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Resumo
Esta dissertação considera o espaço produzido pelas redes de 
infraestruturas da informação e comunicação (TIC) em seus aspectos 
geográficos, materiais e sua incidência no espaço urbano. Por meio da visão 
de autores como Milton Santos, Marshall McLuhan, Paul Virilio e Mark 
Wigley, constituiu-se um arcabouço teórico para a articulação de uma 
narrativa do processo histórico de formação destas redes, bem como para 
identificar alguns de seus efeitos sobre o ambiente urbano. Considerando-
se a atual invisibilidade destas infraestruturas nas práticas urbanísticas 
atual, neste trabalho são apresentadas definições de “infraestrutura de 
informação e comunicação” e um roteiro de imagens de cartografias e 
representações das diferentes tecnologias de comunicação em distintos 
períodos histórico. O objetivo é apresentar aspectos concernentes à 
geografia da informação e sua influência sobre a sociedade. À guisa 
de conclusão, apresentamos três apontamentos sobre as implicações 
decorrentes do incremento da incidência das TICs no espaço urbano e no 
meio social.
Palavras-Chave: Espaço. Tecnologia. Infraestrutura. Tecnologia da 
Informação e da Comunicação. Sociedade. Espaço Urbano. Internet. 

Abstract
This dissertation is organized around information and communication 
infrastructure networks (ICT) space, regarding its geographic, material 
aspects as well as its incidence over urban space. Through the lens of 
authors such as Milton Santos, Marshall McLuhan, Paul Virilio and Mark 
Wigley, we have articulated a brief narrative of the historical processes 
behind these networks and also have identified some of its effects over urban 
environments. Taking into account the absence of these infrastructures 
in the current urbanistic practices, in this work we present conceptual 
definitions of “ information and communication infrastructure” and also 
display a sequence of images, cartographies and representation of different 
communication technologies is distinct historical periods. Our goal is to 
display the geography of information and its influence over society. As a 
conclusion, we introduce some critical notes on the implications related to 
the increase of ICTs in the urban environment.
Keywords: Space. Technology. Infrastructure. Information and 
Communication Technology. Society. Urban Space. Internet.
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A convergência de diversas técnicas digitais de transmissão e 
processamento de dados na segunda metade do século 20 (SANTOS, 
2009) impulsionou um crescente movimento de integração da gestão de 
infraestruturas urbanas às infraestruturas e Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC). Esse fato estabelece uma nova etapa no processo 
histórico de controle territorial através de tecnologias de comunicação 
remota, iniciadas com o surgimento do telégrafo na primeira metade do 
século 19 (CAREY, 1992). O advento da conectividade móvel no início 
do século 21 realiza a inserção da infraestrutura social ao sistema global 
de comunicações (ZIMMERMAN; HORAN, 2004) e introduz uma nova 
escala de entendimento das dinâmicas urbanas, baseada em dados digitais. 
Devido ao caráter estratégico destes dados para o estabelecimento de uma 
cibernética social, a densidade dos sistemas infraestruturais urbanos de 
comunicação e informação aumenta, uma vez que sua capacidade de bem 
processar informação aumenta à medida em que se alimentam de novos 
dados (2004). 

Historicamente infraestruturas da informação e comunicação têm sido 
providas por corporações privadas, sob a supervisão estatal. No entanto, 
a partir dos anos 1980 ocorreu um largo processo de desregulamentação 
das telecomunicações nas principais potências ocidentais, como parte 
constituinte das políticas neoliberais então em implementação. A 
abertura para o uso civil de uma ferramenta militar, a Internet, no final 
daquela década, marca a expansão do poder corporativo sobre o discurso 
público (SCHILLER, 1996). O crescimento vertiginoso da demanda por 
informação e conectividade nos quase três decênios da world wide web foi 
acompanhada de um feroz incremento na capacidade infraestrutural dos 
operadores do sistema. A expansão das redes atuais e o planejamento das 

Introdução 
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novas redes é realizado em fóruns internacionais de comunicação, como 
a União Internacional das Telecomunicações – que reúne os principais 
players do mercado, regula e estabelece os consensos e cenários em torno 
da adoção de novas tecnologias. O acesso a essas informações, no entanto, 
é restrito. Embora exista abundante acesso a relatórios de tendências do 
mercado de conectividade, que designam quais são os locais com maior 
potencialidade de retorno de investimento, são escassos ou inexistentes 
planos territoriais abertos onde se equacione e visualize os atritos entre o 
estabelecimento de um espaço informacional “livre” para um “capitalismo 
sem fricções” (STAROSIELSKI, 2015) e as permanências, rugosidades e 
conflitos do espaço urbano. Embora seja característica das infraestruturas 
de TIC “uma certa desconsideração pelo meio físico”(WIGLEY, 2015), 
é preciso que se considere que o incremento da densidade do ambiente 
informacional, atrelado à expansão da conectividade móvel, produz efeitos 
diretos e indiretos que reconfiguram espaço e tempo (CAREY, 1992).

Quais os limites para expansão destas redes de informação e comunicação 
no meio urbano em sua conformação atual? Cada mídia produz um tipo 
específico de efeito sobre o meio. Conforme McLuhan, novos meios não 
são pontes entre o homem e a natureza: eles são natureza. O meio urbano 
contemporâneo, imerso em um aparato informacional denso, vasto, em 
franca reconfiguração para o estabelecimento de um fluxo ainda mais 
perfeito dos processos (SANTOS, 2009), aproxima-se rapidamente de 
um cenário de animação total de seus elementos, através de sistemas 
inteligentes. Esse fato, histórico e inédito, vai produzir uma ruptura sem 
precedentes com os modos de vida urbanos. Jonathan Crary argumenta 
que “a realidade bastante diversa de nosso tempo se caracteriza pela 
manutenção calculada de um estado de transição contínuo” (CRARY, 
2014), no qual

(...) Diante de exigências tecnológicas em transformação constante, 
jamais haverá um momento em que finalmente as “alcançaremos”, seja 
enquanto sociedade ou enquanto indivíduos. Para a imensa maioria das 
pessoas, a relação perceptiva e cognitiva com tecnologias de informação 
e comunicação continuará distante e impotente dada a velocidade com 
que surgem novos produtos e com que os sistemas são completamente 
reconfigurados. Esse ritmo intensificado impede que nos familiarizemos 
com qualquer ordem específica1.

1CRARY, J. 24/7: late capitalism and the ends of sleep.
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A suposta autonomia de processos de inovação tecnológica de fato 
desestabiliza todo tipo de esforço de programação do espaço para além de 
imperativos logísticos e operacionais. No entanto, nas palavras de Cacciari, 
“o espaço se vinga” do esforço em sublimá-lo (CACCIARI, 2010). O espaço 
infraestrutural oferece vislumbres do que seria essa reação do espaço, 
na medida em que é em sua implantação que processos e desigualdades 
históricas, sociais, culturais, econômicas atualizam sua causação. Por trás 
da “nuvem” há uma vasta infraestrutura social de trabalho, de recursos 
materiais, relações sociais escamoteadas em operações semânticas (HU, 
2015) que desviam a percepção pública do imenso custo socioambiental 
da produção de um “sistema computadorizado de administração da 
sociedade” (CRARY, 2014).

A infraestrutura que realiza materialmente essa constante transformação 
é marginal no que tange ao debate em curso na sociedade. Há um 
desconhecimento geral (STAROSIELSKI, 2015) das inter-relações entre a 
influência de suas propriedades lógicas sobre “as formas de pensamento” 
(2009) e a materialidade e distribuição territorial das redes de informação 
e comunicação. Cabe apresentar os caminhos pelo território e os contornos 
dessas máquinas mundiais.

Sobre estas questões nos deteremos nas próximas páginas.

Objetivos
Tendo em vista a problemática apresentada na introdução, é objetivo desta 
dissertação: 

informação e comunicação e sua emergência histórica; bem como 
identificar os efeitos produzidos pelas redes de tecnologia da 
informação e comunicação no meio urbano.
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Estrutura do trabalho
Esta dissertação estrutura-se em seis seções principais. Após a 
introdução, apresentam-se os métodos empregados na pesquisa, inclusive 
desenvolvendo um breve resumo do material coletado pelo método de 
monitoramento de conjuntura. Esse material constará do Anexo I. 

Em seguida, apresenta-se a síntese da leitura da obra de autores, na 
seção “Três autores em diálogo: tecnologias e espaço urbano”, onde se 
introduzem os conteúdos teóricos básicos articulados na leitura de obras 
de Milton Santos, Marshall McLuhan e Paul Virilio, a partir dos quais 
conduzimos a escrita dos textos.

“Inscrições no planeta” apresenta definições de infraestrutura de TIC a 
partir de noções trabalhadas por autoras como Parks e Starosielski em 
Signal Traffic, coletânea de artigos sobre infraestruturas de mídia. Nesta 
seção consta um breve contexto histórico do surgimento e desenvolvimento 
das infraestruturas de TIC, composto a partir de consultas a autores como 
Carey, Wigley, Castells, Parks, Clarke, Peters, Easterling, Schiller, Malecki, 
Sandvig e Vassão, entre outros. O roteiro de imagens, representações 
e cartografias da inscrição territorial das infraestruturas de TIC foi 
organizado cronologicamente, buscando justapor mapas e imagens da 
tecnologia apropriada por seus operadores. Partindo do telégrafo, passando 
pelo rádio, em crescente convergência de mídias a partir dos anos 1950 e 
1960, o roteiro culmina com a atual cena de conectividade móvel. 

FInalmente, a seção “Apontamentos” reúne elementos para abrir uma 
discussão sobre a incidência das infraestruturas de TIC no meio social 
e urbano, trazendo para o debate autores como o historiador da arte 
Jonathan Crary – em cujas pesquisas inclui-se uma abordagem original 
da maneira como a fotografia no século 19, mais que produzir uma 
forma de arte, produziu um disciplinamento do olhar – e Neil Postman, 
educador e teórico de mídias, responsável pela transformação do conceito 
mcluhaniano de “Ecologia de Mídias” em um campo de estudos. Nesta 
seção apresentamos elementos para serem aprofundados futuramente, em 
nível de doutorado.
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Método
Como compreender, a partir da atualidade, a longa marca no território 
deixada pelas infraestruturas de informação e comunicação?

A forma de reunião de insumos para a visualização das infraestruturas 
se deu em três vertentes: teórica, histórica e conjuntural, num esforço em 
abarcar diversas dimensões do objeto em discussão. Buscou-se reproduzir 
metodologicamente um enfoque geográfico, da forma como Milton Santos 
o definiu:

Os objetos e as ações são reunidos numa só lógica que é, ao mesmo 
tempo, a lógica da história passada (sua datação, sua realidade material, 
sua causação original) e a lógica da atualidade (seu funcionamento e 
sua significação presentes. A significação geográfica e o valor geográfico 
dos objetos vêm do papel que, pelo fato de estarem em contiguidade, 
formando uma extensão contínua, e sistemicamente interligados, eles 
desempenham no processo social2.

O sentido prático desta abordagem deu-se em três frentes convergentes de 
pesquisa, em que justapôs-se ao mapeamento de referenciais teóricos uma 
coleção de cartografias e iconografias das redes e sistemas de comunicação 
elétrica e um arquivamento de notícias do presente, produto de 
monitoramento da conjuntura tecnológica atual por meio de ferramentas 
digitais e palavras-chave. 

a. Arcabouço teórico
O arcabouço teórico baseia-se na leitura e diálogo com três autores, um 
geógrafo, um téorico das mídias e um urbanista-filósofo em torno das 
relações dialéticas entre espaço e tecnologia. Pontuando as reflexões 
centrais articuladas no pensamento metageográfico de Milton Santos, no 
pensamento ecológico de Marshall McLuhan e na fenomenologia de Paul 
Virilio, introduziu-se a partir do conceito de materialidade das mídias, 
noções teóricas de “infraestrutura de mídia.” 

A afinidade entre os campos da geografia, do estudo de mídias, do 
urbanismo encontra-se nas distintas formas de abordar um mesmo objeto, 
o espaço. Dada a notável ausência de pensamento urbanístico sobre a 
geografia das redes de telecomunicações e sobre as variáveis espaciais da 
infraestrutura de conectividade (EASTERLING, 2014) fez-se a ponte com 

2 SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção.
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o campo de estudos de mídia, onde há vasta literatura sobre as intersecções 
entre infraestruturas de mídia, espaço, tempo, técnica e poder. Foram 
citados ou consultados autores consagrados, como Harold Innis, James 
Carey e Herbert Schiller, bem como pesquisadores contemporâneos como 
Lisa Parks, especialista em satélites e seus significados, Nicole Starosielski, 
estudiosa das redes de cabos submarinos e Christian Sandvig, cuja pesquisa 
estrutura-se em torno de noções como “a internet como infraestrutura”. 
É constante nas pesquisas destes autores o caráter transdisciplinar, 
articulando os aspectos econômicos, geográficos e históricos com aspectos 
do meio ambiente, sociedade e mídia, desconstruindo a geopolítica da 
informação. 

Finalmente, pontuando as seções desta dissertação, fragmentos da pesquisa 
de Mark Wigley sobre a obra de Robert Buckminster Fuller introduzem 
elementos relevantes para uma discussão pioneira sobre os efeitos 
profundos da tecnologia do rádio sobre o campo arquitetônico, seu papel  
na criação de uma imagem de “um mundo único”, global e sobre  como as 
mídias eletrônicas “interiorizam” o espaço externo (o lado de fora, a céu 
aberto) ao oferecerem cobertura e suporte a todo tipo de atividade ao ar 
livre. 

b. Pesquisa iconográfica
O recorte da questão da incidência infraestrutural das telecomunicações no  
espaço urbano demandou o levantamento de mapas e imagens históricas 
como método de “fazer ver e perceber” uma estrutura frequentemente 
escamoteada no ambiente natural e construído. A compreensão das 
articulações entre suas várias escalas e os contextos específicos a que estão 
vinculadas são elementos necessários ao entendimento da distribuição 
destas estruturas pelo território e os efeitos que elas produzem no meio 
social. Neste caso, a noção de escala refere-se não apenas à dimensão 
geográfica mas à dimensão histórica do processo de integração entre 
tecnologias digitais, ambiente e sociedade. 

Para isso, adotou-se um arco temporal que cobre do presente momento até 
meados do século 19, momento da invenção do sistema de telégrafo. 

A pesquisa de imagens e cartografias das infraestruturas de TIC 
orientaram-se pelos seguintes conceitos:
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materialidade das mídias; 
 

urbano e natural.

As imagens foram obtidas em pesquisa em centenas de bancos de dados 
digitais abertos. Mapas produzidos pelas companhias de telégrafos, pela 
Marinha dos Estados Unidos, pelos departamentos de defesa e empresas de 
telefonia, agências espaciais, somaram-se à imagens produzidas por autores 
muitas vezes anônimos ao longo dos mais de 150 anos de evolução das 
redes de comunicação e informação, até as contemporâneas plataformas 
digitais geo-referenciadas. 

A maior parte do material levantado são imagens produzidas nos Estados 
Unidos e Europa, que foram em larga medida responsáveis e protagonistas 
do processo de expansão das TIC pelo território.

A escala dos eventos, localizada nos mapas obtidos (ver capítulo 4) 
nos dão a necessária medida histórica que nos protege de acreditar no 
excepcionalidade do momento histórico atual, e nos posiciona em um 
plano de convergência entre o tempo acelerado dos 150 anos de história 
das telecomunicações e os outros tantos mil anos do tempo longo de 
desenvolvimento das cidades. 

c. Monitoramento de Conjuntura - (Ver Anexo 01)
Um importante instrumento de contextualização da presente pesquisa 
foi o monitoramento por palavra-chave de assuntos, tópicos e tendências 
tecnológicas em curso. Foram utilizadas ferramentas dos motores de 
busca do Google para programar um rastreamento diário dos termos de 
pesquisa. O objetivo é abranger conceitos e teorias, projetos de lei, políticos 
e gestores, políticas públicas setoriais, nomes de tecnologias, sistemas e 
produtos, instituições e órgãos públicos e privados relevantes para o setor 
de telecomunicações e tecnologias digitais, impactos da tecnologia sobre o 
meio social e diversos autores. Foram incluídos até 80 termos de busca, em 
português e inglês, dentro das categorias:

TIC / Cidade / Meio Ambiente / Legislação / Autores / Atores
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Dos quase oito mil artigos e notícias rastreados em dois anos, em diversas 
plataformas, sites e portais de notícias, 2 mil links foram selecionados 
pelo critério de auxiliar à contextualização da pesquisa em relação a 
desdobramentos no presente e tendências futuras cujas estratégias de 
implementação estão já em andamento. Uma relação destes links consta do 
Anexo 01, assim como a listagem das palavras-chave. 

O conteúdo das notícias é geralmente produzido pela assessoria de 
imprensa das empresas ou grupos de interesse. Há uma grande repetição 
da mesma informação. É bastante notável o aumento da circulação de 
notícias do gênero no último ano (2016–2017). Pode-se notar uma força 
de comunicação poderosa dos setores interessados na disseminação destes 
conceitos tecnológicos. Geralmente essa circulação da informação de 
interesse se faz através da divulgação de relatórios, boletins e pesquisas 
que demonstram como as tendências já estão sendo incorporadas, quais 
os principais entraves à maior implementação daquele sistema e qual a 
projeção de faturamento para os anos vindouros. Paralelamente a esse 
discurso de marketing, correm as notícias ligadas ao desenvolvimento de 
componentes específicos do sistema, como, por exemplo, tecnologias de 
fibra ainda mais rápida, a instalação de novos cabos submarinos, a quebra 
de recorde de velocidade de alguma conexão 5G, algum tipo novo de 
antena. 

O critério para definição da incidência se deu pela frequência de 
recebimento de pacotes de links referentes a cada assunto. Os resultados de 
maior incidência se relacionam direta ou indiretamente aos temas abaixo.:

de conceitos de tecnologia distribuída no meio ambiente urbano;

Embora sejam apresentados e tratados de formas distintas, todos os itens 
abaixo estão ligados. Descreveremos brevemente cada um deles, como 
forma de síntese dos conteúdos das notícias:

5G/ Infraestrutura Digital /  Smart City / Internet das Coisas / Indústria 4.0 

A tecnologia 5G refere-se à quinta geração de redes móveis, é uma 
tecnologia de banda larga sem fio. Sua capacidade é bastante superior à 
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tecnologia 4G, porporcionando uma maior densidade de usuários móveis 
de banda larga, permitindo comunicação dispositivo-a-dispositivo, ultra-
confiável, e comunicação massiva e entre máquinas. Da chegada dessa 
tecnologia em 2020, segundo estipulado pela UIT, dependem todas as 
outras ações subsequentes. 

