 

Quando o Estado, agente possuidor de inigualável capacidade de organizar e regular o 

território age a partir do processo de privatização, fomenta o uso do território como recurso 

de empresas selecionadas, que se efetiva na criação de áreas preferenciais à ação de 

empresas. Dessa maneira as empresas, auxiliadas na ação estatal atingem os lugares pelo 

viés não mais somente da esfera privada, mas agora também da esfera pública, impondo-

se, a partir da prestação de serviços, nos lugares. A partir de um dado momento os 

aconteceres dos lugares passam a serem mediados por regulamentos ditados por uma 

empresa privada, mormente de origem externa ao território. A divisão territorial do trabalho 

da empresa traz aos lugares novas normas e formas. Os objetos da empresa e a sua 

ideologia se tornam indistinguíveis, e a empresa passa a deter uma rede privilegiada para a 

difusão de conteúdos sobre as vidas cotidianas dos lugares. 

 Marilena Chauí fala de como, na gênese cultural brasileira, está presente o domínio 

da ação pela classe dominante, muito hábil em barrar os interesses de seus antagônicos, 

impondo assim seu projeto hegemônico. Com a privatização das empresas estatais não 

ocorreu algo diferente. Assim, a privatização é projeto de Governo que se sustenta nos 

pactos com as classes, empresas e instituições dominantes do país e do estrangeiro, 

privilegiando os usos corporativos do território. O convencimento se dá pois, “de um lado, os 

mass media monopolizam a informação, e, de outro, o discurso do poder define o consenso 

como unanimidade, de sorte que a discordância é posta como perigo, atraso ou obstinação 

vazia” (CHAUÍ, 2000: 92). O pensamento único parece cada vez mais inevitável, e o 

convencimento faz ver como se não houvesse outra escolha de desenvolvimento e de vida. 

Constitui-se, atualmente, um verdadeiro globalitarismo12 (SANTOS, 2000) de cuja 

racionalidade parece não haver alternativa senão a crise insuperável ou a morte catastrófica 

de um povo. É também sobre essa característica dos tempos que nos fala BORON (2004: 

6), discutindo que a pertinência do possibilismo conservador, “filho predileto do pensamento 

único, é que nada pode mudar, nem mesmo em um país com as condições excepcionais do 

Brasil. Ensaiar o que está fora do horizonte do possível e abandonar o consenso econômico 

dominante, asseguram alguns burocratas, poderia expor o Brasil a penalidades terríveis que 

liquidariam o governo...”. Assim é que se acaba caindo e vivendo num imobilismo, em que 

os governos terminam assumindo como tarefa fundamental a decepcionante administração 

das rotinas cotidianas (ibidem). 

 Ana Clara Torres RIBEIRO (2002), inspirada em Gramsci, fala de como o 

convencimento, além da coerção, é fundamento para a hegemonia: “a luta por hegemonia 

                                                                                                                                                         
02/12/1998; Folha de São Paulo, 03/07/1998; Radiobrás, 24/11/1998 (www.radiobras.gov.br). 
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está relacionada ao convencimento da sociedade de que de fato o seu projeto para ela - 

sociedade como um todo - é melhor do que aquele projeto que está sendo implementado, e 

isso começa antes da conquista do poder. A luta pela hegemonia se dá no território da 

cultura, dos valores e dos instrumentos de convencimento”. Portanto, a privatização das 

empresas estatais brasileiras não surge como necessidade legítima do povo brasileiro, mas 

se solidariza, a partir dos agentes hegemônicos brasileiros e das particularidades da 

formação sócio-espacial, a um movimento de expansão do modo de produção capitalista em 

sua dimensão global. O convencimento substitui a coerção. A informação, manipulada, vira 

engodo e define a nova violência desse período. Aparentemente a entrada de mais 

empresas regulando a vida dos lugares é alardeada como democratização, quando é 

apenas uma peça do alicerce de uma democracia de mercado (SANTOS, 2002 [1993]), pois 

essa democracia, trouxe, segundo observa Atilio Boron, não só para o Brasil, mas para toda 

a América Latina, “a precarização do trabalho, o aumento vertiginoso da pobreza, a 

vulnerabilidade externa, o endividamento desenfreado” (2004: 4). Para RIEZNIK (1992), a 

democratização é mais eficiente que as ditaduras anteriormente existentes na América 

Latina, pois são instrumentos mais idôneos para o cumprimento dos compromissos. A 

função política dos regimes democratizantes se adaptou perfeitamente ao papel de fiador 

das dívidas externas e dos crimes dos regimes militares. 

