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RESUMO 

O trabalho explora os conceitos de território, lugar e não-lugar, em diálogo 

interdisciplinar da geografia, sociologia e a filosofia.  

Aprofunda a capacidade analítica de tais conceitos para o campo da saúde pública 

frente ao atual estágio de globalização, em busca de respostas para o processo 

de planejamento da gestão pública de saúde.   

Através de ampla pesquisa bibliográfica, apresenta vários elementos que 

comprovam a necessidade de superar conceitos advindos do modelo hegemônico 

de fazer a ciência, baseado na quantificação, fragmentação e na tecnologia dura, 

e que afastam a gestão da saúde pública de alcançar as metas traçadas.  

A reflexão aponta caminhos para a superação, na gestão da saúde pública, do 

conceito simplista de espaço como quadro inerte de distribuição de doenças, para 

conceitos que incorporem a complexidade de formação do espaço, em busca de 

ações interistitucionais e intersetoriais com potencia para configurar espaços 

produtores de saúde e de qualidade de vida.  
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INTRODUÇÃO 

 

É impressionante o impacto negativo que o atual estágio de 

globalização imprime na saúde pública da população no mundo atual. 

A análise dessas relações, do ponto de vista do geógrafo, implica uma 

análise do processo de formação sócio-espacial e de suas relações com a saúde 

e a doença. Mais que isso, implica em trazer à luz possibilidades, hipóteses que 

possam sustentar a efetiva formação de espaços, de lugares que potencializem 

comportamentos saudáveis, e extrapolem em sua capacidade de oferecer 

qualidade de vida efetiva para seus habitantes. 

Sobe essa necessidade, de se trabalhar com um conjunto de conceitos 

que possam dar capacidade de análise e ofertas para a efetiva resolução de 

problemas, Harvey (1980, p. 13) já advertia que “se nossos conceitos são 

inadequados ou inconsistentes, não podemos esperar identificar problemas e 

formular soluções políticas apropriadas”.  

Uma primeira aproximação nos leva a entender que tal impacto na 

saúde se inscreve primeiro na organização do espaço, e isso implica em entender 

de que maneiras as verticalidades operam no conjunto de sub-espaços, e como a 

superação das relações horizontais estabelecidas até então em referidos sub-

espaços implica numa reconfiguração espacial que acentua estados de morbi-

mortalidade.   

Harvey (1980, p. 123) oferece aporte para o debate, ao resgatar texto de 

Engels: “Os lugares geradores de doenças não são abolidos por que as causas 

que geraram esses lugares não são abolidas. A mesma necessidade econômica 

que os produziu no 1o lugar, os produz também no lugar seguinte (Engels, 1872, 

p. 43)” 

 Outro aporte para o entendimento das forças que operam na 

configuração espacial, é dado por Santos (2004). Segundo Santos (2004, p.286) a 

horizontalidade, contígua, fruto das relações de “um cotidiano conforme, mas não 

obrigatoriamente conformista e, simultaneamente, o lugar da cegueira e da 

descoberta, da complacência e da revolta”, se contrapõe às verticalidades, 



remotas, que se apresentam como “vetores de uma racionalidade superior e do 

discurso pragmático dos setores hegemônicos, criando um cotidiano obediente e 

disciplinado” (Santos, 2004, p. 286).  

 

VERTICALIDADES E NÃO-LUGARES 

 
Atualmente, os vetores dos espaços dominantes, denominados 

verticalidades, trazem segundo Santos (2004, p. 287) desordem aos subespaços 

em que se instalam e a ordem que criam é em seu próprio benefício”.  Lefebvre 

(1991, p.49) também trata do assunto, quando explica que “o espaço dominante, o 

dos centros de riqueza e poder, esforça-se em moldar os espaços dominados, os 

das periferias. Ele reduz, por uma ação muitas vezes violenta, os obstáculos e 

resistências”. Não menos importante é a afirmação de Claval (1999, p. 393)  sobre 

a questão a observar que “a erosão das fontes locais de autoridade acompanha 

um sentimento agudo de perda de identidade”.  