IoT ou “Internet das Coisas” é uma estratégia comercial promovida por 
grandes alianças industriais e do setor de tecnologia da informação para 
distribuição de capacidades computacionais em quaisquer objetos de 
fabricação industrial. Sua implementação está sendo preparada no Brasil 
por uma grande empresa de consultoria norte-americana. Para que seu 
funcionamento se dê plenamente, é preciso que a estratégia do IoT esteja 
coordenada com as Smart Cities. O conceito de cidade inteligente ainda 
é bastante debatido. Mas é consenso que se refere à implementação de 
hardware e software no ambiente urbano, para se atingir um nível de 
gestão cibernética do espaço urbano que prescinda do fator humano. É uma 
estratégia que promove a ideia de que a interconexão dos grandes dados 
da movimentação constante de uma cidade com os dados gerados pelas 
demais infraestruturas urbanas, com os novos usos e serviços urbanos que 
a indústria 4.0, e o IoT irá promover benefícios pra sociedade. A aplicação 
de sistemas smart  nas grandes verticais Saúde, Educação, Mobilidade, 
Segurança, Meio Ambiente, etc., geram ganhos de produtividade, redução 
de perdas, maior racionalidade na gestão dos recursos, etc. Haveria um 
ganho inerente de qualidade de vida, resultante do funcionamento sem-
falhas da cidade e na capacidade de a infraestrutura continuar funcionando 
mesmo em casos de desastres. 

Se a Internet das Coisas está relacionada à distribuição e consumo de 
dispositivos conectados capazes de realizar processamento, a “Indústria 
4.0”, conceito de origem alemã surgido durante a crise do final dos anos 
2000, propõe uma dispersão de capacidades produtivas pelo território 
através de máquinas conectadas em diversas partes de um país ou do 
mundo, criando-se fábricas virtuais autônomas em tempo real. Para 
isso, dependem de informação de alta qualidade, que permita a criação 
de uma cópia virtual do mundo real – que só é possível através de alta 
granularização de sensores. O princípio básico da Indústria 4.0 é que 
ao conectar máquinas, locais de trabalho e sistemas,  os negócios estão 
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criando redes inteligentes ao longo de toda a cadeia de valor que podem 
controlar umas às outras autonomamente . Resumidamente, a estratégia, 
do qual participam as principais corporações do mundo, pode ser descrita 
assim:

Objetivo 
Controle sobre os dados urbanos, principal insumo para o design de novas 
necessidades. O IoT é o maior drive deste processo, na medida em que sua 
pulverização no meio urbano possibilita um nível de infiltração profundo 
em “paraísos de dados” não-explorados.

Oportunidade de Curto Prazo  
Incremento de infraestrutura de hardware e software no meio urbano 
para distribuir a conectividade e gerar maior velocidade nas dinâmicas 
cotidianas;

Relações Públicas 
Um intenso trabalho de relações públicas junto às prefeituras e governos, 
um forte trabalho de mídia em torno do conceito de cidades inteligentes. 
Também se trabalha junto ao grande público o imaginário pueril da 
“geladeira conectada com o fogão. “Há diversas estratégias de modelagem 
da percepção pública acerca dos benefícios da implementação destes 
sistemas, nos vários canais midiáticos: jornais, revistas impressas, blogs de 
notícias, plataformas setoriais, etc.

Aposta 
Chegada do 5G em 2020, por determinação da ITU. Empresas competem 
para chegar a um modelo comercialmente viável.

Obstáculos 
Criação de legislação favorável ao uso proprietário dos dados; 

Regulamentação do setor de Internet das Coisas. 
Estes conceitos apresentados, IoT e Indústria 4.0 são desdobramentos de 
um conceito conhecido como computação ubíqua. 

As fontes consultadas para a elaboração deste relato encontram-se no 
Anexo I.
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1.1 Apresentação
As relações dialéticas entre o espaço e a tecnologia podem ser mapeadas 
analisando-se, em uma perspectiva histórico-geográfica, os efeitos da 
presença das infraestruturas de TIC no espaço urbano atual. 

No encalço desta perspectiva e das diferentes apreensões dos seus efeitos, 
formou-se um arcabouço básico para estabelecer uma forma de leitura 
dessas infraestruturas e sua relação com as cidades. Em comum entre os 
autores citados, há uma compreensão ampla, em certa medida ecológica, do 
lugar da tecnologia da informação na sociedade atual e da sua capacidade 
de transformar espaços, ambientes e territórios. 

Trabalhou-se principalmente na articulação de conceitos de três autores. 
Da filosofia das técnicas do geógrafo Milton Santos, adotamos a abrangente 
noção de meio técnico. Com este conceito serão confrontadas as descrições 
dos "efeitos de mídia" do teórico Marshall McLuhan, que conduzirão à 
visão fenomenológica de Paul Virilio sobre a crescente mediatização da 
cidade e as implicações políticas e sociais sobre as práticas urbanísticas 
decorrentes desse fenômeno. A estes autores somaram-se algumas ideias 
e noções oriundas dos campos de estudos críticos da mídia, estudos de 
infraestrutura e ambientalismo.

1.2. O meio técnico 

Podemos então falar de uma cientificização e de uma tecnicização da 
paisagem. Por outro lado, a informação não apenas está presente nas 
coisas, nos objetos técnicos, que formam o espaço, como ela é necessária à 
ação realizada sobre essas coisas. A informação é o vetor fundamental do 
processo social e os territórios são, desse modo, equipados para facilitar a 
sua circulação.

1. Três autores em diálogo: tecnologias e espaço urbano

“we shape our tools and then our tools shape us” 
 (Marshall Mcluhan)
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A técnica como um meio. Esta premissa fundamental permeia o projeto 
metageográfico empreendido por Milton Santos em A Natureza do Espaço. 
As técnicas são um "conjunto de meios instrumentais e sociais, com os 
quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço." 
(SANTOS, 2009). Essa condição de indissociabilidade entre espaço e 
técnica é, segundo o autor, um aspecto negligenciado ou mal explorado em 
estudos do território, como se deles as técnicas não participassem: "a ideia 
da técnica como algo onde o 'humano" e o "não-humano' são inseparáveis é 
central"3.

Cada sistema técnico conta a história de uma época através de sua presença 
no território. Essa inscrição se faz pelos objetos técnicos, que podem ser 
ferramentas, represas, fábricas, estradas, cidades. Sua caracterização está 
ligada à capacidade que estes objetos têm de serem instrumentais às ações e 
possuírem um "conteúdo técnico". 

O espaço é uma unidade indissociável entre sistemas de objetos e sistemas 
de ações4. É o "quadro único" onde se dá a história, elemento que lhe 
confere continuidade. 

3SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 
4Os objetos seriam o produto de uma elaboração social. As coisas seriam um dom da 
natureza e os objetos um resultado do trabalho. Todas as coisas que passam a ser 
utilizadas pelo homem a partir de um conjunto de intenções sociais passam a ser objetos. 

As ações resultam de necessidades, naturais ou criadas. Essas necessidades: materiais, 
imateriais, econômicas, sociais, culturais, morais, afetivas é que conduzem os homens 
a agir e levam a funções. Tais funções, de uma forma ou de outra, vão desembocar nos 
objetos. Realizadas através de formas sociais, elas próprias conduzem à criação e ao uso 
de objetos, formas geográficas. 

As ações, assim como os objetos, também se baseiam na ciência e na técnica. A 
noção de objeto técnico concreto exprime, na construção de um utensílio, a mais 
perfeita convergência entre a tecnologia e a função desejada, isto é, um máximo de 
intencionalidade. Esse objetos perfeitos oferecem às ações igualmente perfeitas o 
máximo em eficiência e resultado. A ação é tanto mais eficaz quanto os objetos são mais 
adequados. Assim, à intencionalidade da ação se conjuga a intencionalidade dos objetos 
e ambas são, hoje, dependentes da respectiva carga de ciência e de técnica presente no 
território.

Esses objetos e essas ações são reunidos numa lógica que é, ao mesmo tempo, a lógica 
da história passada (sua datação, sua realidade material, sua causação original) e a lógica 
da atualidade(seu funcionamento e sua significação presentes). 

A evolução que marca as etapas do processo de trabalho e das relações sociais marca, 
também, as mudanças verificadas no espaço geográfico, tanto morfologicamente, 
quanto do ponto de vista das funções e dos processos. Em cada período, há ainda um 
novo arranjo de objetos. Em realidade, não apenas novos objetos, novos padrões, mas, 
igualmente, novas formas de ação. Como um lugar se define como um ponto onde se 
reúnem feixes de relações, o novo padrão espacial pode dar-se sem que as coisas sejam 
outras ou mudem de lugar. É que cada padrão  espacial não é apenas morfológico, mas, 
também, funcional. Em outras palavras, quando há mudança morfológica, junto aos novos 
objetos, criados para atender a novas funções, velhos objetos permanecem e mudam 
de função. (...) fora do espaço, não há realização", o espaço sendo produzido "por um 
conjunção particular de processos materiais e de processos de significação".
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Podemos dizer (...) que as noções de técnica e de meio são inseparáveis, 
desde que demos ao termo meio "sua acepção mais larga, que ultrapassa, 
de muito, a noção de entorno natural". Os objetos técnicos têm de ser 
estudados juntamente com o seu entorno (...). De tal modo, podemos 
afirmar que cada novo objeto é apropriado de um modo específico pelo 
espaço pré-existente5.

A configuração territorial vai se fazendo histórica na medida em que a 
natureza original vai sendo substituída por uma "natureza inteiramente 
humanizada", sendo que o "conteúdo extremamente técnico" que marca 
esse espaço rico em objetos técnicos crescentemente complexos – do 
objeto fabricado, passando pelo objeto mecanizado até chegar ao objeto 
cibernético – faz com que essa "natureza artificial tenda a funcionar como 
uma máquina" (SANTOS, 2009).

Na atualidade, o sistema técnico predominante é marcado pela "técnica 
da informação, por meio da cibernética, da informática, da eletrônica", 
constituindo um meio técnico-científico-informacional, resultante da 
união entre ciência e técnica, a tecnociência –, ideologia na qual se baseia o 
processo de globalização. 

É a primeira vez na história da humanidade que semelhante conjunto de 
técnicas cobre o planeta como um todo, conectando as demais técnicas, e 
fazendo "sentir, instantaneamente, sua presença". (SANTOS, 2000)

A "sociedade da informação" é consequência da "revolução do controle", 
cujas origens remontam ao surgimento do telégrafo, no século 19, nos 
Estados Unidos. Seu desenvolvimento está ligado às tecnologias de 
microprocessamento, pelos desdobramentos da ciência da cibernética, 
conforme Norbert Wiener denominou esta disciplina, orientada a descrever 
a "comunicação e controle no animal e na máquina" (SANTOS, 2009). 
Símbolo desse processo histórico é, segundo Santos, o computador:

Através dele, são unificados os processos produtivos e tanto é possível 
adotar uma subdivisão extrema do tempo, como utilizá-lo de modo 
absolutamente rigoroso. (...) É a partir do computador que a noção 
de tempo real, um dos motores fundamentais da nossa era, torna-se 
historicamente operante. Graças, exatamente, à construção técnica e 

O espaço geográfico deve ser considerado como algo que participa igualmente da 
condição do social e do físico, um misto, um híbrido. Nesse sentido não há significações 
independentes dos objetos. In SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão 
e emoção.
5 Idem.
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social desse tempo real é que vivemos uma instantaneidade percebida, uma 
simultaneidade dos instantes, uma convergência dos momentos.6

A chegada destas técnicas permitiu o estabelecimento de uma "inteligência 
planetária", através de subsistemas ubíquos de engenharia de comunicações 
que asseguram "maior fluidez dos fatores hegemônicos e uma maior 
regulação dos processos produtivos", a técnica tornada um "meio universal 
e uniforme". Essa inteligência distribuída permite ações remotas sobre os 
lugares. Entrelaçadas em agendas político-econômicas, infraestruturas de 
mídia foram historicamente usadas em esforços de "reorganizar territórios 
e relações temporais" (INNIS, 1951). Sua influência estende-se sobre o 
comportamento humano, afetando "as maneiras de pensar, sugerindo uma 
economia de pensamento adaptado à lógica do instrumento" (SANTOS, 
2009). 

Este aspecto psíquico vai ser trabalhado por Marshall McLuhan em 
Understanding Media. Embora seu estudo concentre-se nos efeitos das 
mídias sobre o indivíduo e a sociedade, há um aspecto espacial – a que 
ele chama de meio ou ambiente – intrínseco à apreciação dos impactos 
da mídia. Nem teria como não ser ambiental essa abordagem, na medida 
em que no cerne do pensamento de McLuhan está o conceito "o meio é a 
mensagem", que, à sua maneira, está alinhado com a noção mais ampla 
de que a "técnica é um meio" ou por outra, o meio é a técnica. McLuhan, 
em Counterblast, reforça ainda mais a unidade entre técnica e meio 
quando afirma que "as novas mídias não são pontes entre o Homem e a 
Natureza: elas são Natureza" (MCLUHAN, 1969). Essa afinidade conceitual 
é oportuna, no sentido em que permite a apropriação de ferramentas 
intelectuais de McLuhan para a compreensão de efeitos midiáticos em 
distintos contextos. 

Em Understanding Media o autor canadense trata da incidência de várias 
mídias sobre o sistema nervoso – portanto dos vários sistemas técnicos que 
estruturam essas mídias: sistemas elétricos, redes de transmissão, antenas, 
enfim, todo o aparato tecnológico que constitui a presença ambiental de 
uma dada mídia. De forma reversa, veremos adiante que, em seu ensaio 
"O Espaço Crítico", Paul Virilio parte dos efeitos das tecnologias da 

6 Idem.
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comunicação sobre a percepção do espaço urbano para compreender suas 
consequências concretas sobre práticas urbanísticas tradicionais, sobre o 
espaço urbano. 

Dizia McLuhan nos anos 1970, ao ser indagado sobre o significado do 
conceito "o meio é a mensagem": 

"Não importa muito o que você fala ao telefone. O telefone, como um 
serviço, tem um vasto ambiente. E essa é a mídia. E o ambiente afeta a 
todos. O que você diz ao telefone afeta pouca gente. É o mesmo com o 
rádio ou qualquer outra mídia."7

Naquele momento era comum, assim como é hoje, uma confusão 
interpretativa entre "mensagem" e "conteúdo". Justamente essa é a chave 
para o entendimento do conceito. Neil Postman, nos anos 1990, vai 
esclarecer e inverter a percepção subjetiva de que a mídia atende às 
necessidades individuais: "você está usando a tecnologia ou a tecnologia 
está usando você?"8. Um exemplo palpável da abordagem ambiental 
das mídias é o smartphone. É um aparelho altamente customizável e 
individualizado, voltado para a otimização administrativa das ações 
cotidianas. No entanto, esse aparelho realiza a inserção – ou integração 
vertical – de corpos individuais num sistema global de informação, 
alimentando bancos de dados que se integram a outros bancos de dados 
das grandes corporações de informação, gerando modelos preditivos 
atualizados em tempo real que dão origem a novas ações cuja veiculação se 
faz via smartphone. Ali no início dos anos 1960, McLuhan tinha claro que 
"o tráfego de informação à velocidade da luz se tornou largamente a maior 
indústria do mundo"9 e, consequentemente, a informação havia se tornado 
o maior produto de consumo. E já denunciava como o enorme poder das 
corporações de mídia para a modelagem de "corações e mentes":

"A ânsia de uso continuado (das mídias) é bastante independente 
do conteúdo dos programas públicos. É testemunha do fato de que a 
tecnologia é parte de nossos corpos. A tecnologia elétrica é diretamente 
relacionada ao nosso sistema nervoso central (...) Porém, uma vez que 
entreguemos nossos sentidos e sistemas nervosos à manipulação privada 

7YOU TUBE. Marshall Mcluhan Full lecture: The medium is the message - 1977 part 2. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=a11DEFm0WCw&t=325s>. Acesso em: 
12 nov. 2016
8YOU TUBE. Neil Postman on Cyberspace, 1995. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=49rcVQ1vFAY&t=2s>. Acesso em: 15 jan. 2017
9McLuhan, M. Report on Project in Understanding Media. 1960.
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por aqueles que tentarão se beneficiar da concessão de nossos olhos e 
ouvidos e nervos, nós não teremos realmente mais nenhum direito. A 
concessão de nossos olhos e ouvidos e nervos para interesses comerciais 
é como entregar o discurso comum às corporações privadas, ou como 
entregar a atmosfera terrestre como monopólio para alguma companhia. 
Algo como isso já aconteceu no espaço sideral, pelas mesmas razões 
que nós concedemos nossos sistemas nervosos centrais para várias 
corporações. Enquanto acreditarmos narcisicamente que as extensões de 
nossos próprios corpos são algo externo e independente de nós, vamos 
enfrentar todos os desafios tecnológicos sempre com o mesmo tipo de 
abordagem desastrada."7

O apelo de McLuhan por um "entendimento profundo das mídias" é de 
cunho político, um alerta para tendências totalitaristas da concentração 
de produção e distribuição de mídia por um pequeno grupo de empresas. 
"Hoje, quando você dispara essa vasta mídia que usamos, você está 
manipulando populações inteiras"(MCLUHAN, 1964). Quando perguntado 
sobre os efeitos das mídias, ressaltava que muito além de controlar o 
conteúdo da programação,

(...) são os aspectos ocultos das mídias que devem ser ensinados. Enquanto 
estes fatores permanecerem ignorados ou invisíveis, eles têm um poder 
irresistível sobre seus usuários. Quanto antes a população aprender os 
diferentes efeitos dessas formas, mais cedo nós poderemos ter algum tipo 
de ecologia razoável entre as próprias mídias.10

O que seriam esses "aspectos ocultos"? Seriam os elementos de ordem 
psíquica, ou haveria também uma necessidade de se iluminar o "imenso 
aparato tecnológico que nos cerca"? Inicialmente, McLuhan investigou 
e apontou os afetos e transtornos de percepção, em função dos níveis de 
imersão, objetividade e subjetividade ambientais inerentes a cada tipo de 
mídia. (MCLUHAN, 1964) 

Mas um segundo aspecto, infraestrutural, só seria desdobrado por 
outros estudiosos das mídias a partir dos anos 2000, no momento em 
que a Internet ascendia ao centro da vida contemporânea. Emergia ali a 
necessidade de se compreender a geopolítica da informação através do 
estudo de sua megaestrutura planetária. Desdobrou-se então, do campo de 
Estudos de Mídia, fundado nos anos 1950 a partir do trabalho pioneiro de 
Harold Innis – de quem McLuhan é tributário – o contemporâneo campo 

10YOU TUBE. Marshall Mcluhan Full lecture: The medium is the message - 1977 part 2. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=a11DEFm0WCw&t=325s>. Acesso em: 
12 nov. 2016
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de Estudos de Infraestrutura, cujas investigações transdisciplinares vão se 
debruçar sobre o aparato técnico ambiental das tecnologias da informação 
e comunicação – o imenso parque logístico envolto em um enxame de 
quinze mil corpos celestes artificiais, crivado de milhões de torres de 
irradiação/recepção eletromagnética, costurado por cabos de transmissão 
de alta capacidade e infestado por bilhões de terminais individuais fixos e 
móveis. Abordaremos este aspecto mais adiante.

Dentre os principais efeitos das novas técnicas sobre as "formas sociais 
existentes", tanto Santos quanto McLuhan destacam as propriedades de 
aceleração e disrupção que vêm a reboque da "velocidade elétrica das 
comunicações". 