 Acrescente-se que o convencimento se funda também na produção de um discurso 

científico, mais especialmente sob o domínio de um discurso econômico que cria uma 

explicação dos processos da sociedade e que favorece a uma certa ação política13. A 

privatização passa a ser entendida e pensada simplesmente como um instrumento de 

política econômica. O discurso e os ideários acabam tendo, posteriormente, respaldo na 

legislação, esse aspecto legitimador fundamental da difusão de hegemonias. 

 Quando, de fato, a preocupação não está em se aproximar ao máximo da totalidade 

social e o conhecimento produzido é fragmentado, direcionado ou encomendado temos 

justificativas metafóricas. As metáforas também se apresentam como portadoras de uma 

explicação do mundo além daquela que podem dar, que seja: o inexistente, o fabuloso, 

imitativo, alegórico ou suposto. Melhor dizendo, as metáforas tomam o lugar dos conceitos 

na explicação da realidade e proliferam-se com uma base cientifica, ou transformista de 

ciência, sob o estímulo da difusão incessante de imagens e de novos conteúdos da 

psicoesfera (SANTOS apud RIBEIRO, 2001: 34). As metáforas, agindo sobre a vida 

cotidiana, implicam na disseminação de uma visão de mundo ou numa ideologia que é 

absorvida sem sentir, pois atribuem a um objeto ou pessoa características de outro 

                                                                                                                                                         
12 Ou uma globarbarização, como canta Tom Zé. 
13 Não se trata de toda a economia, mas de uma certa economia mais adepta à financeirização, à 
fragmentação e à matematização, mais visível e ao agrado da reprodução das hegemonias atuais.  
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(HALLIDAY, 1987: 29)14, fazem do real o que ele não é. 

Observamos que grande parte da bibliografia que se dedica à discussão sobre a 

privatização parte de visões fragmentadas e da economia. Ao discutir os antecedentes da 

privatização no Brasil, autores como PINHEIRO & GIAMBIAGI (2000), do Departamento 

Econômico do BNDES, dão longa importância a uma certa economia, reduzindo a historia 

da sociedade brasileira à variação de alguns índices, como inflação, dívida pública, 

investimentos e contas externas. Quando a vida é desconsiderada em sua totalidade, a 

contabilidade do território e as contas do Estado parecem ser tudo o que realmente importa. 

O uso do território, no entanto, revela que os números e os índices mascaram a vida 

cotidiana. A concorrência, que foi mostrada como o elemento que reduziria as tarifas, 

agilizaria os serviços, enfim, que melhoraria, para a população, a entrada e o uso do sistema 

de telecomunicações, nunca se realizou talvez à exceção de algumas grandes empresas 

que puderam negociar seus usos corpororativos através de contratos milionários com as 

operadoras15. A concorrência foi mais um engodo, um “blablablá dos ideólogos neoliberais”, 

como diz Maria Conceição Tavares (1998), difundido pela imprensa, pela propaganda 

pública, por ONGs, porque afinal, como sublinha FURTADO (2000), com a 

transnacionalização dominando as estruturas da economia nacional um sistema de 

concorrência pura e perfeita fica cada vez mais distante. Como a concorrência é um dado do 

mercado competitivo global de hoje, e não da cidadania, aumentá-la nada mais é que 

permitir que outras empresas usem o território para sua hegemonia, não tendo, a principio, 

nenhuma vinculação com preocupações cidadãs. 

Do que hoje existe, um futuro diferente 

 A perversidade da privatização no território brasileiro não é uma situação imutável, 

embora muitas vezes uma aparente inércia do mundo faça crer nisso. A brutalidade dos 

eventos que criaram as condições para que tal sistematicidade se tornasse hegemônica é 

passível de modificação, uma vez que as normas e as técnicas, ou seja, a regulação e a 

organização do território, dependem da política, manifestadas geograficamente nos usos do 

território. 

 O período popular da história, proposto por Milton Santos, seria aquele que já hoje 

vivemos? Não buscaremos aqui, diretamente, respostas para tal questão, mas é a própria 

possibilidade desse período que nos inspira a buscá-lo, essa elevação máxima da Política, 

com os pobres revelando suas capacidades de usar, de incorporar a tecnologia em seu 

                                                 
14 O mundo presente possui muitas de suas ações fundamentadas em discursos, sendo a globalização 
o mais difundido deles (SANTOS, 2000). 
15 As empresas disputam os grandes clientes. A Telefônica, por exemplo, ganhou de suas 
concorrentes a exclusividade pelas redes de comunicação dos Bancos Itaú e Banespa (DANTAS, 
2002).  
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benefício (SOUZA, 2003). O que é isso senão resistir? Não nos esqueçamos que o espaço 

é tratado como uma totalidade, que nele estão presentes, simultaneamente e em 

contradição, o que oprime e o que resiste (idem). As experiências de outras possibilidades 

para a base técnica e política hoje hegemônicas - de uma outra globalização, na forma 

comumente dita - só podem passar para o Mundo a partir de serem vividas nos lugares. “No 

lugar, estamos condenados a conhecer o Mundo, pelo que ele já é, mas, também, pelo que 

ele ainda não é. O Futuro, e não o Passado, torna-se a nossa âncora” (SANTOS, 1994: 10). 