O desequilíbrio, a ação violenta, a erosão acentua a formação daquilo 

que Auge (2004, p. 36) denomina de não-lugares: 

 

Os não-lugares são tanto as instalações necessárias à circulação acelerada 

das pessoas e bens (vias expressas, trevos rodoviários, aeroportos) quanto 

os próprios meios de transporte ou grandes centros comerciais, ou ainda os 

campos de de trânsito prolongado onde são estacionados os refugiados do 

planeta. 

 

Fica claro que a acelerada criação de espaços com características 

marcadamente degeneradas gera no seu conjunto, espaços de morbi-mortalidade 

diferenciados. 

No Brasil, o movimento da Reforma Sanitária, conseguiu assegurar na 

Constituição Brasileira de 1988, conceitos e diretrizes capazes de reorientar a 

organização do sistema de saúde pública, que rumava na direção ditada pelo 

complexo industrial médico-farmacêutico internacional. A Reforma Sanitária 

operou no sentido de organizar o sistema de saúde numa base regionalizada 

/territorializada. Um dos maiores exemplos oiundos da Reforma Sanitária 



Brasileira,  foi o Programa de Saúde Família (PSF), que tem entre seus pilares, a 

territorialização, com a adscrição da clientela e utilização de princípios geográficos 

em sua moderna concepção,  para definição dos territórios a serem atendidos 

pelas equipes de saúde. 

Toda a luta da reforma Sanitária poderia ser traduzida como um 

movimento nacional pela transformação de não-lugares em lugares, enquanto 

verdadeiro espaço produtor de saúde.  

Entretanto, no processo de efetivação de políticas públicas, revelou-se 

frágil e insuficiente. Frágil por que a disputa na sociedade por modelos mais 

conservadores é acentuada e se faz no dia-a-dia das instituições do setor saúde. 

Insuficiente porque para trabalhar com lugares, com espaços produtores de 

saúde, é preciso ir para além da delimitação de  territórios e da instituição de um 

processo de territorialização. A formação de territórios gerou novos focos de 

tensão, advinda de sua concepção contra-hegemônica e num segundo momento 

de sua própria limitação, já que o conceito de território não dá conta de superar 

problemas advindos das noções de limites, fronteiras e franjas. 

 

OS TERRITÓRIOS E OS CONCEITOS DE LIMITES, FRANJAS E FRONTEIRAS 

 
Entre os conceitos que são operados ao se trabalhar com o território e a 

territorialização está o de limite. Sobre esse conceito, nota-se que evoluiu a tal 

ponto, que sobre ele Virílio, ( 2005, p. 9) assim se expressa 

 

desde o cercado original, a noção de limite sofreu mutações que dizem 

respeito tanto a fachada quanto ao aspecto de confrontação. Da paliçada à 

tela, passando pelas muralhas da fortaleza, a superfície-limite não parou de 

sofrer transformações, perceptíveis ou não, das quais a última é 

provavelmente a interface. 

 

Faz-se necessário operar a partir de novo entendimento de limite, que 

comporte as considerações de  Virílio (2005, p. 12), que entende ser a noção de 

superfície-limite uma membrana osmótica, de passagem  e afirma  



 

a limitação do espaço torna-se comutação, a separação radical forma-se em 

passagem obrigatória, trânsito de uma atividade constante, atividade de trocas 

incessantes, transferências entre dois meios, duas usbstâncias 

 

Os limites geram fronteiras e franjas, zonas nebulosas, de transição, de 

disputa de diversos campos de força, onde ordens de lugares diferentes se 

entrecruzam, se chocam e produzem ruídos. Ruídos que se manifestam nas 

pessoas que vivem na forma de diferentes doenças. São quadros  morbi-

mortalidade complexos, que agudizam e acentuam a instalação doenças infecto-

parasitárias, com acentuados níveis de doenças neoplásicas e de circulação. 