Tais efeitos são sociais, econômicos, políticos, culturais, morais, e, 
igualmente, espaciais, geográficos, levando a uma reorganização do 
território, mediante uma redistribuição de papéis que inclui novos 
roles estranhos até então à sociedade territorial. O fato de que as 
transformações se dão ao mesmo tempo, nas vias e meios de transportes 
e comunicações, na estrutura produtiva, nos hábitos de consumo, na 
forma de intercâmbio, nas relações de trabalho, na monetarização, nas 
formas de controle etc., tem efeitos cumulativos e acelerados sobre todos 
os processos de mudança, ao mesmo tempo em que os desequilíbrios 
instalados são mais profundos11

Durante esse processo de reorganização espacial que advém da 
convergência das TIC – dinâmica de "inovação galopante" (SANTOS, 2009) 
e constante, surgem problemas de forma e estrutura no embate com as 
estruturas mais estáticas. Esses problemas apontam na direção das cidades:

"Velocidades elétricas criam centros em toda parte. As margens deixam 
de existir nesse planeta. Ausência de homogeneidade na velocidade do 
movimento da informação criam uma diversidade de organizações de 
padrões. É bastante previsível que, todo novo meio de mover a informação 
vai transformar qualquer estrutura de poder. Enquanto esses novos 
meios estiverem dispostos por toda a parte ao mesmo tempo, há uma 
possibilidade de que a estrutura possa ser mudada sem rupturas. Mas 
onde há grandes discrepâncias na velocidade do movimento, como 
entre as viagens aéreas e nas estradas ou entre o telefone e a máquina 
de escrever, sérios conflitos acontecem dentro das organizações. As 
metrópoles do nosso tempo se tornaram um ambiente de teste para essas 
discrepâncias."12

11SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção.
12MCLUHAN, M. Understanding media: the extensions of man. 2. ed. New York: New 
American Library, 1964.
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1.3. Efeitos 

O mundo de hoje é o cenário do chamado "tempo real", em que a 
informação se pode transmitir instantaneamente, permitindo que, não 
apenas no lugar escolhido, mas também na hora adequada, as ações 
indicadas se deem, atribuindo maior eficácia, maior produtividade, maior 
rentabilidade, aos propósitos daqueles que as controlam. A ideia, bastante 
difundida, de ação just in time, deve ser completada com uma outra 
noção, a de ação just in place para dar conta dessa precisão das ações da 
qual depende a sua eficácia no mundo de hoje. A produtividade das ações 
e dos lugares também está ligada a esta outra característica das ações 
atuais, isto é, à possibilidade de empreender uma ação imediata, o que 
consagra na prática o princípio do tempo real. É, aliás, a possibilidade de 
ação imediata que gera a possibilidade da ação global.13

Dentre os efeitos apontados por Santos e McLuhan, aceleração e disrupção 
são aqueles que têm maior incidência sobre "formas sociais existentes", 
gerando problemas de "forma e estrutura". Virilio, planejador urbano e 
filósofo de matriz heideggeriana, vai identificar os contornos dessa afetação 
no meio urbano. 

Seu projeto intelectual é conceituar a experiência humana no ambiente 
tecnológico da contemporaneidade através do estudo e crítica da noção 
de velocidade no meio urbano, que dá origem à ciência da Dromologia14. 
Segundo Virilio, a busca da máxima velocidade nas ações se torna um fim 
em si, que reconfigura nessa perseguição não apenas as operações logísticas 
no globo terrestre, mas a própria subjetividade humana. O que está agora 
acontecendo, com a incorporação de dispositivos eletrônicos em todas as 
dimensões da vida, das mais gerais às mais íntimas, é a "perturbação da 
percepção do real: um trauma"(VIRILIO, 1995). Esse é o efeito maior dos 
sistemas técnicos.

Considerando que, uma vez atingida a máxima velocidade, a velocidade 
da luz das telecomunicações, a história se deparou com um limite para 
a aceleração – o "muro do Tempo Real" –, o autor busca formular as 
consequências amplas desse limite para o conjunto da sociedade. Virilio 
aponta alguns aspectos, onde se insinuam elementos da "atmosfera" da vida 
contemporânea sob efeito da máxima velocidade:

13SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção.
14Dromologia. Dromos, do grego "corrida", "lugar de correr". É um conceito criado por Virilio 
que consiste no "estudo e análise do impacto de crescentes velocidades de transporte e 
comunicação sobre o desenvolvimento de usos da terra". Paul Virilio, “Architecture Principe,” 
AA Documents 3: The Function of the Oblique, Architectural Association, London. 1996. P. 
13.



30

(...) a implementação da velocidade da luz nos limita infinitamente 
o mundo. O mundo se restringe e já emerge um sentimento de 
encarceramento. (...) perdemos a dimensão real da natureza. Assim como 
há poluição da natureza, há poluição da dimensão natural.15 

O que a confina não é um cárcere, mas "a rapidez e a vacuidade de todo 
deslocamento" (VIRILIO; PETIT; POOLE, 1997). Segundo o autor 
francês, "é impossível seguir acelerando" (1997). A solução para o impasse 
produzido pelo alcance da máxima velocidade "passará pela questão 
urbana", passa pela "reorganização do lugar da vida comum", após a 
realização de uma crítica da "cidade-mundo, essa cidade virtual que 
deslocaliza o trabalho e a relação com o próximo". Somos, forçosamente, 
levados a ver, nas palavras de Milton Santos, "o mundo como uma 
metrópole total"16, como veremos mais adiante.

Virilio é crítico em relação ao meio técnico atual, às maneiras pelas quais 
a tecnologia induz a ciência a produzir soluções para problemas que não 
existem através da "propaganda do progresso" (VIRILIO; RICHARD, 
2012). Falará então em uma desrealização do meio urbano, uma 
virtualidade, uma realidade fake, onde se "urbaniza o tempo real enquanto 
se desurbaniza o espaço real" (VIRILIO; PETIT; POOLE, 1997).

A partir dos anos 1980, Paul Virilio faz uma denúncia da "crise do 
espaço" urbano, que estende-se à atual "crise antropológica" (VIRILIO; 
RICHARD, 2012). Crise que se inicia no alvorecer dos anos 196017 com os 
primeiros efeitos de uma "economia multinacional", uma reorganização 
(e desorganização) urbana que levaria ao esvaziamento dos centros das 
cidades. Mais tarde, nos anos 1970 e 1980, os efeitos seriam sentidos 
principalmente nas "mutações da noção de limite", quando o espaço em 
cidades como Londres, Paris, Nova Iorque, passa a ser progressivamente 
mediatizado, controlado por circuitos fechados de TV, alterando o status 

15VIRILIO, P.; PETIT, P.; POOLE, M. El cibermundo, la política de lo peor. Madrid: Cátedra, 
1997. 
16Em A Galáxia de Gutemberg, McLuhan introduziu o termo "aldeia global", ao se referir 
à contração do mundo produzida pela velocidade elétrica dos meios de comunicação, 
criando comunidades de consumo de mídia eletrônica. 
17Coincidentemente, data de publicação, pela The National Association of Educational 
Broadcasters, do Report on Project in Understanding Media, contratado pela Secretaria 
de Educação do Depto. de Saúde, Educação e Bem-Estar. Consultor H. Marshall McLuhan, 
documento que mais tarde seria editado e publicado como "Os Meios de Comunicação 
como Extensões do Homem". 
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das tradicionais formas de controle e acesso da cidade, ao distribuí-los por 
toda parte.

Tratando as mídias não apenas como emissores de entretenimento, mas 
como tecnologias historicamente desenvolvidas, de caráter logístico-militar, 
de preparação para a guerra, de suporte ao trabalho, aos deslocamentos e 
à interação social, Virilio situa o atual contexto de instrumentalização do 
espaço como desdobramento de uma

"(...) história de cidades, divisões, circuitos comerciais, satélite e software; 
uma paisagem política governada pela competição entre tecnologias 
de vigilância, mobilização, fortificação e suas respectivas e autônomas 
administrações. Ela começa como uma arqueologia de rotas navais, 
técnicas estratégicas e distribuições urbanas, e se torna um mundo 
integrado de eventos reduzidos a formas e símbolos, monitorados e 
manipulados instantaneamente em telas.18

O impacto das tecnologias de comunicação de massa não é tão perceptível 
no espaço da cidade quanto no tempo. O "poder irresistível" das mídias 
se realiza no espaço urbano reprogramando ações, imbuindo-as das 
propriedades de instantaneidade, simultaneidade e sincronicidade à 
velocidade da luz ofertadas pelos serviços de fibra óptica. As infraestruturas 
de TIC embrenham-se pelas estruturas urbanas, constituindo uma rede de 
tramas topológicas invisíveis, que produzem "sequências de planificação 
imperceptível do tempo", cuja dimensão social se realiza no uso de 
interfaces eletrônicas como meio de relação com a cidade, esvaziando o 
caráter organizador, pontuador, dos tempos de deslocamento na cidade 
a que tradicionalmente a arquitetura urbana esteve vinculada. À noção 
de superfície superpõe-se a noção de interface: estas passam a ter um 
papel preponderante no acesso à cidade, como se através destas "nunca se 
estivesse diante da cidade, mas sempre dentro dela" (VIRILIO, 1993). 

A vivência nesse meio da metrópole contemporânea vai gradualmente 
sendo mediada por telas eletrônicas, com grande ênfase para o espaço 
visual e o disciplinamento do olhar. Dada a convergência tecnológica 
– a tela como "local e encruzilhada de todos os meios de comunicação 
em massa", central de acontecimentos do mundo – e a distribuição de 
conectividade pelo espaço urbano, telas e monitores eletrônicos são o 

18VIRILIO, P. Speed and politics. 2006  ed. Los Angeles, CA: Semiotext(e), 2006. 
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meio central de acesso às mídias e aos lugares, através da extensão das 
faculdades visuais. Virilio aponta a centralidade das tecnologias ópticas 
– vídeos e fotografia de alta resolução, tecnologias de transmissão de 
alta capacidade, a engenharia da visão – como principal aspecto de uma 
logística da percepção que, ao acelerar o acesso a realidades locais ou 
remotas, terminam por reconfigurar noções de distância e "profundidade 
de campo", de deslocamento, de intervalo e de tempo, renovando, pela nova 
"perspectiva do tempo real", a "configuração morfológica e arquitetônica do 
ambiente humano".

A partir de agora assistimos (ao vivo ou não) a uma co-produção 
da realidade sensível na qual as percepções diretas e mediatizadas se 
confundem para construir uma representação instantânea do espaço, do 
meio ambiente. Termina a separação entre a realidade das distâncias 
(de tempo, de espaço) e a distanciação das diversas representações 
(videográficas, infográficas). A observação direta dos fenômenos visíveis 
é substituída por uma teleobservação na qual o observador não tem mais 
contato imediato com a realidade observada.19

Integradas a sistemas globais de informação, permitindo o acesso 
instantâneo a realidades remotas, a mediatização da experiência urbana 
produz uma "mutação radical da percepção do mundo", implicando "um 
reajuste do real e de suas representações", promovendo uma cisão entre 
"o sensível e o inteligível" – um esvaziamento da situação do corpo em 
que "já não existe mais aqui, tudo é agora". O "aproximar no tempo" das 
telecomunicações é, inversamente, "afastar no espaço."

O desequilíbrio crescente entre a informação direta e a informação 
indireta, fruto do desenvolvimento dos meios de comunicação, tende 
a privilegiar indiscriminadamente toda informação mediatizada em 
detrimento da informação dos sentidos, fazendo com que o efeito de real 
pareça suplantar a realidade imediata.

A infraestrutura de TIC se torna não um artefato específico de um lugar 
ou de uma época, mas se transforma no meio pelo qual as percepções 
humanas do mundo são criadas e focadas: a internet não é apenas um 
exemplo de infraestrutura baseada num uso crescente e intensivo de 
informação, mas é o meio pelo qual percebemos o mundo transformado ao 
redor de nós20 

19VIRILIO, Paul. O Espaço Crítico. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
20ZIMMERMAN, R.; HORAN, T. (ed.). Digital infrastructures: enabling civil and 
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1.4. Crítica / Ética/ Programa / Fugas
Segundo Santos, uma característica "das técnicas atuais vem do fato de 
sua indiferença em relação ao meio em que se instalam", que impõe " o 
abandono da hipótese antropológica". É inédito o fato de uma  tecnologia 
aparecer como um elemento exógeno para uma grande parte da 
humanidade. McLuhan enfatiza esse aspecto "alienígena" e indiferente ao 
contexto da tecnologia da informação:

O espaço metropolitano é igualmente irrelevante para o telefone, o 
telégrafo, o rádio e a televisão. O que os planejadores urbanos chamam de 
"escala humana" quando discutem espaços urbanos ideais está igualmente 
não-relacionado a essas formas elétricas. Nossas extensões elétricas de 
nós mesmos simplesmente ignoram espaço e tempo, e criam problemas de 
envolvimento e organização humana para as quais não há precedentes. 
É possível que ainda suspiremos pelos dias simples do automóvel e da 
autoestrada.21

Reportando-se à dimensão concreta desse alheamento das técnicas, a 
aspectos antropológicos, Virilio entende que um mundo cuja realidade 
de "urgência e instantaneidade", em "milissegundos, em bilionésimos 
de segundo é inabitável"(VIRILIO; RICHARD, 2012) e que "se impõe a 
necessidade de uma "'política da velocidade'", segundo ele, uma filosofia 
política que reflita o problema da velocidade – enquanto relação entre 
fenômenos (2012) – articulada no espaço: 

Agora que estamos ameaçados por uma cibernética social, pelas 
telecomunicações, pela internet e pela automatização da interatividade, 
tem que haver uma economia política da velocidade.22

McLuhan defenderá que é "desesperadamente necessária" uma 
compreensão das mídias que permita uma "programação total do 
ambiente"23. Segundo ele, se houver um entendimento da "natureza dessas 
formas, poderemos neutralizar alguns de seus efeitos adversos e espalhar 
alguns de seus efeitos benéficos".

environmental systems through information technology. Abingdon, UK: Taylor & Francis, 
2004. 

21MCLUHAN, M. Understanding media: the extensions of man. 2. ed. New York: New 
American Library, 1964.
22VIRILIO, P.; PETIT, P.; POOLE, M. El cibermundo, la política de lo peor. Madrid: Cátedra, 
1997.
23YOU TUBE. Marshall Mcluhan Full lecture: The medium is the message - 1977 part 2. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=a11DEFm0WCw&t=325s>. Acesso em: 
12 nov. 2016
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Santos, por outro lado, conclui sua reflexão sobre a natureza política, 
técnica e social do espaço apontando para o Lugar como sede de uma 
"resistência espontânea" da sociedade que pode ser escalada para desígnios 
mais amplos. Para isso, seria imprescindível  

insistir na necessidade de um conhecimento sistemático da realidade, 
mediante o tratamento analítico do território, interrogando-o a propósito 
de sua própria constituição no momento histórico atual.24

Para ele, o mesmo sistema de técnicas que produz uma cisão entre o 
indivíduo e o lugar tem o potencial de, uma vez ocorrida uma "mutação 
filosófica" que permita ao ser humano a construção de um novo sentido à 
existência, originar redes de cooperação e solidariedade.

Tanto McLuhan quanto Virilio compartilham da convicção de que se faz 
urgente uma abordagem ecológica como forma de orquestrar as mídias 
para reorientação da atual conformação tecnológica do meio ambiente. "O 
quanto antes aprendermos os diferentes efeitos dessas formas, o quanto 
antes nós poderemos ter algum tipo de ecologia razoável entre as próprias 
mídias"25, dizia ele em 1977. Considerando-se a origem pedagógica 
do estudo que gerou Understanding Media, o apelo de McLuhan por 
um "entendimento das mídias" nada mais é que um apelo à literácia 
tecnológica, a um profundo conhecimento do meio técnico, da cidade 
como mídia. A complexidade do momento histórico das cidades extrapola 
os limites do planejamento urbano, demandando um entendimento amplo, 
holístico, uma abordagem da totalidade de relações entre a sociedade e 
o meio, uma "ciência do espaço"26 que acrescente à ecologia da natureza 
uma ecologia do artifício das técnicas de transporte e transmissão – uma 
"Ecologia Urbana"27.

Em comum entre os autores citados há uma compreensão ampla do 
lugar da tecnologia da informação na sociedade hoje e sua capacidade 
de reorganizar espaços, ambientes e territórios. Nesse contexto, "o 
entendimento da arquitetura e funcionamento do mundo passa pela 
compreensão do papel do fenômeno técnico, em suas manifestações atuais, 

24SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção.
25YOU TUBE. Marshall Mcluhan Full lecture: The medium is the message - 1977 part 2. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=a11DEFm0WCw&t=325s>. Acesso em: 
12 nov. 2016
26VIRILIO, Paul. O Espaço Crítico. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.
27Idem.
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no processo da produção de uma inteligência planetária". Santos fala da 
ubiquidade dos sistemas técnicos baseados nas tecnologias da informação e 
comunicação, cuja "área de ação é o globo inteiro", transformando a técnica 
num "meio universal e uniforme". Porém, "a abrangente tecnologização do 
globo significa tanto integração quanto desintegração"28. McLuhan aponta 
que todas as mídias incidem em variadas intensidades sobre "formas 
sociais existentes". Esses efeitos, naquele momento dos anos 1960 e 1970, 
ainda estavam sendo reconhecidos. Porém, aponta categoricamente que 
"aceleração e disrupção" são o principal e mais empiricamente identificável 
efeito dos meios de comunicação sobre a sociedade. Isso deve-se tanto à 
ação destas mídias sobre o sistema nervoso humano, quanto à densidade 
do "imenso aparato tecnológico que nos cerca", noções sintetizadas pelo 
conceito de "o meio é a mensagem". Virilio posiciona-se no meio urbano 
para descrever as formas como esses efeitos das mídias eletrônicas atuam 
sobre a percepção da cidade ao modificar os tempos da experiência pela 
implementação de sistemas de tempo real à velocidade da luz. O impacto 
das tecnologias de comunicação de massa não é tão perceptível no espaço 
da cidade quanto no tempo. 

Os autores comungam da noção de que não apenas as mídias expandem 
a cidade tradicional – a cidade-mundo de Virilio – mas promovem a 
contração do espaço planetário em uma "aldeia global" (MCLUHAN 
et al., 2011), cuja escala mais apropriada encontramos na afirmação de 
Santos do "mundo como uma metrópole total". Essa condição, simultânea 
e instantaneamente local/global da cidade é recente e é uma produção do 
estado atual das técnicas, que faz das "metrópoles do nosso tempo um 
ambiente de teste para essas discrepâncias".

28Bratton, Benjamin. "The Logistics of Habitable Circulation: Introduction to Paul Virilio." In 
Speed and Politics.Semiotext(e)/MIT Press, 2006
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2.1 Estruturas planetárias
O que são as infraestruturas de TIC? Como é sua arquitetura? Como se 
inserem no espaço urbano? Como se relacionam com seu contexto? A 
quem pertencem?

