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conclusão

Arrematando ideias ou à Geografia um 
manifesto

As telecomunicações como suporte e condição sine qua non do 
processo de desenvolvimento desigual da sociedade colocam em 
movimento a informação e a comunicação como elemento essencial 
da inovação, reprodução e ampliação do capital. Com isso, novos 
desafios são postos aos governos, sociedade civil e aos estudiosos 
sobre um tema que está em constante transformação e que é tão 
caro à agenda das empresas.

Diante desse quadro, é necessário ter em mente que muitos tra-
balhos irão surgir a respeito do tema das telecomunicações. Assim 
sendo, é bastante nítido que o presente livro apresentou um caráter 
focalizado e é um retrato da dimensão do período atual, acelerado e 
robustamente tirano. Além disso, é claro que muitas reflexões ela-
boradas precisam ser mais bem elucidadas e retomadas em investi-
gações futuras pelo autor e por outros estudiosos do tema. 

A postura teórica adotada de transitar na interface da Filosofia 
da Técnica (por meio do diálogo epistemológico da questão no 
âmbito do Pensamento Geográfico) e da Geografia Econômica 
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mostrou-se útil à medida que possibilitou um diálogo de campos do 
conhecimento, mas é igualmente verificável que nesse esforço uma 
dessas dimensões exploradas possa ter sido mais predominante, em 
determinados pontos.

Para tanto, é preciso reconhecer que, no Brasil, quebrado o 
monopólio estatal do setor, foi aplicado um conjunto de medidas 
legais, dispositivos e normas do ponto de vista da legislação com 
vistas ao ingresso maciço de capital internacional no setor. O ter-
ritório brasileiro se tornou, portanto, alvo da investida crescente 
de múltiplos capitais e o uso corporativo do território ganhou cada 
vez mais a forma de um oligopólio que concentra, além do Market 
share, investimentos em infraestrutura, clientes, capital e influên-
cia, na mídia e na vida banal.

Porém, é importante frisar que as condições de acesso ainda são 
bastante desiguais, expondo uma topologia geográfica irregular, na 
distribuição do serviço, bem como no uso corporativo, derivado da 
ação territorial das companhias que exploram o setor. Além disso, 
nem toda a população pode usufruir das inovações desse campo, 
que são postas em funcionamento, cotidianamente, por meio da 
esfera do consumo, da propaganda e das redes sociais. Não se tem, 
nesse sentido, uma solidariedade territorial do ponto de vista da 
difusão corporativa desses serviços e muitas pessoas ainda não têm 
acesso à educação informacional que as possibilitem conectar-se a 
esse modo de construção do mundo e da economia flexível.

Além disso, muitas pessoas para ter acesso a determinados ser-
viços de telecomunicação acabam se endividando, já que estas, por 
sua vez, comprometem uma importante fatia de seus salários com 
outros serviços a exemplo de gás, eletricidade, água, bem como ali-
mentação, moradia, transporte e medicamentos.

Corporativamente, na América Latina, dois grupos sobressaem-
-se na área de telecomunicações: a América Móvil do México e a 
Telefónica da Espanha. A América Móvil, por exemplo, vai além da 
América Latina para operar nos Estados Unidos e a Telefónica man-
tém igualmente foco na Europa, operando em países como Espanha 
e Inglaterra, por exemplo. 
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As estratégias competitivas são, portanto, abrangentes e envol-
vem múltiplos cenários de investimento, com regiões que apresen-
tam semelhanças em termos de mercado consumidor, mas também 
assimetrias do ponto de vista da potencialidade e do grau de con-
sumo dos respectivos mercados internos. Consequentemente, o 
uso corporativo do território foi vislumbrado a partir da ação do 
Estado, das estratégias espaciais das companhias do segmento e da 
forma como a sociedade se apropria desses meios e se desenvolve de 
forma desigual.

O significado que ganha o setor, desse modo, na sociedade é 
imenso. As ondas, por sua vez, desse processo desprendem e levam 
energia na circulação da informação, cujos caminhos e rotas são 
difundidos, espalhados, disseminados no território de forma mul-
tidimensional, trazendo plena recepção, reverberação ou ruído. 
Leva-se, nessa perspectiva, um modo informacional de vida à terra 
que agora pode ser vista em todos os ângulos, detalhes, escalas 
pelos satélites. Embora, haja de se ressaltar que essa transição de 
uma sociedade industrial para uma pós-industrial e informacional 
não tenha sido completamente efetuada, dada a magnitude desse 
processo e assimilação diferenciada dessas transformações, em di-
versos territórios.

