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CHÃO CIFRÃO



O chão contra o cifrão
Milton Santos
 O problema é esse. Enquanto o dinheiro, na sua forma pura,  busca se 

impor como um dado absoluto, o território é sempre impuro 
-, o resultado de todas as relações entre a existência dos homens e as suas 
bases físicas e sociais.

 Levando-se em conta o processo histórico, o  território não pode ser 
considerado uma tábula rasa, uma tela neutra, um espelho, porque é 
indissociavelmente integrado a todas as pessoas, empresas, instituições 
que o habitam, e assim dinamizado é, por sua vez, tornado atuante.
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ESCALA DE GESTÃO

 Erigido em dado supremo das vidas econômica, social, cultural e política do 
nosso tempo, o dinheiro funciona como motor e como ator, impondo sua lei e 
invadindo tudo. Ele se comporta como se fosse dotado de uma racionalidade 
pura, exercendo-se, de modo inflexível, sobre as outras racionalidades.

 O dinheiro em estado puro dá às costas à realidade do ambiente em que se 
instala. Ele somente se preocupa com os “outros dinheiros”, cada pedaço das 
finanças buscando se harmonizar com outro pedaço 
inflação ... Mas não com os demais setores da vida social ...

 É por tudo isso que, hoje, seja qual for a escala, o território constitui o melhor 
revelador de situações, não apenas conjunturais, mas estruturais e de crise, 
mostrando, como no caso brasileiro, melhor que outra instância social, a 
dinâmica e a profundidade da tempestade dentro da qual navegamos.
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revelador de situações, não apenas conjunturais, mas estruturais e de crise, 
mostrando, como no caso brasileiro, melhor que outra instância social, a 
dinâmica e a profundidade da tempestade dentro da qual navegamos.



8ª REGIÃO 
ADMINISTRATIVA
ESTADO DE SÃO 
PAULO



IPVS – 2010 – Estado de São PauloEstado de São Paulo



IPVS 2010 – São José do Rio PretoSão José do Rio Preto



INFORMAÇÕES –
FONTE MDS



Lógica do acesso

 O território é onde vivem, trabalham, sofrem e sonham todos os brasileiros. 
Ele é, também, o repositório final de todas as ações e de todas as 
relações, o lugar geográfico comum dos poucos que sempre lucram e dos 
muitos perdedores renitentes, para quem o dinheiro globalizado 
denominado “real” – já não é um sonho, mas um pesadelo.
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já não é um sonho, mas um pesadelo.



Lógica do acessoLógica do acesso



UBS - Talhado



UBS - Eldorado



Reordenamento pelo chão

 A questão está nas outras formas de vida: há, de um lado, a chamada 
economia real, com todas produções, todos os consumos, todo o 
movimento das pessoas e das mercadorias, e, de outro lado, a prestação 
de serviços socialmente devidos às populações e o próprio exercício da 
cidadania. Estes últimos são dependentes do fiel cumprimento de suas 
obrigações pelas diversas instâncias político
e os municípios.

Reordenamento pelo chão

A questão está nas outras formas de vida: há, de um lado, a chamada 
economia real, com todas produções, todos os consumos, todo o 
movimento das pessoas e das mercadorias, e, de outro lado, a prestação 
de serviços socialmente devidos às populações e o próprio exercício da 
cidadania. Estes últimos são dependentes do fiel cumprimento de suas 
obrigações pelas diversas instâncias político-territoriais, a União, os Estados 



Territórios – São José do Rio Preto
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Olhando para os territórios





O chão contra o cifrão
Milton Santos
 A briga entre o chão e o cifrão, da qual está resultando uma sociedade 

fragmentada e uma Federação ingovernável, não pode ser resolvida 
como se o dinheiro em estado puro fosse o único pressuposto da vida 
nacional. Urge encontrar um caminho que nos leve a uma outra 
Federação, um recomeço a ser buscado com altivez cívica, humildade 
intelectual e sabedoria política, e 
da população e a sobrevivência da nação
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