Descrevendo zonas de fronteiras , Santos. B. S. (1993, p. 49) afirma que “a zona 

de fronteira é uma zona híbrida, babélica, onde os contatos se pulverizam e se 

ordenam segundo micro-hierarquias pouco suscetíveis de globalização.” 

Já Carter (1975, pg. 304), ao descrever características da franja rural-

urbana, parcela do espaço criado pelo atual processo de 

industrialização/urbanização, identifica-a como “uma área com características 

distintas que seja somente em parte rural e onde o complexo urbano crescente, 

que é ainda rural e onde se localizam muitos dos residentes, não seja social e 

economicamente dependente dele (rural)”, demonstrando toda a complexidade 

desses sub-espaços. 

É nos não–lugares, nos limites dos territórios, nas zonas de fronteira, 

nas franjas, que se desenvolvem os mais acentuados exemplos de problemas da 

saúde pública da atualidade, oriundos do atual processo de globalização, e sobre 

esse momento Minayo, (1999, p. 11) expressa: 

 

a violência se tornou um indicador do profundo acirramento das contradições e 

da exacerbação das relações sociais, tanto nos espaços rurais (conflitos de 

terra, nos garimpos, disputas de reservas indígenas, rotas de tráfico de 

drogas) como nas grandes regiões metropolitanas, afetadas por um quadro 

cronificado de exclusão, de miséria e de abandono social, no qual se 

desenvolve hoje o crime organizado em torno dos grupos de extermínio, do 

narcotráfico, das gangs e do narcoterrorismo.  



 

   Outro exemplo é dado no Brasil pelas populações ribeirinhas, 

quilombolas, tribos indígenas, que passam por um processo onde são tragados 

pela expansão do espaço urbano, se acoplando nas fronteiras, nas franjas, nos 

territórios e nos não-lugares, A partir daí são consumidos, processados e 

transformados, passando em seguida a uma condição de marginalização, 

perdendo sua identidade e principalmente sua qualidade de vida.  

Com isso, tem-se claro onde devem estar centradas as ações em busca 

da equidade. Mas qual deve ser o objeto da ação, e qual a contribuição da 

geografia nessa ação? 

 

PARA ALÉM DOS TERRITÓRIOS, OS LUGARES 

 
Para problematizar a realidade, buscando identificar problemas e 

formular soluções políticas apropriadas, é preciso buscar conceitos com potencia 

para tanto. Se o território já não da conta, é preciso buscar e resgatar o conceito 

de lugar. E não é que conceito de território não tenha oferecido respostas, é que é 

que trouxe consigo elementos com contradições intrínsecas, que outro conceito 

pode dar conta de suplantar. Ao fazer um exercício de maximizar diferenças, 

estabelecendo contrapontos entre o território e o lugar, é possível afirmar que o 

lugar é um território com vida e identidade, e que um território pode conter um, 

vários ou nenhum lugar, assim como não-lugares. Além disso, o território tem 

ligação com o poder, enquanto o lugar com a cultura. Outra diferença passível de 

ser estabelecida é que o lugar é identificado, enquanto o território é delimitado.  

Aprofundando diferenças conceituais entre lugar e não-lugar, Auge 

(2004, p. 73) afirma que “se um lugar pode se definir como identitário, relacional e 

histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como 

relacional, nem como histórico, definirá um não-lugar.”  

Em outra frente, Santos (2005, p. 170) afirma que “a ordem local, que 

reterritorializa, é a do espaço banal, espaço irredutível, porque reúne numa 

mesma lógica interna todos os seus elementos: homens, empresas, instituições, 

formas sociais e jurídicas, e jurídicas, e formas geográficas. O cotidiano imediato, 



localmente vivido, traço de união de todos esses dados, é a garantia da 

comunicação”, trazendo a baila a questão do cotidiano e do espaço banal como 

constituinte do lugar. 