Da cidade ao campo, da indústria ao comércio e aos serviços 
utilizam-se das telecomunicações, no processo de circulação de 
mercadorias, produção de comunicação, negociação, abastecimen-
to etc. Tal setor configura-se, portanto, como insumo fundamen-
tal da instância de produção da mais-valia, em escala planetária. 
Assim, ao mesmo tempo em que se constitui uma visão global e 
consciente dessas transformações no mundo, também se aliena, 
distanciando a população do poder e da revolução informacional, 
como liberdade, que passa a ser vista, no momento, como utopia, 
pois não é apropriada como potência do vir a ser, permanecendo em 
estado de latência.

Na realidade, enquanto um pequeno grupo de empresas atua no 
plano nacional, concorrendo pelo uso do território, em grande parte 
das cidades pequenas que compõem o fato urbano do país há uma 
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situação de monopólio, ou quando no máximo duopólio. Lógicas 
estas que em tese não foram previstas de forma clara no leilão do 
Sistema Telebrás e que encontram no período atual um fato con-
firmado, na expressão geográfica dos eventos que se acumulam, ao 
longo do tempo.

Há, nesses termos, duas estratégias de ação das companhias 
no uso do território: a justaposição e a sobreposição. Enquanto a 
sobreposição se refere às concessionárias, no sentido de que se uti-
lizam da estrutura da Telebrás, pretérita, para operarem no territó-
rio, as permissionárias e autorizadas se justapõem territorialmente 
de modo a não perturbarem com forte impacto o mercado.

Nesse cenário, é preciso ressaltar que a televisão por assinatura 
como recurso da televisão segmentada revelou-se crescentemente 
utilizada pelos brasileiros, mas também se buscou demonstrar os 
acordos firmados entre companhias nacionais e internacionais, a 
formação de alianças estratégicas de fomento ao benefício mútuo 
das corporações e que servem, em última instância, de apoio à glo-
balização e ao mundo do consumo.

A telefonia celular, por sua vez, está inserida no mesmo arranjo 
de grupos dominantes, pertencentes à classe da TV paga. Nela, 
está inserida a concorrência pelo maior número de clientes, acessos 
e aparelhos, bem como a possibilidade de integração da televisão 
paga, da telefonia e da internet em um único objeto técnico que 
pode ser facilmente manuseado, em qualquer lugar que exista sinal 
para isso.

Já a internet como maior rede das redes técnicas atuais repre-
senta, em essência, espaço para construção e também regulação 
normativa. O Marco Civil da Internet no Brasil e as diversas leis e 
mecanismos de controle existentes no mundo fazem dessa rede uma 
arena para pautas e disputas ideológicas, culturais e de mercado, 
mas também de integração e desintegração.

Enquanto isso, no território, diversas redes técnicas de fibra 
óptica de apoio e suporte aos serviços foram construídas, servindo 
de base para a engenharia da circulação e da técnica, no avanço 
da informação dos sistemas de movimento. No espaço, as marcas 
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também da produção territorial corporativa são marcadas pela ex-
ploração de diversos satélites, com licença para operação no Brasil, 
apoiados e mantidos pela abertura do setor ao poder privado.

A partir dessas diversas discussões, até se tratou de uma nova 
regionalização para a área que apresenta maior concentração de 
densidade técnica do país, quando foi abordado o Psi geográfico, no 
contexto das transformações e do movimento de força e poder cons-
truído, historicamente e territorialmente, na produção da integra-
ção e do comando/telecomando nacional. Evidente que essa é uma 
leitura bastante geral de uma forma espacial que ganha o fenômeno, 
ora em tela, e que é, ao mesmo tempo, um processo e uma dinâmica 
que se encontra em curso, resultante de múltiplas entradas e tam-
bém de contradição, desigualdade, sínteses e assimetrias.