Essas são algumas das diversas questões em torno das quais emerge o 
campo de estudos críticos de Infraestruturas de Mídia, que se localiza 
na intersecção entre meio ambiente, sociedade e mídia (PARKS; 
STAROSIELSKI, 2015). Com uma agenda estruturada em uma crítica 
abrangente dos processos políticos, sociais e ambientais escamoteados na 
paisagem secreta da infraestrutura de Informação e Comunicação (2015), 
uma de suas ramificações aponta para a necessidade de uma política 
de visibilidade infraestrutural como forma de conscientização pública 
sobre sistemas sócio-técnicos cada vez mais densos e intrusivos – como 
é o caso das infraestruturas de TIC. Uma das estratégias de visibilidade, 
conforme exposto na obra The Undersea Network, é a exposição da 
geografia da infraestrutura de dados (STAROSIELSKI, 2015) (ROSSITER, 
2016) “Infraestruturas de mídia” equivalem ao que historicamente foi 
tratado por uma gama de autores como Harold Innis, Herbert Schiller, 
James Carey, entre outros, como “infraestruturas de telecomunicações”. 
Dado o atual quadro de convergências dos serviços digitais, são análogas 
às infraestruturas de TIC. A principal diferença é de enfoque teórico, 
em que a proposta do campo de estudos críticos é analisar cada aspecto 
e componente de um sistema em relação ao seu local de implantação, 
aos recursos empregados na construção daquele sistema, a forma como 
impacta relações sociais, e impactos ambientais como consumo de energia, 
recursos naturais, bem como aspectos industriais e organizacionais.

2. Inscrições no planeta 
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Infraestruturas de TIC são comumente apresentadas, nas grandes nações 
industrializadas, como um aparato para a “construção” de uma nação, 
que estão – embora largamente operadas por corporações – estreitamente 
ligadas ao governo e aos militares, ou como ponta de lança do liberalismo 
econômico ou como plataforma universal para racionalização do 
comércio global (EASTERLING, 2014). Entrelaçadas em agendas político-
econômicas, infraestruturas de mídia foram historicamente usadas em 
esforços de reorganizar territórios e relações temporais (INNIS, 1951).

Em Signal Traffic, trabalho publicado em 2015, onde são lançadas as linhas 
gerais de um campo de estudos críticos de Infraestruturas de Mídia, Parks 
e Starosielski definem que

(...) Infraestruturas de Mídia são formas materiais e construções 
discursivas. São propriedade de entidades públicas e companhias privadas 
e são produtos de esquemas de design, políticas regulatórias, imaginários 
coletivos, e uso repetitivo (...)São altamente automatizadas, dependem 
de sensores e controle remoto, e requerem trabalho humano para seu 
design, instalação, manutenção e operação. Elas operam etereamente, 
transmitindo sinais à velocidade da luz – ainda que aterradas a bunkers 
de alta segurança no chão (...) – em localidades específicas e espalhadas 
ao longo de vastas distâncias29.

As Infraestruturas abrangem hardware e software, “instalações 
espetaculares e processos imperceptíveis, objetos artificiais e equipes 
humanas, ambientes rurais e urbanos” (PARKS; STAROSIELSKI, 2015). 
Sua implementação é condicionada por limitações legais, territoriais e am-
bientais, que as implicam dentro das considerações amplas que envolvem 
grandes obras de infraestrutura: 

(...) Sua dependência material de terra, materiais brutos, e energia 
imbrica-as dentro de questões de finanças, planejamento urbano e 
desenvolvimento de recursos naturais.30

Um aspecto fundamental dessas infraestruturas é que a instalação de cada 
sistema emergente sobre sistemas anteriores vai revelando os percursos 
históricos de cada uma delas. Um caso bastante evidente são as rotas de 
cabos submarinos que, em muitos casos, acompanham o trajeto dos cabos 
telegráficos instalados no século 1931 – que por sua vez acompanham 

29PARKS, L.; STAROSIELSKI, N. (ed.). Signal traffic: critical studies of media infrastructures. 
Urbana: University of Illinois Press, 2015. 
30Idem. 
31STAROSIELSKI, N. The undersea network. Durham: Duke University Press, 2015. 
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as rotas comerciais estabelecidas desde as Grande Navegações. O fator 
histórico é crítico na compreensão da atual configuração geográfica das 
redes de informação.

A urbanista Keller Easterling descreve as “infraestruturas de 
conectividade” como um sistema de três partes: a) rede de cabos de 
transmissão enterrados e lineares, disposto ao longo de rodovias, ferrovias; 
b) antenas de telefonia e dispositivos móveis atomizados e multidirecionais; 
e c) comércio de conectividade por empresas especializadas, com 
equipamentos de pontos de acesso e switches32. Dada a sua arquitetura 
aberta e as formas pelas quais elas se inscrevem no território e no ambiente 
construído, é possível afirmar que são infraestruturas evolucionárias 
incrementais e modulares.

Portanto, infraestruturas de mídia são redes de infraestrutura digital: são 
uma teia de sensores, atuadores, redes de cabos de fibra óptica terreste 
e submarina, torres de telefonia celular e data centers, satélites, câmeras 
de CCTV, chips de RFID, computadores, smartphones, roteadores, 
dispositivos de GPS, tecnologias que acessam, reúnem, processam e 
transmitem dados de todos os níveis de interações sociais modulando os 
movimentos e o consumo de conteúdos de vídeo, áudio, email, serviços 
de mensagens instantâneas, geolocalização, comércio eletrônico, serviços 
bancários e financeiros, mecanismos de busca, bem como oferecendo apoio 
a sistemas civis e ambientais (2004). 

De forma geral, as redes de infraestruturas de informação e comunicação 
inserem-se no meio urbano por cabos, através de um emaranhado 
de dutos subterrâneos ou suspensos em postes de fiação, e através da 
irradiação de sinal por dezenas de milhares de antenas  e por meio de uma 
constelação de satélites alocados em órbita, orientando os mais prosaicos 
deslocamentos na cidade.

Dadas suas propriedades intrínsecas e sua arquitetura anódina – são 
infraestruturas parasíticas, modulares, incrementais evolucionárias – sua 
instalação é possível em todo tipo de contexto urbano. Essa inserção se faz 
de forma geral em espaços ociosos de outros sistemas infraestruturais, em 
túneis de metrô, em coberturas de prédio, em postes de fiação elétrica, em 

32EASTERLING, K. Extrastatecraft: the power of infrastructure space. London: Verso, 2014.
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galerias desativadas de sistemas de comunicação obsoletos33. Os elementos 
visíveis da rede de TIC são desprovidos de design ou qualidade de inserção 
urbana e paisagística. São tampas de caixas de passagem e acesso a dutos 
subterrâneos, equipamentos de wifi de metrôs, roteadores de wi-fi públicos, 
switches, equipamentos de instalação e manutenção de fibra óptica, 
“hotéis” de data centers, variados tipos de antenas de telefonia celular, 
radares de micro-ondas, câmeras de monitoramento de trânsito, celulares, 
notebooks e tablets, entre outros (BURRINGTON, 2016).

2.2 - Breve histórico 
Antes mesmo de qualquer utilização para iluminação artificial, a o 
sinal elétrico foi usado para comunicação. Foi a invenção do telégrafo 
que provocou o primeiro abalo nas noções ocidentais de espaço/
tempo. No século 19, com a expansão das ferrovias, as primeiras redes 
transcontinentais de cabos telegráficos foram instaladas nos Estados 
Unidos e na Europa, para controle do tráfego ferroviário (CAREY). Já 
no final do século 19, boa parte das colônias estavam conectadas a suas 
metrópoles por meio de novíssimos cabos submarinos, inaugurando um 
intenso trânsito de palavras pelos oceanos, impulsionando um crescente 
comércio global e dando origem à União Internacional do Telégrafo (UIT) 
– associação entre as poderosas companhias de telégrafos europeias. Essa 
união representava a emergência de um tipo novo de poder no final do 
século 19 – «um período de crescimento da infraestrutura internacional, 
de organizações internacionais e técnicas modernas de administração de 
grandes organizações de capital». (EASTERLING, 2014)

Na virada do século 20, as primeiras transmissões de rádio liberaram 
ondas de informação pelos ares, conformando um novo meio, um novo 
espaço:

o que era crucial não era apenas o poder transformador do rádio como 
comunicação entre dois espaços quaisquer, mas a própria radiação como 
construção de espaço. Uma transmissão de rádio difundida em todas 
as direções e capaz de ser sintonizada simultaneamente por incontáveis 

33Nos Estados Unidos existe desde 2015 uma lei, chamada "Dig Once", que prevê a 
instalação de dutos para posterior passagem de fibra óptica, em toda obra pública. FUNG, 
B. Dig once: The no-brainer Internet policy the White House just endorsed - The Washington 
Post. Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2015/09/22/
dig-once-the-no-brainer-internet-policy-the-white-house-just-endorsed/?utm_
term=.60b268aa4c97>. Acesso em: 20 fev. 2017. 
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pessoas em incontáveis lugares cria um novo tipo de espaço invisível que 
pode ser ocupado. Não apenas conecta e expande territórios existentes. 
Ele redefine o próprio território.34

De todos os potenciais empregos da tecnologia do rádio, de imediato 
reconheceu-se sua utilidade para monitoramento e comunicação com 
navios em trânsito pelos oceanos, sendo o wireless entusiasticamente 
incorporado pelas Marinhas de todo o mundo nas primeiras décadas do 
século 20. Sua capacidade de transmissão e recepção de mensagens pelo 
ar permitia a travessia de dimensões oceânicas em frações de segundo. 
A possibilidade de controle geopolítico do espaço oceânico motivou a 
marinha norte-americana a posicionar estrategicamente um anel de 
antenas de rádio pelo Oceano Pacífico. Um novo espaço oceânico surgia 
ali, um espaço domesticado, controlado, que abreviaria os altos riscos 
até então inerentes às navegações transoceânicas (WIGLEY, 2015). A 
miniaturização da vastidão do espaço terrestre que se seguiu, em que a 
“humanidade nunca mais esteve só” (2015), foi possível graças ao esforço 
coordenado de engenharia, de criação de padrões industriais, de protocolos 
de interoperabilidade, de definição de faixas internacionais de frequência 
por organismos políticos35. Logo a tecnologia foi incorporada ao meio civil 
em diversos países do mundo, com o surgimento das primeiras estações 
de rádio comerciais e da popularização do aparelhos domésticos. Para 
as grandes potências ocidentais, até então conectadas a suas colônias por 
meio de longas redes terrestres e suboceânicas de cabos telegráficos, o 
rádio inaugurou a possibilidade de libertação de restrições geográficas para 
controlar não apenas territórios longínquos, mas também corpos remotos 
em movimento, em tempo real.

Ao advento do controle técnico das frequências eletromagnéticas seguiram-
se nas primeiras décadas do novo século desdobramentos políticos e saltos 
tecnológicos que levariam a uma nova transformação da imagem do 
mundo. Com o enorme impulso científico-militar das duas grandes guerras 
e sua convergência com novas tecnologias digitais, as tecnologias wireless 
tiveram um papel central no estabelecimento de um ritmo incessante 
de inovação tecnológica da informação e comunicação cuja inscrição 

34WIGLEY, M. Buckminster fuller inc.: architecture in the age of radio. 
35A UIT nesse momento também incorporaria a regulamentação da nova 
indústria do wireless.
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territorial profunda acabaria por transformar radicalmente a experiência 
espaço-temporal e o ambiente social contemporâneo na iminência do 
século 21.

A partir dos anos 1950, as nações que emergiram como superpotências na 
2ª Guerra Mundial – EUA e URSS –,  disputaram a hegemonia militar no 
planeta. Empreendeu-se uma corrida tecnológica pelo controle geopolítico 
do espaço.

Da evolução das tecnologias wireless, graças à ciência cibernética e à 
teoria da comunicação, aliadas às novas máquinas computacionais, 
desenvolveram-se técnicas de comunicação terra-ar que culminariam em 
1958 no lançamento do satélite soviético Sputnik. Inaugurava-se uma nova 
era de controle territorial, a era espacial. Se os anos 1960 inauguraram uma 
nova fase na expansão das telecomunicações espaciais, a cobertura em 
terra não foi negligenciada. Os EUA empreenderam um vasto e ambicioso 
projeto de cobertura de seu homeland com um inovador sistema transcon-
tinental de radiotransmissão de sinais de televisão e telefone. Cento e sete 
antenas de micro-ondas atravessaram o país, contando com a redundância 
de uma rede de cabos coaxiais atravessando todo o continente. O objetivo 
era integrar o país e aumentar a segurança do território contra o inimigo 
soviético. São deste período as primeiras transmissões televisivas em rede 
nacional.36

 Nesse período da Guerra Fria, houve uma aceleração no processo 
de convergência de tecnologias e mídias. O incremento do poder 
infraestrutural traduzia-se na instalação de estruturas planetárias para 
transmissão de dados em tempo real, que produziam novas camadas 
logísticas para operações de inteligência, através do uso de comunicação 
instantânea de longa distância. A engenharia, o desenvolvimento da 
transmissão de imagens fotográficas por rádio, o processamento de 
dados por supercomputadores, o telefone, a telemática através da ciência 
cibernética, as tecnologias de televisão e a convergência entre esses 
vários sistemas tecnológicos, levaram o homem à Lua e possibilitaram a 
transmissão de imagens inéditas do planeta Terra e do espaço. Data de 
1968 a primeira foto do planeta. Ali se inauguraria a prática do uso de fotos 

36O projeto das Long Lines, ou linhas interurbanas foi desenvolvido pela AT&T, em cconjunto 
com a Bell Labs nos anos 1950 e 1960.
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de satélite para o monitoramento de inúmeros tipos de ações antrópicas 
e processos naturais e demais características do planeta, dando impulso 
a uma nova ciência ambiental. A colonização da Exosfera (a camada mais 
externa da atmosfera) por satélites geossincronizados, constituindo um 
novo espaço logístico, possibilitou que os governos americanos e soviéti-
cos ampliassem sua capacidade de transmissão, controle e monitoramento 
em tempo real de variadas atividades em curso no planeta37. As primeiras 
transmissões de televisão “ao vivo” datam deste período. Nos anos 1970 
seria patenteado o Global Position System (GPS), sistema de localização por 
satélite para uso militar, que a partir dos anos 1990 seria licenciado para 
uso comercial civil graças à autorização da exploração comercial do espaço 
sideral sancionada pela gestão Clinton em 1993.38 Hoje mais de 15 mil saté-
lites, de diversas nacionalidades, orbitam em torno da Terra. 

Nos mares, as atividades também foram intensas, com a ampliação da rede 
de cabos coaxiais submarinos de telefone. Centenas de ilhotas, paraísos 
perdidos, foram transformados pelas superpotências em hubs precários de 
telecomunicações. A ilha de Guam no Oceano Pacífico, estrategicamente 
posicionada entre América do Norte e Ásia, ganha grande importância 
geopolítica, tornando-se ponto de ancoragem e hub de dezenas de cabos 
que interconectam a economia global (STAROSIELSKI, 2015). Conforme 
Castells, a ascensão das TICs  foi a estratégia e a tática de viabilização 
de um processo de maior exploração do trabalho para impulsionar um 
novo período de crescimento econômico nos EUA e Europa após a crise 
do petróleo em 1973 – a crise de um modelo de crescimento econômico 
baseado em energia barata39.

37PARKS, Lisa Ann; SCHWOCH, James. Down to Earth: Satellite Technologies, Industries, 
and Cultures. New Brunswick, New Jersey, and London. Rutgers University Press, 2012.
38Idem.
39CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. 2000.
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Internet
Um outro movimento, cujo impacto sobre a sociedade nas próximas 
décadas seria profundo, acontecia longe da atenção do grande público. 
Tanto EUA quanto URSS investiam no desenvolvimento de uma rede 
de inteligência compartilhada, interligada e distribuída. O principal 
objetivo do modelo soviético, nunca alcançado (PETERS, 2016) devido 
ao excesso de burocracia na condução do projeto, era obter controle 
total da administração de seu território. Teve mais sucesso o modelo 
norte-americano, aberto à cooperação, de desenho institucional 
flexibilizado, mais embebido da cultura de inovação individual e iniciativa 
empreendedora germinada nos campi universitários (CASTELLS, 2001). 
Em resposta ao estranho problema estratégico formulado pela Rand 
Corporation, “como as autoridades dos EUA poderiam se comunicar com 
sucesso após uma guerra nuclear?”, setores acadêmicos e militares criaram, 
no início dos anos 1960, um sistema que possibilitava a comunicação via 
rede de computadores entre diversas instituições de pesquisa de forma 
veloz, porém inicialmente sem a intenção de cobrir todo o território. O 
objetivo era descentralizar núcleos de informações críticas e acelerar 
o intercâmbio de pesquisas científicas, criando redundâncias que 
permitiriam o acesso a informações estratégicas em caso de ataque a algum 
local vulnerável. Inicialmente chamada ARPANET, ali estava o embrião 
do que seria a Internet, uma rede social de inteligência distribuída que 
integrava as demais tecnologias de informação existentes – satélites, rádio, 
telefone, e outras redes de computadores. 

No final da década de 1980, após a queda do Muro de Berlim, a internet 
seria aberta para o uso comercial, a partir da criação dos protocolos da 
World Wide Web. Mais que o lugar de uma utopia, e a despeito das expec-
tativas de criação de um meta-lugar onde imperaria a liberdade e o anoni-
mato totais (BARLOW, 1996), o ciberespaço era expressão aguda das políti-
cas neoliberais que vinham sendo implementadas pelas grandes potências 
ocidentais desde o final da década de 1970: a desregulamentação dos 
mercados financeiros, as privatizações dos serviços públicos, a exploração 
comercial da vida cotidiana com a comoditização das relações sociais, etc. 

Não por acaso, esse foi também o momento em que a entidade vaga, 
então magicamente evocada como ciberespaço, surgiu, aparentemente 



44

do nada. Ele foi anunciado como um conjunto de ferramentas sem 
precedentes dotado de nada menos do que o poder de reinventar o 
indivíduo e sua relação com o mundo. Mas, mesmo em meados dos anos 
1990, a euforia propagandística retropsicodélica havia desaparecido, à 
medida que ficou mais claro que, embora o ciberespaço fosse, de fato, uma 
reinvenção do indivíduo, era uma reinvenção e transformação realizadas 
por corporações internacionais.”40

O geógrafo E. Malecki desmistifica a noção de ciberespaço, trazendo-a para 
o chão:

Ela [a internet] consiste de todos os cabos que compõe as redes que 
estão incorporadas nas estruturas. Todas as redes, incluindo as wireless, 
têm uma infraestrutura construída que depende de antenas e conexões 
com switches telefônicos convencionais. De fato, o ciberespaço depende 
da ‹fixidez espacial do mundo real›. A análise do ciberespaço é apenas 
parte de um debate mais amplo sobre a natureza da representação e da 
construção discursiva do espaço – ambos os quais estão ligados a relações 
de poder41.