Desta maneira, trabalhado com o conceito de lugar, e trazendo o 

mesmo como imagem-objetivo a ser buscado no conjunto das políticas públicas e 

em especial as do campo da saúde, podemos superar questões que atravancam o 

próprio funcionamento do Sistema Único de Saúde(SUS) no Brasil, onde a 

articulação de princípios constitucionais  como o da integralidade têm dificuldade 

em dialogar com o conceito da adscrição da clentela, baseado na territorialidade e 

no território.  

Trabalhar com o lugar como imagem-objetivo indica um caminho que é 

o do fortalecimento das capacidades locais, o empoderamento local, a capacidade 

das pessoas construírem identidade em torno de um espaço, o que traz consigo 

um conjunto de outras implicações, como a necessidade de se respeitas o tempo 

das pessoas, assim como de respeita os múltiplos saberes locais sobre diferentes 

aspectos da realidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Assim como existem os grupos dominantes e a maioria dominada, se 

produzem os espaços dominantes e os territórios dominados. A divisão do 

trabalho se espacializa e a sua espacialização condiciona a própria reprodução 

intrínseca do espaço no tempo.  

Na saúde isso implica em entender como se organiza o sistema, quais 

as relações que se encontram em disputa e como o espaço se (re)produz neste 

processo. Entender como se apresenta a produção do espaço oferece ao campo 

da saúde uma dimensão que explica e estabelece relações causais. A dimensão 

espacial vai privilegiar o entendimento e a formação de lugares, implicando em 

entendimento de aspectos intersetoriais e interistitucionais, que se estabelecem 

nesses lugares. 

Os lugares quando tidos como categorias de análise, ou quando tidos 

como imagem-objetivo, trazem para o campo da saúde, a partir do conjunto de 



problemas analisados, aqueles que tem relação com as diversas escalas que 

operam naquele sub-espaço, permitindo atuar sobre aqueles em que se tem maior 

governabilidade para resolução, sem perder de vista o quadro geral apresentado, 

e sua escala de resolução. 

Fortalecer a capacidade das pessoas que habitam em não-lugares e 

territórios, nas fronteiras e nas franjas, em buscar individual e coletivamente a 

formação de lugares,  é o desafio. É a luta das horizontalidades contra as 

verticalidades,  Davi contra  Golias. Sobre esse embate, Santos (2004, p. 287) 

aponta “mas os lugares se podem fortalecer horizontalmente, reconstruindo, a 

partir das ações localmente constituídas, uma base de vida que amplie a coesão 

da sociedade civil, a serviço do interesse coletivo.” 

Trata-se do local contra o global em escala global. E Guattari (2004, p. 

9), aponta a necessidade de uma alternativa operando nessa escala, ao afirmar 

“não haverá verdadeira resposta à crise ecológica a não ser em escala planetária 

e com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, social e 

cultural reorientando os objetivos da produção de bens materiais e imateriais.” 

E Lefebvre (1991, p. 54) dá o tom de quão grande devem operar as 

mudanças, ao afirmar que 

 

Uma revolução que não produz um espaço novo não vai até o fim dela 

mesma; ela fracassa; ela não muda a vida; ela não modifica senão as 

superestruturas ideológicas; as instituições, os aparelhos políticos. Uma 

transformação revolucionária verifica-se com a sua capacidade criadora de 

obras na vida cotidiana, na linguagem, no espaço, uma não indo 

necessariamente ao mesmo tempo que a outra. 

 

Assim é que pensar e planejar espaços produtores de saúde, lugares 

que tenham a capacidade de estabelecer novas perspectivas saudáveis e 

qualidade de vida para as pessoas, implica em pensar numa lógica de 

organização do espaço contra-hegemônica, revolucionária nesse sentido, que 

suplante o modelo de organização atual baseado na individualidade, no 



consumismo num conjunto de signos e símbolos orientados pela competição, 

aglomeração, especialização e fragmentação. 

Já não basta pensar global e agir local, é preciso antepor o local ao 

global. Esta é a nova dimensão do global contra o local. 
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