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Capítulo 9 

Espaço e distribuição dos recursos sociais 

 

Neste último capítulo Milton Santos expõe, a seu ver, os principais problemas da atual 

situação na forma de organização espacial da sociedade moderna, que exige correção urgente, 

e propõe algumas soluções dentro deste contexto fomentando debates. 

 

Atender urgentemente aos mais clamorosos sofrimentos da população 

↓ 

Situação atual: física e moralmente insuportável → Deve ser erradicada o quanto antes 

 

Visão global para se chegar a um entendimento levando em conta a diversidade e as relações. 

 

• Mudança e contexto 

 

Série de condições: resultado e processo → Óp8ca prospec8va e alterna8vas de ação 

 

“Uma variável sozinha não define uma situação de mudança.” 

E “Não há mudança que não seja contextual.” (p.110) 

 

Variáveis isoladas 

↓ 

Preocupação analítica: sem análise não há conhecimento concreto da realidade. 

 

Rede urbana e população → Jogo de oferta e demanda →Relação assimétrica / Causa e efeito 

 

O estuda da demanda e da oferta podem ser uma chave para uma análise de natureza 

prospectiva detectando as variáveis mais significativas. 

 

• Variáveis significativas 

 

1. Imobilidade relativa da maior parte da população / poder de compra limitado; 

↓ 

Diferenças bem acentuadas / Acessibilidade física / Impraticabilidade 

(inexistência de recursos consumíveis ou falta de mobilidade social) 

 

 



2. Fraqueza da demanda atual se comparada às perspectivas; 

Diversas possibilidades de reorganização espacial (subvariáveis) 

Comportamento da rede de transportes 

 

3. Volume atual e previsto da produção; 

Exemplos: “não consumidores” e “não produtores”. 

 

4. Dificuldades de transporte e comunicação e as perspectivas de desencravamento da 

região; 

Área de propriedade de cada indivíduo → Efeitos certos, paralelos ou colaterais a serem 

considerados como variação. 

 

5. Debilidade da oferta local e as possibilidades de expandi-la. 

 

Outras variáveis: 

- Disponibilidade de terras e o ritmo provável de sua incorporação; 

- Tipo de produto e sua substitubilidade; 

- Tendência ao aumento ou diminuição de produtividade; 

- Acesso ao crédito; 

- Possibilidades de concentração da propriedade. 

↓ 

Impactos alternativos sobre a organização do espaço, incluindo a urbanização. 

 

• O destino geográfico da mais-valia 

 

A forma como será distribuída e seu destino → Importância fundamental 

 

Aumento de produção ≠ Massa de consumidores: 

 

Produção ↑ Alguns beneficiados (elite) / Consumidores pode não aumentar (ou apenas em nº) 

      ↓ 

Não há desenvolvimento elevado 

 

Mais-valia na região → Diversificação qualitativa da oferta dos núcleos → Efeitos cumula8vos 

 

“A falta de oferta desvia a demanda. A demanda desviada reduz as possibilidades de oferta.” 

(p.112) 

 

Gama de bens e serviços tão distantes quanto estradas boas e numerosas e freqüência de 

transportes. 

 

Esquema complexo de uma economia de mercado, mas simplificador da realidade. 

 

 Subsistema de mercado supre as necessidades crescentes de uma população também 

crescente e cada vez mais pobre, já que o Estado não consegue atender a todos. 

 



• Como inverter a situação? 

 

Subsistema de mercado → Subsistema governamental 

Problema: como inverter ou como obter meios eficazes à realização dos fins pretendidos? 

 

Supressão do subsistema de mercado: inviável 

Órgãos do governo: meios materiais e institucionais necessários → Aumento do gasto público 

 

Obstáculo maior: institucional, compreendido na sua interação com a estrutura global de 

produção. 

 

Como eliminar o grave inconveniente da incapacidade de atendimento ao mínimo de bem-

estar reclamado pelas populações? 

 

• Reorganização do sistema urbano 

 

Nível mínimo de núcleos capaz de responder às necessidades mínimas, que evoluem segundo 

leis econômicas, socioideológicas e políticas. 

 

Na medida em que as praças produtivas se desenvolvem, também aumenta o nível da 

cooperação necessária entre os homens para exercer a produção e a dimensão dos 

instrumentos dessa cooperação, incluindo os núcleos urbanos. 

 

Estudo de situação (simulação possível) → Indicação das formas para funções ideais 

↓ 

Primeira etapa: nível inferior → Cada cidade representa e contém ao mesmo tempo, um 

organismo urbano de sua própria ordem (as necessidades numéricas efetivas de cada ordem 

inferior no espectro urbano existente na realidade estão presentes nas ordens superiores). 

 

A realidade socioespacial não é geométrica, mas geográfica. Sendo assim, as dificuldades 

físicas ou financeiras de acesso podem alterar o esquema. 

 

Cidades: área de ação → Ordem 

Nível de serviços → Região 

↓ 

Oferecer bens e serviços demandados sem sobrepreço 

 

O subsistema de governo não pode crescer a um ritmo lento. 

Desenvolvimento urbano e empobrecimento → In8mamente relacionados 

 

• Os níveis abaixo do urbano 

 

Lugarejos: nível de assistência social → Subsistema de governo 

As necessidades são as mesmas para todos. 

O desenvolvimento econômico e social da região levará a que muitas funções sejam realizadas 

em cidades próximas. 