Os anos subsequentes testemunharam intensa cooperação internacional 
para construção de infraestrutura, de interoperabilização dos padrões, 
protocolos e procedimentos técnicos42 e diplomáticos. Em 1988, AT&T, 
France Télécom e British Telecom colaboraram no TAT-8, o primeiro cabo 
transatlântico de fibra óptica. Em 1994, o então Vice-Presidente dos EUA, 
Al Gore, em conferência promovida pela UIT (União Internacional das 
Telecomunicações, organização criada em 1860 e incorporada à ONU após 
a 2ª Guerra Mundial) em Buenos Aires, 1994 declarou:

“(...) temos agora em nossas mãos a inovação tecnológica e os meios 
econômicos necessários para unir todas as comunidades do mundo. 
Podemos finalmente criar uma rede de informação planetária que 
transmite mensagens e imagens na velocidade da luz da maior cidade ao 
menor vilarejo em cada continente.”43

Gore estabelecia ali as linhas de expansão daquilo que chamaria, 
nesta mesma apresentação, de “Infraestrutura Global de Informação” 
(SCHILLER, 1996), a partir da qual iniciou-se a construção das information 
superhigways, que mobilizaram o imaginário daquele país no início 
dos anos 1990. A partir daí, impulsionada pela altíssima capacidade de 
transmissão de dados da fibra, acelerou-se a expansão da infraestrutura 

40CRARY, J. 24/7: Late capitalism and the ends of sleep.
41MALECKI, E.J. - The Economic Geography of the Internet's Infrastructure.
42Internet Engineering Task Force
43SCHILLER, H. I. Information inequality: the deepening social crisis in america. 
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de informação e comunicação pelo mundo. Um novo mercado de in-
fraestrutura, altamente competitivo, surgia ali. Desde então mais de 
450 mil quilômetros de cabos de fibra ótica de alto desempenho foram 
instalados por navios – carretel, cobrindo toda a extensão do planeta. 
Dada a sua capacidade escalar de transportar informação à velocidade da 
luz, permitiu-se a perfeita sincronização de cadeias logísticas em locais 
remotos do planeta a suas sedes metropolitanas, bem como a integração 
– em rede de dados de alta velocidade – de organismos e equipamentos 
governamentais.  Hoje os backbones de fibra ótica transportam 95% de 
todo o tráfego transoceânico de dados da Internet44.  

O que se seguiu foram 25 anos de abalos econômicos e transformações 
sociais de uma magnitude que reverbera ainda hoje em cada aspecto 
da vida contemporânea. Não há, assim como não houve na ocasião da 
popularização do uso da energia elétrica, esfera da sociedade que não 
tenha sido afetada em seus pressupostos práticos, teóricos e culturais mais 
arraigados. Essa afetação indica, em certa medida, que além de agente 
distribuidor de informações, as infraestruturas de dados são vetores de 
reprogramação de atividades e percepções. Uma fusão multimídia entre 
circulação, difusão e conteúdo.

A construção histórica evidencia que esse poder resulta de uma presença 
infraestrutural maciça que permite sincronização e interoperabilidade 
remota entre processos econômicos materiais e comportamento sócio-
cultural. Propriedades transterritoriais, cujos efeitos potenciais para 
a reprogramação de ambientes e seus correspondentes modos de vida 
carecem ainda de maior entendimento, conforme nos apontou McLuhan.

Com a chegada da tecnologia de banda larga, no início dos anos 2000, 
emergiu um dinâmico ecossistema de serviços comerciais online, que 
acentuaria a nova ordem mundial conectada apontada por Gore. Entre 
estes serviços, potentes algoritmos de busca de informação e softwares de 
redes sociais com atualização em tempo real, conformaram uma espécie de 
meta-infraestrutura de Internet (SANDVIG, 2013), alterando as lógicas de 
acesso à informação e as formas de interação e trocas sociais.  Em meados 
dos anos 2000, a chegada do terminal portátil “smartphone” conectado 

44Telecom Maps. Disponível em: < https://www.telegeography.com/telecom-maps/index.
html> Acesso em: 24 jun 2016
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à internet produziu uma ruptura na experiência temporal individual e 
coletiva nas metrópoles cujas reverberações ainda se fazem sentir.

Hoje, o conceito de conectividade, mais que a definição de um tipo de  
tecnologia de rádio, é uma ideologia tornada estilo de vida e uma série de 
incrementos às infraestruturas urbanas de telecomunicações estão sendo 
provisionadas nas principais metrópoles do planeta, de forma a distribuir 
dispositivos com capacidades computacionais pelo meio urbano.45

Passadas mais de duas décadas da invenção da World Wide Web, a visão 
de Al Gore confirmou-se em dois aspectos da apropriação cultural da 
tecnologia da informação: as redes sociais como plataformas aglutinadoras 
– “unir todas as comunidades do mundo” – e a ampliação do poder remoto 
das grandes metrópoles globais sobre outras cidades, a elas interligadas por 
redes instantâneas.

45A partir de 1993, o conceito da Computação Ubíqua começa a capitanear as descrições 
de um futuro tecnologicamente integrado. Uma coleção crescente de objetos produzidos 
industrialmente são dotados de capacidade de processamento digital, conexão em rede 
(em geral via o IP), e interatividade homem-máquina. Desde o início do novo milênio, 
um paradigma de interconexão de dispositivos, denominado “internet sobre tudo”, 
vem ganhando visibilidade na composição de uma abordagem integrada de produção 
industrial, conectividade dos produtos e processamento digital. Abordagens de montagem 
e administração de redes que interconectam dispositivos de relativa autonomia em um 
sistema complexo de repetição (relay) de pacotes e sinais digitais tornam possível que 
redes de comunicação distribuídas por amplos espaços urbanos e rurais sejam disponíveis. 
em VASSÃO, C. Arquitetura Livre: Complexidade, Metadesign e Ciência Nômade. Tese de 
Doutoramento. São Paulo, 2008. FAUUSP



48

As imagens aqui reunidas mostram representações da escala e do alcance 
da inscrição territorial de infraestruturas que transmitem informação e 
comunicação.

Esse recorte demandou o levantamento de mapas e imagens históricas 
como método de “fazer ver e perceber” sua materialidade.

A pesquisa de imagens e cartografias das infraestruturas de TIC foi 
orientada pelos seguintes conceitos:

 
 

contexto urbano e natural, bem como a materialidade do sistema

A organização das imagens é cronológica. Se inicia com as primeiras 
redes de telégrafo, e segue em um percurso por representações do rádio, 
satélite, convergências tecnológicas, Internet, até a atual tecnologia de 
“conectividade” –onde, excepcionalmente, imagens de distintos momentos 
históricos foram justapostos.

A compreensão das articulações entre suas várias escalas e os contextos 
a que estão vinculadas são elementos necessários ao entendimento da 
distribuição destas estruturas pelo território e os efeitos que elas produzem 
no meio social. Neste caso, a noção de escala refere-se não apenas à 
dimensão geográfica mas à dimensão histórica do processo de integração 
entre tecnologias digitais, ambiente e sociedade.

2.3. Uma história em imagens
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A modernidade é logística. É um mundo em movimento, expresso em translações do 
espaço estratégico em tempo logístico, e vice-versa. É a história de cidades, divisões, 
circuitos comerciais, satélite e software; uma paisagem política governada pela 
competição entre tecnologias de vigilância, mobilização, fortificação e suas respectivas 
e autônomas administrações. Ela começa como uma arqueologia de rotas navais, 
técnicas estratégicas e distribuições urbanas, e se torna um mundo integrado de eventos 
reduzidos a formas e símbolos, monitorados e manipulados instantaneamente em telas

VIRILIO, Paul. Speed and Politics. Los Angeles: Semiotext(e), 2006.

01 A Idade dos Descobrimentos 
1340-1600 1911 Willian 
Shephard Disponível em:http://
mapasartisticos.blogspot.com.
br/2010/10/mapas-as-grandes-
navegacoes-age-of.html> Acesso em: 
18 fev 2017
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Foi o primeiro império das comunicações e o primeiro monopólio industrial, foi o 
primeiro produto de uma indústria baseada em ciência e engenharia, e contribui 
para mudanças significativas na natureza da linguagem. Separando comunicação 
e transporte pela primeira vez, o telégrafo estabeleceu as fundações para o 
desenvolvimento de futuras gerações de tecnologias da comunicação. Essa inovação não 
era puramente física e técnica: ela abriu novas formas de pensar sobre comunicação 
e permitiu a alteração de ideias. Em particular, o telégrafo teve ligações estreitas 
com três desenvolvimentos ideológicos: primeiro, ele alterou a forma e a estrutura de 
organizações e administração; segundo, ele auxiliou a geração de novas metáforas 
religiosas e filosóficas; e terceiro, ele afetou ideias ordinárias do cotidiano. Foi um 
instrumento crítico no desenvolvimento de um sistema de preços uniforme, bem como 
da padronização das time zones, o telégrafo apoiou a fundamental reconfiguração e 
reconstrução da consciência prática e das atividades práticas. 

CAREY, J. Communication as Culture: Essays on Media and Society,1992.

Telégrafo

02 Expresso Transcontinental Pony - 
Savage, Salt Lake City 1867 George 
M. Ottinger Disponível em:<https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/5/5c/The_Overland_Pony_
Express>-  
Acesso em: 25 jan 2017
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03 Linha de telégrafo de costa a 
costa 1922 Disponível em: < http://
earlyradiohistory.us/1922cc.htm> 
Acesso em: 25 jan 2017 

04 Fotofone -Invenção de Graham 
Bell - Transmissão de som por raio 
de luz, precursor da fibra óptica 
1880 Autor desconhecido Disponível 
em: <http://www.flickr.com/photos/
fdctsevilla/4074931746/> Acesso em: 
13 fev 2017

05 Ferrovia Londres e Noroeste - 
Sinalização e Linhas de Telégrafo 
1855 Disponível em:<http://gerald 
massey.org.uk/Railway/c10_
construction_(IV).htm> Acesso em: 05 
dez 2016

06 Graham Bell telefona de Nova 
Iorque pra Chicago, 1892 Autor não-
identificado Disponível em: <http://
images.mid-day.com/images/2015/
mar/graham-bell-long-distance-
phone-line.jpg> Acesso em: 7 fev 
2017
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07 (página ao lado) Companhia do 
Telégrafo Elétrico Mapa do Sistema 
Telegráfico na Grã-Bretanha 1852 
Disponível em: < http://distantwriting.
co.uk/telegraphmap.html > Acesso 
em: 25 jan 2017 

08 Planta de Londres Companhia 
Universal Private 1860 Disponível 
em: < http://distantwriting.co.uk/
privatetelegraphy.html> Acesso em: 
25 jan 2017

09 Fiação Telefônica e Telegráfica 
na Broadway 1890 Disponível em: 
<http://www.virtualny.cuny.edu/
blizzard/building/building_fr_set.html> 
Acesso em: 24 jan 2017

10 Mapa do Sistema da Companhia 
Telegráfica do Distrito de Londres 
1866 Disponível em: < http://
distantwriting.co.uk/telegraphmap.
html > Acesso em: 25 jan 2017

11 Telégrafos da Europa - Companhia 
Internacional de Telégrafo e Elétrica 
Disponível em: < http://distantwriting.
co.uk/telegraphmap.html > Acesso 
em: 25 jan 2017
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12 Quatro Cabos para America 
Companhia Anglo-Americana de 
Telégrafo 1866 Disponível em:<http://
atlantic-cable.com/CableCos/
AngloAmerican/AAMap.jpg> Acesso 
em: 24 jan 2017 

13 A Oitava Maravilha do Mundo 
1866 Disponível em: <http://atlantic-
cable.com/Ephemera/Broadsides/
IMG 012> Acesso em: 24 jan 2017

A inovação que foi o telégrafo permanece como metáfora para todas a inovações que 
a fase moderna da história inaugurou e determinam, até hoje, as grandes linhas de 
desenvolvimento das comunicações nos Estados Unidos. O fato mais importante do 
telégrafo é ao mesmo tempo o mais óbvio e inocente: ele permitiu pela primeira vez a 
separação efetiva de comunicação e transporte. Esse fato foi imediatamente reconhecido, 
mas seu significado raramente foi investigado. O telégrafo não apenas permitia que 
mensagens fossem separadas do movimento físico dos objetos, como também permitia 
que a comunicação controlasse processos físicos ativamente. O uso inicial do telégrafo 
para sinalização ferroviária é um exemplo. mensagens telegráficas podiam controlar a 
troca de trilhos, portanto multiplicando os propósitos e a eficácia da comunicação. A 
separação da comunicação do transporte foi explorada em sucessivos desenvolvimentos 
da comunicação até sistemas de controle computadorizados.
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14 “O Niagara” 1857  Disponível 
em: <http://atlantic-cable.com/
Cables/1857-58Atlantic/> Acesso em: 
24 jan 2017

15 Deitando Cabo da Cabana do 
Cabo até a Estação do Cabo Data 
desconhecida Disponível em: <http://
atlantic-cable.com/CableCos/
Germany/Fayal-Azores.jpg> Acesso 
em: 7 fev 2017

16 Navio-Carretel “Colonia” chegando 
para instalar um cabo submarino 
Grã-Bretanha Açores 1906 Disponível 
em: <http://www.zdnet.com/pictures/
photos-from-transatlantic-telegraph-
cables-to-modern-fibre-optics/> 
Acesso em 25 jan 2017

17 Instalação de cabo submarino nos 
Açores 1906 Disponível em: <http://
www.zdnet.com/pictures/photos-
from-transatlantic-telegraph-cables-
to-modern-fibre-optics/> Acesso em 
25 jan 2017
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18 Conectando os Continentes Rotas 
Propostas Para a Linha Telegráfica 
Russo-Americana da Atlantic Cable 
1865 Disponível em: <http://www.
myinsulators.com/acw/bookref/
telegraph/> Acesso em: 24 jan 2017 

19 Mapa da Baía de Trinity Atlantic 
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Enquanto o crescimento do império e imperialismo foram explicados por virtualmente 
todo tipo de fator, pouca atenção foi dada ao telégrafo como elemento que estabeleceu 
as condições concretas para o imperialismo urbano de meados do século XIX. (...) Até a 
chegada do cabo transatlântico, era difícil determinar se uma política colonial britânica 
estava sendo planejada em Londres ou por governadores coloniais no campo - fora de 
contato, fora de controle. Foi o cabo e o telégrafo, apoiado, claro, por domínio dos mares, 
que transformou o colonialismo em imperialismo: um sistema em que o centro de um 
império podia ditar ao invés de meramente responder à margem
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O que era crucial não era apenas o poder transformador do rádio como comunicação 
entre dois espaços quaisquer, mas a própria radiação como construção de espaço. 
Uma transmissão de rádio difundida em todas as direções e capaz de ser sintonizada 
simultaneamente por incontáveis pessoas em incontáveis lugares cria um novo tipo 
de espaço invisível que pode ser ocupado. Não apenas conecta e expande territórios 
existentes. Ele redefine o próprio território.

WIGLEY, M. Buckminster fuller inc.: architecture in the age of radio.
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Rádio (Wireless)
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org/sites/default/files/styles/project_

gallery_full_size/public/projects/
gallery/RUS%20Shukhov_JPEG> 
Acesso em: 7 fev 2017
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Sinais de rádio fazem mais do que unificar o mundo. Eles fazem do mundo um mundo 
pela primeira vez. A habilidade do rádio em conectar pessoas além do horizonte visível 
inventou o próprio globo, um planeta em rede. O uso estratégico do rádio na I Guerra 
Mundial marcou uma mudança radical na evolução da capacidade e na mentalidade 
humanas, como o próprio nome da guerra já diz. Para Fuller, é o ato transformativo 
que construiu o mundo único. Todas as questões se tornam questões globais quando 
o espectro eletromagnético foi conspicuamente ocupado e aberto pela primeira vez. A 
guerra com o rádio foi, conforme Fuller falou em 1970 “o começo do fim do isolamento 
geográfico de humanos (...) O mundo foi integrado por radios, cabos e sistemas de 
transporte de todos os tipos.” Comunicações sem-fio globalizavam todo objeto, ação e 
reflexão.

WIGLEY, M. Buckminster fuller inc.: architecture in the age of radio.
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AT&T lançou a “aerovia eletrônica - uma série de estações de relays de microondas -  em 
1951, em conjunto com a primeira rede transcontinental de televisão.

HU, T.-H. A prehistory of the cloud. Cambridge, Massachusetts.

Em nossa época, o que é representativo do sistemas de técnicas atual é a chegada da 
técnica da informação, por meio da cibernética, da informática, da eletrônica. Ela 
vai permitir duas grandes coisas: a primeira é que as diversas técnicas existentes 
passam a se comunicar entre elas. A técnica da informação garante esse comércio, que 
antes não era possível. Por outro lado, ela tem um papel determinante sobre o uso do 
tempo, permitindo, em todos os lugares, a convergência dos momentos, assegurando a 
simultaneidade das ações e, por conseguinte, acelerando o processo histórico.

SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção.
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Desde sua emergência nos estertores dos anos 1950, satélites estiveram ligados na 
formação de novos imaginários globais, paradigmas de segurança, economias e culturas. 
Satélites tem sido fundamentais para conceituações contemporâneas do global e do 
processo de globalização. Satélites circulam sinais  através e sobre as fronteiras soberanas 
das nações na Terra e ao fazer isso facilitam os fluxos da economia global. Como 
máquinas que orbitam nosso planeta, satélites estão em posição única na representação 
da Terra e suas imagens foram compostas para construir a terra como um todo. Satélites 
também tem sido usados para sensoreamento remoto do espaço além da Terra, e, tem 
nos permitido entender a posição do planeta em um contexto espacial mais amplo, 
galáctico, universal, ou cósmico

PARKS, L.; SCHWOCH, J. (ed.). Down to earth: satellite technologies, 
industries, and cultures.
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Satélites
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Hoje o satélite é parte de um assemblage de tecnologias de controle remoto que podem 
ser organizadas em uma só para observar, comunicar, e localizar alvos sobre a Terra. 
O satélite representa o máximo da racionalização e instrumentalização da busca por 
segurança global e dominação. Dado isso, a paz mundial e a estabilidade raramente são 
compreendidas como o resultado somente do trabalho de diplomacia; crescentemente 
eles são pensados como alavancados pelo sucesso ou fracasso tecnológico de satélites.

O mundo está coberto com mais pegadas de satélites do que fronteiras de nações-
estado. Há mais de 400 satélites geoestacionários com centenas de pegadas na 
superfície da Terra, e há 195 estados com fronteiras soberanas. Em outras palavras, 
há mais territórios de satélites sancionados na Terra do que territórios nacionais.(...) 
Atualmente, não há mapas suficiente para visualizar a realidade de que a Terra é um 
domínio satelitizado (...) A Expansão veloz e a atividade no campo das transmissões 
por satélite ao longo dos últimos 30 anos parecem que excederam as capacidades dos 
cartógrafos (...)
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Em primeiro lugar, a rede não teria nenhuma “autoridade central”.  
Ademais, ela seria desenhada desde o começo para operar mesmo em condições 
extremas. Os princípios eram simples. A rede em si seria desenhada para ser não-
confiável em todos os momentos. Seria desenhada desde o início para transcender sua 
própria falta de confiabilidade. Todos os nós na rede seriam iguais em status a todos 
os outros nós, cada nó com sua própria autorização para originar, passar e receber 
mensagens. As mensagens deveriam estar divididas em pacotes, cada pacote endereçado 
separadamente. Cada pacote começaria em algum nó de origem especificada, e 
terminaria em algum outro nó de destino especificado. 
Cada pacote passaria pela rede individualmente. 
A rota que o pacote pegou é irrelevante. Apenas o resultado final conta. Basicamente, 
o pacote seria jogado como “batata quente” de nó a nó, mais o menos na direção do 
seu destino, até que chegasse ao local adequado. Se grandes partes da rede estivessem 
destruídas, os pacotes atravessaria a rede por qualquer nó que tivesse sobrevivido.  
Esse sistema de entrega relativamente fortuito poderia ser “ineficiente” num sentido 
usual, mas seria extremamente resiliente.