Tal afirmação de elevada reflexão é importante uma vez que, como ainda nos alerta Milton 

Santos (ibidem), sempre nos prendemos ao passado, esperando que nele estivesse o rumo 

do futuro. No entanto o futuro, é sim, presente nele mesmo; viver é decidir o futuro 

(ORTEGA Y GASSET, 1958 [1929]. “Eis aqui outro paradoxo. Não é o presente ou o 

passado o primeiro que vivemos, não; a vida é uma atividade que se executa para a frente, 

e o presente ou o passado se descobrem depois, em relação com esse futuro. A vida é 

futurização, é o que ainda não é” (ibidem: 237). 

 O que hoje existe é apenas uma das escolhas um dia possibilitadas, não a única e 

nunca a predeterminada. O mundo é um conjunto de possibilidades, que são a cara de cada 

período (SANTOS, 1999 [1996]), e assim, o Futuro - aquele que projetarmos - sempre será 

possível. 

 A construção de um país significa projetar a vida que nele queremos. Esse território 

que é o nosso país, assim pensado, só pode sê-lo a partir da elevação dos seus lugares ao 

estatuto da escala da vida, com todas as suas carências e manifestações, e não a partir da 

satisfação dos interesses dos lugares externos, aqueles internacionais e 

internacionalizantes, ou das empresas multinacionais, empresas sem pátria, porque para 

elas os territórios são apenas recurso. 

 A resistência, no seu sentido de propor uma nova racionalidade à hegemônica, ao 

neoliberalismo e à privatização, constrói-se, sem dúvida, no cotidiano, e tem sua força na 

capacidade do entendimento da situação de cada qual no Mundo; essa resistência que é a 

própria vida dos homens do tempo lento, esses habitantes oportunos dos lugares 

impróprios. Mas tenhamos um certo cuidado: cotidiano e homem do tempo lento16 se 

apresentam como categorias filosóficas17, a serem tratadas na ressalva que Ortega y 

Gasset (1973 [1957]: 126) nos faz: “embora do mundo vital que analisamos tenhamos dito 

cem vezes que é o de cada um, o concreto da minha vida, não falamos dele senão 

abstratamente. Não pretendi descrever o mundo singular de cada um, tão pouco o de 

alguém, nem sequer o meu. Do superconcreto estamos falando abstratamente e em geral. 

                                                 
16 Idéias tratadas por Milton Santos (2000; 1999 [1996]). 
17 Como discutiu Ana Clara Torres Ribeiro no II Encontro com o Pensamento de Milton Santos, São 
Paulo, USP, 2003. 
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Este é o paradoxo constitutivo da teoria da vida. Esta vida é a de cada um, mas a sua teoria 

é como toda teoria, geral. Dá os quadros vazios e abstratos em que cada qual pode alojar a 

sua própria autobiografia”. O respeito ao indivíduo é a consagração da cidadania (SANTOS, 

1987: 17). Mas leia-se isso tudo agora dito também como um aviso para que não nos 

encontremos, num dia desses dos próximos, numa corrida competitiva para encontrar, 

nomear, descrever e congelar, nos “lugares”, os “homens lentos” e seus “cotidianos”, 

transformando o método em técnica e reduzindo com uma empiria errônea idéias 

inspiradoras da esperança, além de desconsiderar a riqueza dos outros conceitos da ciência 

geográfica. 

 Não há porquês para não considerar a esperança como mote da Geografia, porque 

essa disciplina, afinal, funda-se desde o início na preocupação com a vida, aquilo que nos é 

mais humano. Que mais dizer para ser ao mesmo tempo tão forte e simples: “o homem está 

condenado a ser livre” (SARTRE: 1973 [1946]: 15). Por isso o aprisionamento que o 

território e o lugar possa hoje representar sucumbe diante de um novo projeto, libertário, que 

se dê a ele, que se crie nele e que tenha a consciência do mundo. A Humanidade caminha 

para o melhor (SOUZA, 2003), no sentido mesmo de que avança em direção a si mesma. 
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