Por isso, reconhece-se que o tema das telecomunicações na Ge-
ografia é vasto, apresentando diversos planos de interfaces com 
outras ciências. Atualmente, é incoerente conceber uma análise 
mais aprofundada da sociedade sem levar em conta o papel que 
a informação assume, bem como a forma como ela é produzida e 
apropriada territorialmente, trazendo, por conseguinte, o debate 
de diversas ideias, conceitos e noções para esse campo de discussão 
como: sociedade da informação, economia informacional, era da 
informação, redes técnicas, uso corporativo do território e transfor-
mações socioespaciais. 

Não há dúvida, porém, que as telecomunicações e os serviços 
derivados desse setor tenham causado sensível impacto nas condi-
ções de organização da sociedade brasileira e internacional ao possi-
bilitarem a quebra de barreiras espaciais que antes inviabilizavam a 
comunicação, particularmente, em regiões mais remotas do globo. 
Também, por outro lado, é preciso reconhecer que esse insumo tão 
essencial à dinâmica de acumulação flexível do capital não é absor-
vido ou mesmo apropriado e consumido por toda a sociedade de 
forma igualitária. Do deserto à Antártida, das planícies às monta-
nhas, da terra aos céus o espaço foi ocupado pela densidade técnica 
das telecomunicações e da informação, bem como por novas formas 
de regulação e normatização territorial, mas também, ao mesmo 
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tempo, promovendo uma inserção desigual no espaço com pontos 
de concentração, rarefação e ausência de sinal.

Os Estados são, nessa perspectiva, cada vez mais porta-vozes 
das grandes corporações e de interesses internacionais, na medida 
em que adaptam suas leis, tornando-as flexíveis aos interesses do 
capital privado, em nome de determinada regulação. Há, portanto, 
uma inteligência universal técnica, presidida pelas grandes empre-
sas que dominam os mercados e dão ao território a materialidade do 
uso corporativo e, consequentemente: 

[...] Apesar das sugestões pós-modernas, a que tantos especialistas 
se rendem, o território continua sendo uma realidade atuante (M. 
Santos e M. L. Silveira, 1997), ainda que o Estado Nacional, igual-
mente sobrevivente tenha mudado de figura e de definição segundo 
os países [...]. (Santos; Silveira, 2006, p.256-257)

Nessa globalização, os serviços de telecomunicações e a grande 
mídia representam uma onda favorável a esse movimento como um 
dado da técnica, do capital internacional, com a cobertura do pla-
neta, no qual a informação circula, instantaneamente, e os lugares 
agem como emissores e receptores de um telecomando de poder 
no Brasil e no mundo. Nesse contexto, há novas formas de poder 
e normatização territorial, uma vez que ninguém e muito menos 
governos e empresas podem exigir das pessoas que se comuniquem 
por meio de uma forma única e exclusiva, isto é, pela via técnica 
eletrônica, virtual, robotizada, normatizada e codificada.

Há que se reivindicar, em primeira instância, o direito territorial 
e à liberdade de expressão, mas também aos direitos civis, políticos, 
econômicos, sociais, culturais, ambientais, entre tantos outros. É 
necessário, entretanto, deixar bem claro que o mundo e nem todas 
as pessoas aceitam passivamente a dominação e o poder que é im-
posto pelas instâncias da técnica e dos negócios. Há valores que não 
podem ser considerados como bens de mercado e estes são reque-
ridos cotidianamente nas ruas e no campo, como o direito à vida, à 
dignidade, ao respeito e à justiça.
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Nesse sentido, se aposta nesse trabalho que a conclusão também 
tem de trazer algo novo não só reforçando o que já foi dito ante-
riormente, ou mesmo amarrando as principais ideias.1 Para tanto, 
temos o dever e o compromisso de afirmar o que se falta no Brasil 
do território usado corporativamente é a cidadania territorial e téc-
nica e o que sobra é competitividade territorial corporativa, regula-
da pelo Estado. Trata-se, nesse sentido, não só de arrematar ideias e 
concluir o pensamento, mas de trazer para a pauta de discussão um 
manifesto à Geografia e à sociedade, reivindicando o território não 
como instância do consumo, mas como suporte físico e social, meio, 
condição e fim da construção da solidariedade, justiça, do habitar, 
comunicar e do viver em todas as suas dimensões.