“INTERNET” [aka “A Short History of the Internet”]
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Data Center

A nuvem é o exemplo mais bem acabado daquilo que os cientistas da computação 
chamam de “virtualização”- uma técnica para transformar coisas reais em objetos 
logísticos, seja uma rede física tornada um ícone em forma de nuvem, ou um galpão 
repleto de servidores de armazenamento de dados tornados “cloud drives”. Mas o 
intervalo entre o real e o virtual escamoteia um número de consequências menos 
estudadas, algumas benignas outras não. (...) A ideia de uma economia virtual mascara 
o movimento lento da eletrônica que impulsiona os data centers em nuvem, e os 
trabalhadores que precisam descarregar esse equipamento nas docas. (...) Ao produzir 
uma relação instantânea e imediata entre um usuário e um site, nossa imaginação de 
uma “nuvem” virtual remove a infraestrutura de trabalho de dentro das redes digitais.

HU, T.-H. A pre-history of the cloud. 
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78 Inspeção de tubulação de água 
sob servidores do Google. Disponível 
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A nuvem digital ativamente apaga sua própria historicidade. Esse apagamento é 
crucial para a produção de um senso de falta de limites dos ambientes digitais. Assim 
como um encanamento produz uma ideia de que a água é um recurso infinito que 
pode ser acessado ao abrir uma torneira, a nuvem cria a percepção de que o poder da 
computação é um recurso virtualmente ilimitado.

HU, T.-H. A pre-history of the cloud. 
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Estamos constantemente envolvidos em conversas sobre redes. Cada mensagem, artigo, 
e anúncio parecem ser sobre essa ou aquela rede. Estamos cercados por conversas 
em rede, sobre redes. É como se nossas tecnologias alimentassem um tipo de autor-
refelxão narcisística. Todos se tornaram um tipo de especialista, pronto pra discutir 
os diferentes tipos de de redes (social, computador, televisão, telefone, linhas aéreas, 
bamcos, negócios, saúde, ativismo...) ou escalas (global, nacional, metropolitanas, 
infraestruturais, locais, domésticas...) ou modos (aberta, restrita, anônima...) E onde 
estaríamos sem nossas opiniões sobre a Internet, a rede das redes a qual todas as 
outras agora se referenciam? Quantas vezes temos de expressar nosso espanto com 
esse espaço tão vasto em que qualquer endereço está apenas há alguns cliques de 
distância de todos os outros? Apegando-se a qualquer fio marginal, logo acessamos uma 
trama infinitamente densa, como se um passeio numa pacata rua no campo pudesse 
subitamente nos trazer ao coração de uma metrópole de dimensões inéditas. Ao celebrar 
este novo tipo de território, nós remodelamos questões de identidade individual em 
termos de níveis inimagináveis de conectividade, ignorando as igualmente dramáticas 
emergências de novas formas de inacessibilidade para assim encenar uma simulação 
de euforia coletiva institucionalizada em que o discurso sobre abertura, democracia, 
trocas livres e velocidade predominam sobre discursos de controle, vigilância, bloqueio, 
sedação, censura e crime. A proliferação de formas eletrônicas de espaço público 
equipara-se à proliferação de redes privadas altamente restritas. Novas formas de 
inacessibilidade estão em gestação sob o manto de nossa utópica imagem de mobilidade 
infinita. Parcialmente cientes disso, uma que vez que por definição não se pode estar 
plenamente cientes de espaços onde não se pode entrar, todos celebramos novas formas 
de conectividade em um culto à conectividade altamente ritualizado.

WIGLEY, M. Buckminster fuller inc.: architecture in the age of radio.

Cidade
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tividade móvel Disponível em: <http://
telecocare.teleco.cl9.com.br/telebra-
sil/erbs/> Acesso em 25 jan 2017

95 (página ao lado) Mapa de conec-
tividade móvel Disponível em: http://
www.nigeriapresslog.com/facebooks-
aquila-airplane-set-take-internet-
remote-communities/
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“No final da década de 1990, quando a Google era uma empresa privada que mal tinha 
um ano de idade, seu futuro presidente já articulava o contexto no qual a empresa 
floresceria. O dr. Eric Schmidt declarou que o século XXI seria sinônimo do que chamou 
de “economia da atenção”, e que as corporações globais dominantes seriam aquelas 
bem-sucedidas na maximização do número de “globos oculares” que mobilizassem e 
controlassem.[9] A intensidade da competição diária por acesso a horas de vigília de 
um indivíduo e o controle delas é resultado da enorme desproporção entre os limites 
humanos, temporais, e a quase infinita quantidade de “conteúdo” à venda. Mas o sucesso 
corporativo também será medido pela quantidade de informação que pode ser extraída, 
acumulada e utilizada para prever e modificar o comporta mento de qualquer indivíduo 
com identidade digital. Um dos objetivos de Google, Facebook e outras empresas (daqui 
a cinco anos, podem ser outros nomes) é normalizar e tornar indispensável, como 
esboçou Deleuze, a ideia de uma interface contínua — não literalmente sem costuras, 
mas uma ocupação relativamente ininterrupta com telas iluminadas de diversos tipos, 
que exigem constantemente interesse ou resposta. É claro que há interrupções, mas não 
são intervalos nos quais seja possível alimentar e apoiar qualquer tipo de contraprojeto 
ou linha de pensamento. Na medida em que a oportunidade de transações eletrônicas 
de todo tipo se torna onipresente, desaparecem os vestígios do que costumava ser a vida 
cotidiana livre de intrusões corporativas. A economia da atenção dissolve a separação 
entre o pessoal e o profissional, entre entretenimento e informação, desbancados por 
uma funcionalidade compulsória de comunicação inerente e inescapavelmente 24/7 . 
Mesmo como coloquialismo contemporâneo, o termo “olhos” para o local de controle 
redefine a visão humana como uma atividade motora que pode ser submetida a direção 
e estímulo externos. O objetivo é refinar a capacidade de localizar o movimento do 
olho sobre ou no interior de locais ou pontos de interesse intensamente visados. O 
olho é desalojado do reino da ótica e transformado em elemento intermediário de um 
circuito cujo resultado final é sempre uma resposta motora do corpo a uma solicitação 
eletrônica. É nesse contexto que a Google e outros players corporativos competem agora 
por domínio sobre os restos do cotidiano. Alguém talvez diga que aquilo que constitui 
a vida cotidiana se reinventa continuamente, florescendo hoje em áreas específicas de 
interação e expressão online. ”

Conectividade
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Disponível em <http://dip9.aaschool.
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pela conectividade, TV nos anos 50 
Disponível em: <ttp://3.bp.blogspot.
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99 Sistema de comunicação de rádio 
portátil na guerra do Vietnã. Disponív-
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AN/PRC-77_Portable_Transceiver> 
Acesso em: 7 fev 2017

100 Conexão por satélite, guerra do 
Iraque 2008 Disponível em: <https://
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103 Dinâmicas sociais produzidas 
pela conectividade, Conclave papal 
Disponível em: <https://ballinyour-
court.files.wordpress.com/2014/09/
papal-investiture.png> Acesso em: 12 
out 2015

104 Pessoas usando celulares Cena 
de documentário Disponível em: 
<www.elasticspace.com/>

105 Dinâmicas sociais produzidas 
pela conectividade - África Disponível 

106 (próxima página) Infraestrutura 
global de informação e comunicação. 
Ilustração: Gustavo Wierman e Lucas 
Girard 2017.

“Uma uniformidade generalizada é, inevitavelmente, um dos resultados da escala 
global dos mercados em questão e de sua dependência nas ações coerentes ou previsíveis 
de grandes populações. Ela é obtida não pela criação de indivíduos semelhantes, 
como costumavam afirmar as teorias sobre a sociedade de massas, mas pela redução 
ou eliminação de diferenças, pelo estreitamento do espectro de comportamentos que 
podem funcionar de maneira eficiente ou bem-sucedida na maioria dos contextos 
institucionais contemporâneos. Assim, acima de um estrato econômico relativamente 
baixo, uma nova insipidez floresce em quase todos os lugares onde o consumo acelerado 
se tornou a norma — não apenas em determinados estratos profissionais, grupos 
sociais ou faixas etárias. Paul Valéry previu parte desse processo já nos anos 1920, 
quando afirmou que a civilização tecnocrática levaria por fim à eliminação de qualquer 
forma de vida indefinida ou não mensurável que se encontrasse no interior de suas 
esferas de operação.”

CRARY, J. 24/7: late capitalism and the ends of sleep
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Considerando-se os propósitos desta dissertação, elaboramos, a título 
de conclusão, alguns apontamentos. Sua função dentro do presente 
documento é levantar questões que possam futuramente ser aprofundadas 
em um processo de doutoramento.

Relembremos o objetivo geral desta dissertação: 

informação e comunicação e sua emergência histórica; bem 
como analisar que tipos de efeitos estas redes de tecnologia da 
informação e comunicação produzem no meio urbano.

Como síntese da confrontação dos pontos levantados no monitoramento 
de conjuntura (ver anexo) apresentado na introdução com os elementos 
conceituais fornecidos por Santos, McLuhan e Virilio, articulou-se uma 
discussão, como insumo para um posterior detalhamento. São pontuações 
sobre os modos futuros de vida na cidade, e o tipo de consciência coletiva 
e autonomia individual que se cria e que se perde num ambiente de 
conectividade total. Apontamos três aspectos, interligados: programação do 
ambiente, literácia digital e cidade/mundo. Estes três aspectos são produto 
de uma infraestrutura monumental e de uma invisível arquitetura do 
tempo, cuja estrutura a sociedade começa a conhecer.

Para efeito desta discussão específica, adotaremos uma noção genérica de 
cidade, pelos motivos que seguem. É característico das infraestruturas de 
tecnologias da informação uma certa desconsideração por especificidades 
geográficas, históricas, morfologia urbana, cultura. As formas técnicas 
pelas quais as infraestruturas de TIC se ligam a uma cidade são, de 
um modo geral, as mesmas em todo lugar: instalação de dutos para 
passagem de cabos, passagem de fiação em postes, criação de centros 
de processamentos de dados nas grandes capitais, implantação de redes 

3. Apontamentos 
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de telefonia celular – acopladas a todo tipo de estrutura – de acordo 
com a demanda, provimento de mercado de produtos e mão de obra 
especializada, etc. Esta “desconsideração” reflete a grande eficácia com que 
os modernos sistemas de comunicação digitais de alta capacidade foram 
implantados em cidades de todo mundo, num período de tempo muito 
curto. Reflete, também, um setor concentrado, em que apenas operadores 
altamente capitalizados têm condição de atuar.46 Milton Santos aponta que

nunca na história do mundo houve um subsistema de técnicas tão 
invasor. Nos períodos anteriores, nenhum deles se apresentou com tal 
força de difusão e tal capacidade de se impor e espalhar quanto agora. 
Ao mesmo tempo, o sistema técnico representativo da atualidade tende à 
unidade. É a primeira vez na história do homem em que há apenas um 
sistema técnico regendo toda a atividade humana47.

Variantes locais acontecem principalmente no campo da legislação, onde 
algumas cidades atribuem o provimento da infraestrutura urbana de TI 
dentro de secretarias de obras públicas, ou secretarias de assuntos digitais. 
A grande maioria dos municípios, entretanto, entrega esse serviço ao 
mercado – fato que acaba por gerar grande desconhecimento do estado real 
da infraestrutura de TI – como é o caso da cidade de São Paulo. De um 
modo geral, as operadoras buscam isolar-se de entraves geográficos, sociais 
e políticos, no encalço de um “capitalismo sem-fricção” (STAROSIELSKI, 
2015), um espaço de fluidez total de decisões e de influência instantânea 
sobre as dinâmicas do território, sem maior envolvimento com a “cidade 
visível” de que fala Kazys Varnelis em Infrastructural City (VARNELIS, 
2009). No âmbito das operações de telecomunicações importa menos o que 
é visível, “o visível não é mais o primeiro determinante do urbano”48:

Ao invés disso, nossa sociedade em rede é crescentemente dominada 
por aquilo que Lewis Mumford chamou de “cidade invisível”, o mundo 
despercebido dos cabos, fios, conexões, códigos, acordos e capital. Hoje, 
mais do que nunca, o papel dessa cidade invisível na determinação da 
estrutura de áreas urbanas é vasto. A forma visível é meramente uma 
irrupção de outras forças.

46Há ainda que se debruçar sobre este aspecto para um melhor diagnóstico sobre os atritos 
locais para a implantação das redes de TIC.
47SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção.
48VARNELIS, K. The infrastructural city: networked ecologies in los angeles. New York. Los 
Angeles. Columbia University, 2009.
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Por isso, não adotaremos o caso de nenhuma cidade especificamente. Uma  
distinção possível entre cidades é aquela obtida pela análise das redes, entre 
cidades muito ou pouco conectadas, cidades que transmitem comandos 
e cidades que recebem comandos, conforme o documento de gestão do 
território Redes e Fluxos 2014 (IBGE, 2014) nos indica49. Para sistemas de 
TIC, as cidades são nós em uma retícula, pontos num mapa topológico.

3.1. Programação do Ambiente

Hoje é a velocidade instantânea da informação elétrica que, pela primeira 
vez, permite o fácil reconhecimento de padrões e contornos formais de 
mudanças e desenvolvimentos. O mundo inteiro, passado e presente, 
agora se revela a nós como uma planta em crescimento em um filme 
acelerado.50 

A possibilidade de “conhecimento do planeta, assegurado pelo uso 
das técnicas de detecção e de medida, permite uma descoberta ‘global’ 
dos lugares e sua avaliação, para usos escolhidos pelos portadores de 
ações” (SANTOS, 2009). Para o operador de sistemas de informação 
geográficas, as funções da cidade e dos mercados estão num campo 
global de probabilidades, representadas numa interface. Esse instrumento 
permite grande precisão na localização de um objeto técnico e grande 
intencionalidade na sua  inserção no espaço:

A ideia, bastante difundida, de ação just in time, deve ser completada 
com uma outra noção, a de ação just in place, para dar conta dessa 
precisão das ações da qual depende a sua eficácia no mundo de hoje51. 

Essa intencionalidade na localização de objetos técnicos é alimentada por 
uma estrutura de dados, recolhidos diretamente do espaço.

49Com efeito, no contexto da globalização, quando novas tecnologias permitem a 
comunicação instantânea entre grande parte das cidades, é de grande valor estratégico, 
para a sociedade e o Estado brasileiros, conhecer as inúmeras redes forjadas, tanto na 
esfera pública – através das articulações entre instituições federais – quanto na esfera 
privada – através das articulações entre sedes e filiais de empresas. Neste estudo, busca-
se compreender como as diferentes regiões e cidades se conectam através da gestão do 
território e quais são os centros que concentram a capacidade de comando e controle do 
País. IBGE (ed.). Gestão do território, 2014: redes e fluxos do território. Rio de Janeiro: IBGE, 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014.
50MCLUHAN, M. Understanding media: the extensions of man. 2. ed. New York: New 
American Library, 1964.
51SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção.



88

3.1.1. Dados
A convergência de variadas tecnologias de informação e comunicação e 
conectividade através da Internet, sejam elas da ordem do hardware ou 
do software, oferecem uma nova escala de possibilidades de justaposição, 
num mesmo plano de análise, de informações até então desconexas 
ou impossíveis de serem visualizadas, fatores críticos para a análise e 
intervenção em sistemas  urbanos crescentemente complexos. Procede-
se à integração de informações obtidas por satélite – imagens, filmagens, 
monitoramento de tráfego por GPS –, informações de comportamento 
individual obtidas nos serviços de redes sociais e conectividade móvel; 
através de dados abertos disponibilizados pelo poder público; dados 
obtidos pelo monitoramento do espaço urbano através de câmeras e 
sensores; informações geradas pela informatização da gestão dos grandes 
sistemas infraestruturais que servem à sociedade. A somatória destes 
dados em plataformas dinâmicas, atualizadas em tempo real, permite 
a identificação de padrões estatísticos e modelos probabilísticos das 
dinâmicas sociais, alimentando a criação de novos bancos de dados 
urbanos e a posterior visualização de dados. (e o mais importante: 
a correlação de dados – o que propicia estabelecer novos nexos ou 
associações de dados e observar padrões, sintomas, etc nunca observados) 
No contexto global de crescimento urbano, a ampliação do conhecimento 
sobre a cidade, informando políticas públicas, é recebida com grande 
abertura pelas municipalidades.

Com o adensamento da infraestrutura de conectividade nas grandes 
cidades nas últimas duas décadas, novas tecnologias de rastreamento e 
geolocalização emergem como plataformas de oferta de serviços comerciais 
baseados em mobilidade. Produzir, gerir e dar produtividade a esses 
grandes dados urbanos – principal commodity de uma cidade – estão na 
base das cadeias de valor. 

3.1.2. Limites
O adensamento da infraestrutura de conectividade produz mutações nos 
tempos da cidade. A maior racionalidade na gestão do tempo pressiona 
pelo incremento na performance dos sistemas que dão suporte às ações 
no meio urbano, tensionando as infraestruturas. O que aponta para os 
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limites do urbanismo como instrumento de regulação e planejamento. 
Até os anos 1990, no Brasil, segundo Villaça, era aceitável considerar, para 
efeitos de planejamento urbano, que o impacto maior das tecnologias 
de telecomunicações sobre as cidades limitava-se a relações regionais 
entre polos econômicos (VILLAÇA, 1998). Porém, a partir da ascensão 
da internet como principal motor do crescimento da economia global 
– espécie de plataforma logística-operacional dos mercados – algumas 
metrópoles afirmaram-se como os centros de decisão globais de uma 
economia interligada em rede e distribuída globalmente (CASTELLS, 
2001) através de um uso intensivo das TICs. Ao mesmo tempo, “as cidades 
voltaram-se contra elas mesmas”.

Embora as infraestruturas tenham sido conceituadas a partir de um “ideal 
modernista infraestrutural” que promoveria homogeneização, integração 
utópica e “masterplanning” implantados por um poder centralizado, 
autores como Castells (1989) e Graham e Marvin (1996) demonstraram 
que infraestruturas de telecomunicações, como a Internet, estiveram 
largamente fora do planejamento urbano no século 20 e defendem a 
integração das telecomunicações e a Internet ao pensamento sobre 
urbanismo, espaço e lugar. Se a “atual escala das metrópoles não permite 
programação” (CACCIARI, 2010) é porque “critérios da urbanística 
dos séculos 19 e 20 foram simplesmente ultrapassados” (2010). Ainda 
que as redes de infraestrutura digital instaladas pela cidade reflitam 
o relacionamento íntimo entre a Internet e os sistemas urbanos52, 
ainda falta, no campo do urbanismo, um melhor entendimento sobre 
as interdependências da infraestrutura de banda larga (as TIC) e o 
espaço urbano53.

A ideia de “programação do ambiente” (MCLUHAN, 1964) alinha-
se atualmente ao processo mais amplo de racionalização do espaço, 
através de movimentos como o do urbanismo inteligente, que são a 
“articulação local de um discurso de eficiência empreendido em escala 
global” (SANTOS, 2008). No contexto global de crescimento urbano, as 
crescentes potencialidades de integração e coordenação da gestão dos 
sistemas infraestruturais urbanos (saneamento, energia, transporte, 

52MALECKI, E.J. - The Economic Geography of the Internet's Infrastructure. 
53EASTERLING, Keller. Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space. New York. Verso, 
2014.
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educação, saúde, segurança, lazer e o sistema social – via conectividade 
móvel) em plataformas digitais, são um instrumento estratégico para 
lidar com a complexidade do fenômeno urbano. A “contínua integração 
de tecnologias da informação em infraestruturas físicas” para criação de 
“infraestruturas inteligentes”, bem como para prover o acesso à informação 
digital disponível, é hoje crucial para o acesso à informação armazenada no 
espaço da cidade (EASTERLING, 2014). O ambientalista Braden Allemby, 
descreve os atributos de sistemas inteligentes aplicados ao meio urbano:

(...) com a aceleração da urbanização, crescente vulnerabilidade 
das cidades a desastres naturais; e a complexidade física e cultural 
dos sistemas urbanos; a própria natureza dos sistemas urbanos está 
mudando profundamente uma vez que as capacidades das TIC estão 
sendo integradas em todos os níveis da funcionalidade urbana: sistemas 
de sensores, materiais inteligentes, prédios inteligentes, infraestruturas 
inteligentes, e assim por diante. Especialmente por sistemas de TIC serem 
redesenhados para serem autônomos – virtualizados, auto-definíveis, 
auto-monitoráveis, auto-corretivos e com capacidades de aprendizagem 
em todas as escalas do chip ao computador, do regional aos grids globais 
de TIC – as implicações para design, performance e comportamento 
de sistemas urbanos aceleram em complexidade. Ademais, o crescente 
papel dos sistemas urbanos como nós em rede de energia, financeiras e 
informacionais adicionam muitas camadas de informações complexas aos 
ambientes urbanos construídos54.

3.1.3. Tendências

(...) Nossa sociedade em rede é crescentemente dominada por aquilo que 
Lewis Mumford chamou de “cidade invisível”, o mundo despercebido dos 
cabos, fios, conexões, códigos, acordos e capital. Hoje, mais do que nunca, 
o papel dessa cidade invisível na determinação da estrutura de áreas 
urbanas é vasto. A forma visível é meramente uma irrupção de outras 
forças, uma graphic user interface para uma mais poderosa linha de 
comando abaixo.55 

Das tensões entre Internet e a cidade está se constituindo um campo aberto 
de experimentações urbanas e sociais. Com grande poder de influência 
sobre o setor público, setores industriais de alta tecnologia promovem uma 
reorganização do espaço urbano, tomando a organização da internet como 
modelo com que se pensa o futuro de outros sistemas  (SANDVIG, 2013), 

54ALLEMBY, Braden. Infrastructure in the Age of Earth Systems Engineering and 
Management (ESEM). In. Digital Infrastructures: Enabling Civil and Environmental Systems 
through Information Technology. 
55VARNELIS, K. The infrastructural city: Networked ecologies in Los Angeles. pg 126. The 
Invisible City. 
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capilarizando ainda mais a conectividade e descentralizando as operações 
logísticas dos setores produtivos e de serviços. Para isso, mobilizam 
investimentos significativos em relações públicas para influenciar a 
normatização do novo ciclo de tecnologia da informação embarcada no 
espaço público,

Na atualidade, tendências da indústria da tecnologia da informação 
e das telecomunicações estão diretamente ligadas à ampliação de seu 
parque operacional sobre o ambiente construído: com o advento do 
“espaço racional”, este se torna uma verdadeira máquina, cuja energia é a 
informação (SANTOS, 2009). No entanto, na cidade de desenvolvimento 
histórico, a “renovação da materialidade para o alargamento de área de 
influência da esfera da produção” (2009) é complexa. Rígida pelo seu 
estoque de capital fixo instalado, a cidade resiste a uma difusão ainda mais 
rápida e ampla da infraestrutura tecnológica (2009). Esse aspecto deve ser 
considerado em relação ao contexto atual de incremento da infraestrutura 
digital urbana para implementação de computação ubíqua, onde busca-
se suplantar essa inércia material através da criação de uma nova camada 
ambiental de produção e gestão de dados digitais (VASSÃO, 2008) – 
camada que se alimenta principalmente de fluxos e interações sociais entre 
dispositivos móveis e fixos. 

Está em curso um novo ciclo de reorganização do espaço urbano, a reboque 
de um abrangente redesenho do setor produtivo denominado Indústria 4.0, 
que é uma complexa distribuição da produção no ambiente, baseada na 
Inteligência Artificial e na extensa semeadura de dispositivos eletrônicos 
multipropósito, com capacidade computacional, interconectados pela 
tecnologia 5G. À antiga telemática dá-se agora o nome de Internet das 
Coisas e o aspecto infraestrutural e político de sua implementação intitula-
se Smart City

Os impactos destas ações incidem não apenas sobre a redefinição de usos 
legais do espaço público, mas sobre a totalidade das interações na cidade. 
Trata-se de um movimento de maior racionalização do espaço, que implica 
a “articulação local de um discurso de eficiência empreendido em escala 
global” (SANTOS, 2008). Braden Allemby aponta a necessidade de se 
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implementar sistemas de “smart cities” como ação de caráter sustentável, no 
quadro geral dos “sistemas-terra”56:

Sintomático dessa nova ordem de gestão científica das cidades convertidas 
em “pátio fabril” distribuído, balizadas pela máxima eficiência em 
todos os sistemas urbanos e implicadas na gestão da crise ambiental, é a 
publicação pela International Standard Organization, responsável pela 
definição de padrões industriais, da ISO 37120:201457, documento em 
que são estabelecidos indicadores objetivos e mensuráveis de eficiência e 
sustentabilidade urbanas. 

Diversas projeções do setor financeiro indicam que a intermediação digital 
de todas as atividades sociais é um processo que está ainda em seus estágios 
iniciais. Nessa etapa, assim como nas etapas anteriores do crescimento 
industrial, a cidade vai se convertendo em infraestrutura cada vez mais 
especializada – uma plataforma cada vez mais sofisticada. 

3.2 Literácia Digital

Nos descrevemos como uma “sociedade em rede” e no entanto a maior 
parte do público sabe muito pouco sobre as infraestruturas que sustentam 
tal designação – seja radiodifusão, web ou sistemas wireless. A questão 
da literácia infraestrutural se torna mais presciente quando entramos 
em uma era de computação ubíqua em que muitos diferentes tipos de 
objetos e superfícies serão usados ou como antenas ou como interfaces de 
usuário.58

Se a visualização da escala global das infraestruturas da informação 
e comunicação nos permite compreender sua constituição histórica, a 
temporalidade de tempo real que elas produzem, “a planificação invisível do 
tempo” escapa à representação cartográfica clássica. Um modelo possível de 

56(...) com a aceleração da urbanização, crescente vulnerabilidade das cidades a desastres 
naturais; e a complexidade física e cultural dos sistemas urbanos; a própria natureza 
dos sistemas urbanos está mudando profundamente uma vez que as capacidades das 
TICs estão sendo integradas em todos os níveis da funcionalidade urbana: sistemas de 
sensores, materiais inteligentes, prédios inteligentes, infraestruturas inteligentes, e assim por 
diante. Especialmente por sistemas de TIC serem redesenhados para serem autônomos 
– virtualizados, auto-definíveis, auto-monitoráveis, auto-corretivos e com capacidades 
de aprendizagem em todas as escalas do chip ao computador do regional aos grids 
globais de TIC – as implicações para design, performance e comportamento de sistemas 
urbanos aceleram em complexidade. Ademais, o crescente papel dos sistemas urbanos 
como nós em rede de energia, financeiras e informacionais adicionam muitas camadas de 
informações complexas aos ambientes urbanos construídos.
57Disponível em < https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:37120:ed-1:v1:en > Acesso em: 13 
de fev. 2016.
58PARKS, L. Flow Favorites: Around the / UC Santa Barbara – Flow. Disponível em: <http://
www.flowjournal.org/2010/03/flow-favorites-around-the-antenna-tree-the-politics-of-
infrastructural-visibilitylisa-parks-uc-santa-barbara/>. Acesso em: 30 jan. 2017. 
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visualização das interações que essa temporalidade introduz talvez sejam 
os dos circuitos lógicos, os diagramas topológicos. O efeito de aceleração 
da realidade se produz diretamente pelos sentidos. Hoje este efeito está 
associado à produção de um estado de disponibilidade (CRARY, 2014), à 
acessibilidade de tudo por todos e para todos, efeito cuja transmissão – 
uma verdadeira cronoscopia59, no léxico viriliano – se faz pelas interfaces 
dos dispositivos móveis conectados – os terminais individuais. 

É no campo de uma nova política do tempo (VIRILIO, 1993, 1995, 
2012), ou de uma compreensão profunda dos efeitos da mídia sobre 
a psique humana, que pode emergir uma urbanidade do tempo real. 
Se Marshall McLuhan trouxe para o debate público nos anos 1960 a 
discussão sobre os meios de comunicação e a radical transformação na 
identidade humana que estes meio inauguravam, hoje Virilio realiza 
algo semelhante ao apontar a dimensão de crise antropológica e espacial 
provocada pela “deslocalização” da cidade, pela “desrealização” do lugar, 
os elementos “nervosos” da cidade desenraizados pela nova temporalidade 
da cidade, acelerado pelas novas tecnologias. Como perceber esse 
espaço diferentemente?

Historicamente, as infraestruturas de TIC são providas por operadoras 
privadas conforme a demanda econômica, conforme o “interesse de 
tráfego”. Embora façam largo uso da infraestrutura urbana disponível, 
seja fazendo uso do subsolo e dos espaços infraestruturais dos outros 
sistemas, seja ocupando a paisagem com antenas nos prédios, em torres 
isoladas em lotes ou no emaranhado de cabos em postes de iluminação60, 
seja na captura da atenção dos cidadãos pelos terminais individuais 
interconectados em sua rede, seja – no limite, no uso intensivo que se faz 
de um recurso natural, o ar –, ainda assim o planejamento da expansão de 
TIC nas áreas urbanas não está disponível para consulta ou debate público, 
sob argumento de sigilo das informação estratégicas para as operadoras. 
O debate público sobre novas potencialidades e, principalmente, impactos 
ambientais do uso das TIC para a programação do território comum 
59Cronoscopia. Virilio denomina assim um tempo que não é o tempo que passa, o tempo 
histórico, cronológico, mas um tempo técnico que se transmite pelas infraestruturas de 
comunicação e informação (...) uma duração cujo padrão seria menos o tempo que passa 
da história e da cronologia do que o tempo que se expõe instantaneamente; o tempo deste 
instante sem duração, um “tempo de exposição”. VIRILIO, P. O Espaço Crítico.
60No Brasil a maior parte da instalação de fibra óptica last mile - aquela que chega às casas, 
empresas, escolas, etc -  é feita por cabeamento aéreo.
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permanece restrito, restringindo-se a opinião pública a debater os 
conteúdos e serviços veiculados pelas mídias digitais e o setor público 
a legislar apenas sobre requisitos técnicos e contrapartidas financeiras, 
retirando-se de uma participação mais efetiva na modelagem de cenários 
de desenvolvimento sócio-econômico para além de programas de inclusão 
e governança digitais. 

Em uma entrevista em 1977, McLuhan defende que é urgente que se 
compreenda as mídias para que se possa fazer “uma programação 
total do ambiente”. Essa programação teria um aspecto de “literácia 
infraestrutural”, que traria à luz aspectos ocultos das mídias. Quando 
fala de ecologia das mídias, refere-se ao fato de que toda mídia cria 
seu ambiente a partir de um vasto uso da terra, da energia elétrica, dos 
recursos naturais, recursos humanos, um vasto aparato que produz um 
desequilíbrio nos sentidos, produzindo total transformação da percepção, 
da compreensão, das sensações e dos valores humanos: seu aparato 
tecnológico é “uma verdadeira máquina de guerra”.61

Nessa intersecção com o universo das mídias, cabe aqui recuperar uma 
passagem da história recente dos Estados Unidos, para se estabelecer 
um paralelo com o momento atual de intensificação da presença das 
mídias na cidade. Em 1996, dentro do programa National Information 
Infrastructure, a gestão Clinton promoveu a venda dos espectros de 
frequência eletromagnética de televisão e rádio. Até então eles eram 
concedidos a operadores privados sob os olhos do poder público e dos 
militares, que em alguma medida garantiam o atendimento a uma série 
de interesses nacionais, sociais, etc. Garantia inclusive a produção de uma 
pequena parcela de conteúdo de qualidade na televisão. Ao estabelecer 
critérios de extrema competitividade de mercado para acelerar a expansão 
da infraestrutura, o governo entregou um recurso natural da população, o 
ar, o espaço aéreo – aquilo que se desconecta do solo, ou em outros termos, 
da propriedade da terra, à iniciativa privada, e entregou a regulamentação 
do setor a uma agência descomprometida com o bem comum. O que se 
seguiu foi uma deterioração da qualidade do conteúdo veiculado pelas 
emissoras, em busca de anunciantes, de maior rentabilidade possível 
(SCHILLER, 1996). Herbert Schiller, teórico das comunicações e crítico das 

61SCHILLER, H. I. Information inequality: the deepening social crisis in america.
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grandes corporações de mídia, atribui a esse momento responsabilidade 
pela grande queda na qualidade da educação pública nos Estados Unidos. 
Schiller aponta que o rádio, assim como a televisão, inicialmente oferecia 
enorme potencial para a saúde pública e o benefício social, qualidades que 
se perderam ao se orientar a programação destas mídias exclusivamente 
em direção ao ganho financeiro. O autor, ao relatar esse evento, questiona: 
como um poder tão concentrado pode produzir diversidade? 

E lamenta, ao falar da então recém-nascida Internet – objeto do programa 
de construção de information superhighways –: “mais uma vez na história 
americana uma nova tecnologia de comunicação está sendo promovida por 
aclamação acrítica enquanto o que está sendo entregue à gestão corporativa 
é o próprio discurso público”. Mais um paralelo possível, agora um tanto 
explícito, consiste na cessão da riqueza informacional do espaço urbano 
– já em larga medida mediado pelo direito privado – à iniciativa privada, 
sem a promoção de uma ampla e estruturada discussão acerca dos efeitos 
aceleradores sobre as “formas sociais existentes” de conceitos como smart 
cities e internet das coisas, que dependem maciçamente do espaço público 
para desempenharem sua ação. 

Por isso, apesar dos benefícios gerenciais, ganhos de eficiência, 
produtividade e sustentabilidade, os riscos inerentes a uma gestão 
fechada das infraestruturas inteligentes são similares àqueles destacados 
por Schiller em Information Inequality: oferta desigual de serviços, 
exploração comercial e abuso de informação, ameaças à privacidade 
individual, desintegração comunitária, e perda de valores públicos e 
responsabilidade social.62

Talvez o maior entrave à criação de um movimento de literácia digital, 
literácia infraestrutural-urbana sejam as formas como a super-segmentação 
dos assuntos produz no limite uma irrelevância de toda forma de discurso. 
As novas mídias digitais permitem que todos falem, mas para ser escutado 
exige-se poder econômico. O historiador norte-americano Jonathan 
Crary chega a sugerir que existe um bloqueio acadêmico a discursos que 
problematizem a atual atmosfera de conectividade. No momento em que 
o discurso de McLuhan fez eco, sua voz surgia juntamente com os meios 

62Idem.
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que lhe deram potência. É importante lembrar que McLuhan foi, a partir 
de 1959, diretor do Media Project da Associação de Emissoras Educativas 
do Escritório de Educação dos Estados Unidos, onde conduziu a pesquisa 
que daria origem a Understanding Media. Hoje isso não mais é possível, 
dada a multiplicidade de vozes e canais de difusão. As mídias já foram 
compreendidas e elas são de fato instrumentos de poder. É bastante 
improvável que alguma força social hoje seja capaz de construir um 
contraponto crítico ao movimento atual – que é histórico, como vimos – 
de substituição da gestão político-econômica da cidade por uma gestão 
cibernética-digital fechada. Segundo o sociólogo e pesquisador do Rand 
Institute Harold Sackman, uma crítica à utilização da cibernética nos 
sistemas sociais nasceria necessariamente de novas instituições, uma vez 
que a emergência de sistemas de tempo real enquanto formas de controle 
social é, em si, uma nova instituição.63 Para McLuhan, 

As mais benignas democracias políticas se tornam um estado policial 
assim que se aumenta a velocidade das comunicações. Todos ficam 
sob vigilância, todo mundo é posto num banco de dados. Não há mais 
liberdade64.

A questão política, “a quem beneficia a gestão cibernética do meio urbano?” 
tem como resposta uma pergunta: “qual é o problema para o qual esta 
tecnologia é a solução?” (POSTMAN, 1993). Neil Postman formulou 
mais seis perguntas, segundo ele capazes de instituir um senso crítico no 
cidadão, na sociedade, como forma de participação social no momento 
em que uma nova tecnologia está sendo promovida pelos meios de 
comunicação. Rumo a um horizonte de esclarecimento sobre os efeitos das 
novas mídias, sobre a real escala da “enorme ambiente de mídia que nos 
cerca”, Postman questiona: 

“Qual é o problema para o qual esta tecnologia é a solução? 
De quem este problema é realmente?  
Se há de fato um problema legítimo que é resolvido pela tecnologia, que 
novos outros problemas serão criados pelo meu uso da tecnologia? 
Eu estou usando essa tecnologia, ou essa tecnologia está me usando?” 

Quais pessoas e instituições serão mais impactadas pela tecnologia? 