Nesses termos, pensar em cidadania também é refletir sobre 
uma solidariedade territorial que permita a inclusão das pesso-
as como meio emancipador de um movimento que leve em conta 
demandas sociais reais e não única e exclusivamente a pauta de 
um grupo seleto de pessoas e empresas controladoras de recursos, 
inovação, comunicação e produção territorial da informação e da 
desinformação, no uso e desuso da conquista dos pedaços do ter-
ritório que compõe o universo fragmentado de uma realidade em 
construção como utopia e matéria.

Assim, se pode escrever de uma divisão territorial do trabalho 
da informação, composta por um Psi que reúne a concentração e o 
telecomando, a integração e a desintegração, a algema e a chave para 
a liberdade. Coordenando ordens, tal forma e processo da globali-
zação se encontra em constante transformação, mas também tra-
zendo aos estudiosos do tema, novas reflexões acerca das cargas de 
densidade técnica, inseridas territorialmente, bem como na produ-
ção de uma sociedade desigual e polarizada pelo consumo material.

O que se advoga, então, é a luta por uma sociedade mais justa, 
politicamente consciente e informada e, por outro lado, mais igual, 

1  Tal postura foi estimulada e apoiada por María Laura Silveira da Universidad 
de Buenos Aires, em março de 2014, quando foram realizados vários debates e 
reflexões, nessa instituição.
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segura, protegida e com recursos técnicos e intelectuais suficientes 
para satisfazer suas necessidades mais básicas e complexas, para 
criar e inovar. Estamos escrevendo, então, do Brasil real e de um 
Brasil do vir a ser, na contradição do presente que reúne passado 
e futuro na concretização de um hoje que inspira desafios e a ex-
pressão geográfica do tamanho de um continente. Não se trata de 
encarar essa proposta como um mero pastiche, trata-se de uma 
revolução que precisa ser feita em diversos campos da sociedade, da 
técnica, da ciência e da informação.

A ideia de futuro é, portanto, um dado do novo que acompanha 
o presente e não se olvida do passado. Ademais, para vencer a mi-
séria da organização capitalista é preciso de sonhos, mas também 
de capacidade para superar os desafios que estão postos em uma 
agenda de desenvolvimento em construção. Os fundamentalis-
mos econômicos e políticos não servem para nada, senão para levar 
a sociedade para um cenário de destruição, vigilância, violência, 
opressão e tirania.  

O fato é que essa grande transição, mudança, transformação 
para a qual caminha a sociedade pós-industrial causa grande apre-
ensão aos governos, às empresas e às pessoas. Há um caminho de 
injustiça, alienação, engano, escravidão, miséria, precarização, es-
cassez, morte e violência; e outro da liberdade, da cidadania, da 
transformação da humanidade a favor de uma consciência universal 
a favor da justiça e da técnica como facilitadora da solidariedade e, 
ao mesmo tempo, da igualdade de condições, oportunidades e do 
bem-estar social e ambiental. Ficamos, portanto, com a opção de 
vislumbrar um dia ainda esse caminho por meio da segunda opção, 
traduzindo-se na esperança científica de elaborar uma geografia da 
liberdade que entenda o ser humano em sua existência, na relação 
que estabelece diretamente com o Cosmos. 

À Geografia cabe, no momento, um papel essencial, que é in-
formar e denunciar o caráter exploratório do território, apropria-
do, comunicado e eletronicamente, unido à esfera de influência 
corporativa do território que não é só poder, mas também limite, 
fronteira; na produção do lugar e na imersão do cotidiano, banal e 
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transitório. Não se tem, nessa perspectiva, uma posição neutra da 
realidade, mas, assume-se o caráter político, social, econômico que 
a Geografia poderá produzir como ciência consciente a favor da 
transformação técnica e do modelo de produção a qual nos circuns-
crevemos, tanto nos trabalhos mais teóricos, quanto práticos e de 
planejamento. A realidade não pode ser, dessa forma, fragmentada, 
mas ser encarada por meio de uma visão de totalidade dos fenôme-
nos e eventos estudados. A Geografia tem, assim, de contribuir, 
no presente, para a construção de um vir a ser mais justo, não se 
tornando refém da técnica e muito menos uma admiradora passiva 
e incondicional dessa.