63SACKMAN, H. (1968) ‘A Public Philosophy for Real Time Information Systems’. Fall Joint 
Computer Conference, 1968, 1491-1498.
64McLUHAN, M. Global Theatre. Eikistics. 190. Sep. 1973.
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Que usos alternativos (e não-propositais) podem ser feitos dessa 
tecnologia?65

Esta estratégia questionadora de Postman, responsável por fazer da 
Ecologia de Mídias um campo do conhecimento, vai ao cerne da questão 
da tecnologia na atualidade: a legitimidade e a suas externalidades. Crítico 
da promoção acrítica das information superhighways nos anos 1990 nos 
Estados Unidos, o educador nova-iorquino aponta o aspecto histórico como 
irrefutável: é urgente uma avaliação das consequências da implementação 
em massa de uma nova tecnologia, baseado no conhecimento acumulado 
de situações análogas. Segundo ele, quando disseminou-se o uso do 
telégrafo no século 19 nos EUA e Europa,  existiam poucas condições de 
se avaliar as perdas e ganhos que viriam a reboque66. A história das mídias 
deu conta dessa avaliação, retroativamente. Hoje conhecemos alguns dos 
efeitos do telégrafo, descritos por James Carey:

Foi o primeiro império das comunicações e o primeiro monopólio 
industrial, foi o primeiro produto de uma indústria baseada em ciência 
e engenharia, e contribui para mudanças significativas na natureza 
da linguagem. Separando comunicação e transporte pela primeira 
vez, o telégrafo estabeleceu as fundações para o desenvolvimento de 
futuras gerações de tecnologias da comunicação. Essa inovação não 
era puramente física e técnica: ela abriu novas formas de pensar sobre 
comunicação e permitiu a alteração de ideias. Em particular, o telégrafo 
teve ligações estreitas com três desenvolvimentos ideológicos: primeiro, 
ele alterou a forma e a estrutura de organizações e administração; 
segundo, ele auxiliou a geração de novas metáforas religiosas e filosóficas; 
e terceiro, ele afetou ideias ordinárias do cotidiano. Foi um instrumento 
crítico no desenvolvimento de um sistema de preços uniforme, bem 
como da padronização das time zones, o telégrafo apoiou a fundamental 
reconfiguração e reconstrução da consciência prática e das atividades 
práticas.67

65POSTMAN, N. Technopoly: the surrender of culture to technology. 1st Vintage Books  ed. 
New York: Vintage Books, 1993. 
66YOU TUBE. Technology and Society by Neil Postman. Disponível em: < https://www.
youtube.com/watch?v=uglSCuG31P4&t=335s
671. O telégrafo era uma nova e diferente força de produção que demandava um novo corpo 
legal, novas teorias econômicas,  acordos políticos, novas técnicas de gestão e estruturas 
organizacionais e racionalidade científica  com a qual se justifica-se e fizesse efetivo o 
desenvolvimento de corporações monopolistas privadas. O surgimento do telégrafo 
permitiu o surgimento de relações comerciais impessoais por meio de uma estrutura de 
organização e gestão. 
2. Grupos religiosos no século 19 chamavam o telégrafo de "silencioso hóspede dos 
lugares selvagens". A eletricidade era uma força misteriosa e invisível, que mexia com 
o imaginário popular. Figuras de liderança chamavam a eletricidade de "mensageira da 
destruição" e ao mesmo tempo "energia vital da criação material".  Cristãos acreditavam 
que aquela tecnologia tinha "inspiração divina, para espalhar a mensagem cristã para 
lugares cada vez mais distantes".  Cada desenvolvimento da tecnologia da comunicação 
estaria realizando a Irmandade Universal do Homem Universal. 
3. Carey defende que os maiores efeitos do telégrafo se dão sobre "ideias ordinárias". O 
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Esta capacidade analítica pode ser convocada hoje, como um devir ético, 
na ponderação acerca dos benefícios e malefícios da midiatização de todas 
as formas de trocas, interações sociais, deslocamentos. Já se conhece as 
mídias o suficiente para se compreender que haverá um grande impacto, 
para além dos efeitos diretos sobre os empregos, sobre a privacidade, sobre 
a apropriação de dados públicos por conglomerados de mídia – que é o que 
já vem acontecendo nos últimos 25 anos. Mas que novos efeitos surgirão? 
Que consequências podem ser antecipadas? Carey descreve mais um pouco 
dos efeitos do telégrafo, onde fica claro seu efeito sobre o tempo: 

Time zones padronizadas foram estabelecidas (...) devido ao poder 
tecnológico do telégrafo. Tempo era enviado via cabeamento telegráfico, 
mas hoje, graças ao progresso técnico, é enviado por ondas de rádio (...) O 
telégrafo podia enviar tempo mais rápido que uma composição ferroviária 
podia se deslocar; e, portanto, isso facilitava a coordenação temporal e a 
integração do sistema como um todo. Uma vez que isso se tornou possível, 
as novas definições de tempo podiam ser adotadas pela indústria e pelo 
governo para controlar e coordenar atividades pelo país, e infiltrar-se na 
consciência prática do cidadão comum, desenraizando noções obsoletas 
de ritmo e temporalidade.68

Mas o paradigma da velocidade elétrica ainda não foi superado e vai 
desmontando a dimensão histórica e sensível dos lugares. Constitui 
um desafio radical ao pensamento sobre a cidade a percepção de que 
“todas as formas ligadas à terra tendem a dissolver-se na rede de relações 
temporais” (2010), tal a rapidez com que seus lugares se transformam. Para 
McLuhan, se “se acelerar qualquer estrutura além de um certo ponto, ela 
entra em colapso”.

Já em vias de implementação nas principais metrópoles globais, as 
implicações da gestão cibernética no espaço público são complexas, na 
medida em que as sociedades ainda carecem de fóruns públicos que 
promovam o debate sobre as consequências socioambientais amplas dessa 

melhor lugar para verificar esse fato é no jornalismo e na linguagem. Ao redefinir a natureza 
da linguagem escrita, acabou por redefinir a própria natureza da consciência (awareness). 
Os serviços de telégrafo exigiam uma forma de linguagem despida de regionalismos e 
de coloquialidade. Precisavam de algo próximo a uma linguagem científica, estritamente 
denotativa. Esse fato levou ao desaparecimento de uma série de formas populares de 
narrativas em jornais. Também houve um efeito sobre a correspondência. Como as palavras 
eram caras no telégrafo, a objetividade e concisão das narrativas alterou as relações 
interpessoais, esvaziando o caráter mais reflexivo e argumentativo das cartas. Ademais, a 
linguagem do telégrafo influenciou o estilo de muitos escritores, como é o caso de Ernest 
Hemingway. in CAREY, J. Communication as Culture: Essays on Media and Society. New 
York. HarperCollins Publishers Ltd, 1988
68Idem.
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ação e de instituições públicas capacitadas a avaliar e programar novos 
usos do espaço urbano. O lugar da empresa privada no desenvolvimento 
tecnológico é, no atual cenário, incontestável. No entanto, é bastante 
possível o estabelecimento de formas de de compensação pela utilização 
dos dados urbanos e formas de implicação dos agentes tecnológicos na 
mitigação das externalidades que suas estratégias impõe à sociedade, 
estratégias que promovam maior simetria informacional.

Não seria, à maneira do apelo de cunho educacional de McLuhan na 
aurora da era eletrônica, necessária nessa etapa do capitalismo de dados 
uma tomada de consciência ecológica sobre o tipo de ambiente que está 
sendo criado? Não seria um fato de relevância similar à transformação da 
identidade humana pelos meios de comunicação de massa a transformação 
da identidade espacial do habitat humano?

3.3. Cidade-Mundo?

Sinais de rádio fazem mais do que unificar o mundo. Eles fazem do 
mundo um mundo pela primeira vez. A habilidade do rádio em conectar 
pessoas além do horizonte visível inventou o próprio globo, um planeta 
em rede. O uso estratégico do rádio na 1ª Guerra Mundial marcou uma 
mudança radical na evolução da capacidade e na mentalidade humanas, 
como o próprio nome da guerra já diz. Para Fuller, é o ato transformativo 
que construiu o mundo único. Todas as questões se tornam questões 
globais quando o espectro eletromagnético foi conspicuamente ocupado e 
aberto pela primeira vez. A guerra com o rádio foi, conforme Fuller falou 
em 1970 “o começo do fim do isolamento geográfico de humanos (...) O 
mundo foi integrado por rádios, cabos e sistemas de transporte de todos os 
tipos.» Comunicações sem-fio globalizavam todo objeto, ação e reflexão69.

Em 1927 Buckminster Fuller vislumbrava a utopia do “Mundo de uma 
cidade”, onde cidadãos viveriam em uma rede global de abrigos conectados 
por rádio, livres de qualquer infraestrutura. A tecnologia do rádio permitia 
uma proximidade nova entre os moradores do planeta. Esta nova realidade 
espacial lançou o arquiteto americano (também designer, performer, teórico 
e consultor do governo dos Estados Unidos) a um radical questionamento 
das formas correntes de ocupação do Terra e das tecnologias de construção. 
Visionário, imaginou um horizonte de mobilidade e desenraizamento 
máximos, baseados em total conhecimento do mundo e numa abordagem 
ecológica da tecnologia. Ciente de quanto a tecnologia sem-fio já havia 

69WIGLEY, M. Buckminster fuller inc.: architecture in the age of radio.
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impactado na comunicação humana, empreendeu uma série de iniciativas 
cujo objetivo era promover novas formas de pensar o estar-no-mundo. O 
rádio transformava espaços e tornava obsoletos os existentes. O conceito 
de um mundo-de-uma-cidade, ou cidade-mundo, baseado nas tecnologias 
da informação, representava um ideal de harmonia industriosa entre 
homem e natureza expressa na utilização justa e equilibrada dos recursos 
naturais. Construções leves seriam transportadas por zepelins, a indústria 
chegaria a um ponto de total capacidade de customização, servindo 
aos interesses individuais de qualquer pessoa a qualquer hora. Fuller, 
ao final de sua vida, mesmo tendo passado 10 anos na presidência da 
Sociedade Mundial de Eikistica – entidade que se dedicava a estudar, de 
um ponto de vista multidisciplinar, o futuro dos assentamentos humanos 
–, vai propor na conferência de Habitat da ONU, em 1976, estratégias 
para o “desassentamento humano” (WIGLEY, 2015). Defendia que é 
“precisamente a estabilidade de redes infraestruturais invisíveis” que 
torna a “instabilidade física global possível e desejável” (2015). Para ele, 
sistemas de computador tornariam obsoletos todo tipo de planejamento 
urbano, dando espaço para a “Instant City”. Acreditava que o espaço da 
comunicação permitia maior aproximação entre os seres humanos que a 
proximidade física. “É o espaço da comunicação que aproxima as pessoas, 
e não as formas físicas.” Fuller acreditava no surgimento de uma cidadania 
global baseada no nomadismo. “Apenas a Terra e o sistema solar seriam sua 
casa.” (WIGLEY, 2015)

Repercutiria na obra de McLuhan, no inícios anos 1960, a ideia de uma 
sociedade global. Sua proposição era que a comunhão da sociedade sob o 
campo hipnótico irradiado pelos meios de comunicação em massa daria 
origem a uma aldeia global, produto da retribalização do ocidente sob o 
som dos tambores eletrônicos. Essa concepção divergia da visão confiante 
de Fuller sobre os auspícios existenciais debaixo de um céu de mídias. Para 
ele, dada a aceleração que os meios de comunicação impõem às “formas 
sociais existentes” e a interdependência eletrônica entre os cidadãos, a 
aldeia global produziria o “máximo desentendimento entre seus habitantes, 
porque cria mais descontinuidades e divisões e diversidade na expansão da 
condição de aldeia”. (MCLUHAN et al., 2011) A redefinição das identidades 
nessa realidade é violenta.
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Influenciado pelas novas imagens de satélite que mostravam a totalidade 
do planeta, o pensamento de McLuhan muda. Ele abandona seu conceito 
de “aldeia global” e propõe um novo conceito: “Cinema Global”70, o mundo 
como um gigante cenário onde todos os eventos são registrados em tempo 
real e todos são atores em uma performance infinita. Coerentemente, e 
em continuidade com a proposição de Fuller em 1927, McLuhan atribui 
às mídias a inauguração da consciência global. Para o teórico canadense, 
a perspectiva global – a visão da Terra através de imagens de satélite71 –, 
inaugura uma consciência global

A nova infraestrutura de monitoramento, sensoriamento e comunicação 
apresenta a espaçonave Terra a seus próprios tripulantes: “mundo inteiro, 
passado e presente, agora se revela a nós como uma planta em crescimento 
em um filme acelerado”72, amplificando num grau intenso a consciência da 
responsabilidade humana sobre o planeta .(MCLUHAN, 1964)

No entanto, a escala cósmica inerente à noção de “globo” e o sentido de 
expansão da consciência coletiva face a uma nova perspectiva ecológica que 
nasce com a primeira imagem do mundo, são produtos da infraestrutura 
tecnológica global de telecomunicações detida por um restrito grupo de 
organizações, que a colocam a serviço de suas operações, reconfigurando o 
espaço global em uma infraestrutura logística programada em tempo real, 
via satélite, para a aceleração dos fluxos de informação que alimentam a 
economia global.

 A cidade global, tal como se apresenta hoje, é produto da racionalização 
do espaço planetário pelas tecnologias da informação. Faz-se uso intensivo 
de softwares de sistemas de informação geográfica (SIG) tanto para o 
planejamento urbano quanto para projeções de cenários econômicos. 
Faz-se largo uso do suporte de satélites para se produzir conhecimento 
em tempo real das dinâmicas territoriais e para monitoramento da 
crise ambiental. Interfaces gráficas amigáveis aliadas à internet veloz 
popularizaram serviços georreferenciados, que oferecem todo tipo de 

70A expressão em inglês "global theatre" pode remeter a "teatro global". Em inglês, porém 
a expressão "movie theatre" é traduzida como "cinema". Dado o fato de que as atividades 
na Terra estavam sendo vistas, ou assistidas do espaço através de lentes em satélites, 
traduzimos o conceito como "Cinema Global" 
71A primeira imagem da Terra vista do espaço data de 1968.
72MCLUHAN, M. Understanding media: the extensions of man. 2. ed. New York: New 
American Library, 1964. 
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visualização das dinâmicas do espaço global. Nunca o planeta foi tão 
conhecido e, em certa medida, tão miniaturizado. 

 O impacto destes instrumentos não é tão perceptível no espaço da 
cidade quanto no tempo. O “poder irresistível” das mídias se realiza no 
espaço urbano reprogramando ações, imbuindo-as das propriedades de 
instantaneidade, simultaneidade e sincronicidade à velocidade da luz 
ofertadas pelos serviços de fibra óptica. O cidadão global, cosmopolita 
e “nômade”, agente  produzido pelo mercado, vive em “fluxos” 
aeroportuários e em “deportações eletrônicas.”  Para Virilio, a noção de 
globalização vigente é produto de uma ilusão: 

Não existe globalização, só existe virtualização. O que está sendo 
efetivamente globalizado pela instantaneidade é o tempo73. 

Esse tempo é transmitido pelas mídias eletrônicas, é objeto de design 
tecnológico sistemático, desde o surgimento do telégrafo, e materializado 
em redes e infraestruturas de TIC que sincronizam e distribuem ações por 
todo o planeta. Sabe-se que os efeitos do tempo real sobre “formas sociais 
existentes” – aceleração e ruptura – geram problemas de forma e estrutura 
(MCLUHAN, 1964).

Como pode emergir uma cidade global de fato se “o tempo excessivo 
da cidade moderna é um elemento de desintegração e desconstrução da 
unidade da população”? (VIRILIO; PETIT; POOLE, 1997) Para Virilio, 
coerente com sua proposta de desenvolvimento de uma “economia política 
da velocidade” que regule os ritmos da sociedade, a solução para o impasse 
espacial, “agora que estamos ameaçados por uma cibernética social, pelas 
telecomunicações, pela internet e pela automatização da interatividade”74, 
passará pela “questão urbana”, por meio da crítica à “cidade-mundo, a 
cidade virtual que deslocaliza o trabalho e a relação com o próximo”. Para 
o autor o sentido da crítica é a “reorganização do lugar da vida comum”, o 
fortalecimento de uma ordem local que, segundo Santos, “funda a escala 
do cotidiano” em parâmetros de “co-presença, vizinhança, intimidade, a 
emoção, a cooperação e a socialização com base na contiguidade.”75

73VIRILIO, P.; PETIT, P.; POOLE, M. El cibermundo, la política de lo peor. Madrid: Cátedra, 
1997.
74Idem
75SANTOS, M. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed., 5. reimpr 
ed. São Paulo, SP: Edusp, Ed. da Univ. de São Paulo, 2009.
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A contradição na expressão cidade-mundo – na ideia de uma metrópole 
total – está no fato de que o própria origem dessa utopia está fundada na 
velocidade das comunicações, que é justamente aquilo que faz desaparecer 
a riqueza de uma cidade: a diversidade de seus conteúdos sociais.

Ainda que Santos aponte para o lugar como sede de uma “resistência 
espontânea” da sociedade, é difícil imaginar um horizonte político que 
produza a reconciliação dos tempos locais e globais. Essa dimensão de 
proximidade física de vizinhança talvez pertença ao passado. Embora 
a ideia de uma cidade-mundo, uma metrópole total, exista como 
potencialidade, as condições para sua realização partiriam de uma revisão 
total do próprio conceito de cidade (CACCIARI, 2010) e do que é a «boa 
vida» em um ambiente hipermidiático – e também de uma profunda 
revisão dos usos atuais das infraestruturas da informação.

“Obsolescência não significa a conclusão, mas o início de um processo.”76 
Uma vez que a cidade já não é o mais eficiente acelerador das relações 
sociais e das trocas econômicas, torna-se arcaica. Virilio, compara o 
urbanismo atual a uma fase primitiva da tecnologia do habitat, comparável 
ao arado no desenvolvimento da agricultura (1993). Sua rigidez, sua 
imobilidade, sua persistência cultural, sua ineficiência, sua insistência 
em não ser a superfície lisa para a navegação do capital, volta-a contra si 
mesma. Seu espaço agora é re-instrumentalizado com a introdução da 
racionalidade de uma ordem global essencialmente tecnológica, que se 
sobrepõe à tecnologia anterior (SANTOS, 2009). A cidade torna-se matriz 
para a construção de um novo ambiente cibernético, um organismo 
artificial, produto de calculado artifício, do controle do movimento e do 
tempo – objeto de programação total.

No processo desta construção, graças às tecnologias de visualização de 
dados, todas as dimensões de sua realidade são expostas, ampliadas, 
confrontadas e redesenhadas. A espacialidade muda. Uma complexa 
matriz topológica progressivamente substitui as matrizes topográficas 
e urbanísticas que tradicionalmente organizavam os tempos da cidade 
(VIRILIO, 1993).

76McLUHAN, M. Global Theatre. Eikistics. 190. Sep. 1973.



104

É possível que tais ideias, cidade-mundo, aldeia global, sobrevivam como 
metáforas, assim como o conceito contemporâneo de smart city já não se 
refere a nada do que tradicionalmente se conheceu por cidade. O termo 
“cidade” persistiria como uma espécie de patrimônio semântico que cria 
uma ponte afetiva entre a memória da urbe e seu desaparecimento, como 
forma reconhecível, em meio a um ambiente programado para ainda maior 
e mais intensa velocidade – em meio a um tempo ainda mais “excessivo.”

Embora ainda hoje algumas de suas ideias pareçam extravagantes, a 
mensagem radical de Fuller sobre o poder da técnica em “fazer do mundo 
um mundo pela primeira vez” reaparece no horizonte como uma agenda 
clara (WIGLEY, 2015). Ela fornece elementos para um questionamento 
amplo das propriedades espaciais e programáticas das redes de 
infraestruturas de TIC como caminho para outras formas de se pensar a 
organização espacial da sociedade global.
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ANEXO 01 

Um importante instrumento de contextualização da presente pesquisa foi o 
monitoramento por palavra-chave de assuntos, tópicos e tendências tecnológicas 
em curso. Foram utilizadas ferramentas dos motores de busca do Google para 
programar um rastreamento diário dos termos de pesquisa. O objetivo é abranger 
conceitos e teorias, projetos de lei, políticos e gestores, políticas públicas setoriais, 
nomes de tecnologias, sistemas e produtos, instituições e órgãos públicos e privados 
relevantes para o setor de telecomunicações e tecnologias digitais, impactos da 
tecnologia sobre o meio social e diversos autores. Foram incluídos até 80 termos de 
busca, em português e inglês, dentro das categorias:

TIC / Cidade / Meio Ambiente / Legislação / Autores / Atores

Dos quase oito mil artigos e notícias rastreados em dois anos, em diversas 
plataformas, sites e portais de notícias, 2.130 links foram selecionados pelo critério 
de auxiliar à contextualização da pesquisa em relação a desdobramentos no presente 
e tendências futuras 
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