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3  
técnica, eSpaço e Saúde

Tendo como referência básica a obra de Milton Santos, o capítulo 
discute a importância dos sistemas técnicos para a compreensão do 
conceito de saúde. Para isso, ganha destaca a relação entre o espaço e 
o tempo para a caracterização das condições de saúde do momento 
atual.

Principais conceitos e temas:
- Sistemas técnicos e inovação tecnológica;
- Periodização e meio geográfico;
- Exclusão social e pobreza urbana.

***

A história da humanidade é uma história do distanciamento pro-
gressivo entre os seres humanos e a natureza. Para compreender os 
aspectos principais do processo de humanização, tendemos a olhar 
para o passado e estabelecer recortes temporais, alinhando fatos e 
problemas característicos de cada época. Esses recortes temporais 
são as chamadas periodizações.

Braudel (1958) nos ensina que o esforço de periodização tem 
como fundamento o ponto de vista do pesquisador. A periodização 
não é um dado a priori, mas um recorte arbitrário que tem como 
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58  RAUL BORGES GUIMARÃES

objetivo dar maior visibilidade a um conjunto de preocupações que 
encontra base empírica.

Na obra de Milton Santos (1985), podemos reconhecer um 
esforço de síntese das questões teóricas e metodológicas que envol-
vem a periodização da história humana. Para ele, é impossível pensar 
o espaço sem o tempo. Para a articulação dessas duas dimensões 
humanas, do ponto de vista geográfico, é preciso empiricizar o 
tempo, uma vez que o espaço de análise do geógrafo é o espaço 
empírico. Dessa forma, mantém-se a coerência metodológica de 
associação do espaço e tempo sob um mesmo ponto de vista. E o 
elemento de ligação entre eles é o objeto técnico, que guarda em 
si a memória de um fazer estabelecido num dado lugar e época. A 
principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou entre 
o homem e o meio em que habita, é dada pela técnica. Assim, “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, 1996, p.25). Como diz ele:

a relação que se deve buscar, entre o espaço e o fenômeno técnico, 
é abrangente de todas as manifestações da técnica, incluídas as téc-
nicas da própria ação [...] e como o objeto técnico define ao mesmo 
tempo os atores e um espaço. (ibidem, p.31)

O meio técnico é inseparável das experiências intersubjetivas e 
avança juntamente com elas. Ele dura e perdura sob a forma de um 
processo evolutivo contínuo. Nele e por meio dele ocorre o desper-
tar da consciência dos sujeitos (no caso em discussão neste livro, da 
consciência sanitária e do estatuto da doença e do enfermo).

Nesse sentido, para o entendimento da relação entre espaço e 
saúde, é fundamental o conhecimento dos sucessivos sistemas téc-
nicos. As épocas se distinguem pelas formas de fazer, isto é, pelas 
técnicas empregadas na transformação do espaço geográfico, que 
segundo Santos (1996) seria resumido em três palavras: a ferra-
menta, a máquina e a automação.
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Assim, a vida do homem na Terra poderia ser dividida em gran-
des períodos baseados na sucessão dos meios geográficos: o meio 
natural, o meio técnico e o meio técnico-científico e informacional. 
Em cada um desses períodos, o meio geográfico é resultado da inte-
ração entre três elementos fundamentais (grau de informação, fonte 
de energia e matéria), definindo um quadro hegemônico/dominante 
(Figura 7).

Figura 7 – Elementos fundamentais do meio geográfico

Fonte: elaborado pelo autor

Vejamos como se caracteriza a saúde humana em cada um desses 
períodos.
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Empiricização do tempo e saúde

O período do domínio do meio natural é um recorte temporal 
de longa duração (cerca de quinhentos mil anos), marcado por uma 
aceleração gradativa da intervenção humana nos processos naturais. 
Com o predomínio da ferramenta manual, a própria sociedade era 
criadora das técnicas utilizadas, demonstrando enorme capacidade 
de adaptação aos diversos ambientes e podendo estabelecer-se em 
qualquer parte (ubiquidade).

Mas os tempos sociais e os limites de sua utilização eram determi-
nados pelo tempo da natureza, com a prevalência do meio local sobre 
a sociedade que exigia respostas às condições adversas (Forattini, 
2004), tanto para buscar o equilíbrio entre os ambientes internos 
e externos dos organismos (adaptações fenotípicas) quanto para 
reagir a interações ecológicas desfavoráveis (predação, parasitismo, 
por exemplo).

A descoberta do fogo e a domesticação de plantas e animais foram 
algumas das primeiras técnicas que alteraram significativamente 
a relação da sociedade com a natureza. Em seu nicho ecológico, 
muitos parasitos não causavam doenças nem nos animais ou nos 
homens. Em contato com os agrupamentos humanos, esses para-
sitos encontraram novos hospedeiros com condições muito mais 
favoráveis, infectando rapidamente os organismos (focos naturais). 
Veja a Figura 8.
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Figura 8 – Saúde e meio natural

Fonte: elaborado pelo autor

A domesticação de animais e as atividades agropastoris mudaram 
hábitos alimentares e, consequentemente, a circulação de muitos 
outros microorganismos presentes nos alimentos e no rebanho, 
como fungos, bactérias, protozoários, helmintos (Gonçalves, 2002). 
É o que se conhece, por exemplo, da leishmaniose cutaneomucosa, 
causada pelo protozoário Leishmania braziliensis, cujo ciclo silvestre 
tem como hospedeiros certos roedores e como vetores os flebótomos, 
minúsculos insetos hematófagos que vivem nas sombras das flores-
tas. Segundo Altamirano-Enciso et al. (2003):

a doença humana é muito antiga, dispersando-se primeiro para a 
selva alta e posteriormente às terras quentes interandinas, através 
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dos limites da Bolívia e do Peru com o Brasil. As diversas migrações 
humanas que interligaram as regiões andina e amazônica teriam 
disseminado a infecção a partir de períodos arqueológicos como 
referem as cerâmicas pré-incaicas

Assim, certas relações entre parasitas e hospedeiros existentes 
há milhares de anos nos ciclos silvestres encontraram condições 
mais favoráveis de disseminação à medida que os agentes patóge-
nos migraram com os seres humanos para regiões distantes de seus 
ambientes naturais. Esses parasitas introduzidos nos novos ambien-
tes, como espécies exóticas (portanto, sem seus predadores naturais), 
encontraram maior facilidade de disseminação, desequilibrando 
a relação com seus hospedeiros e desenvolvendo novas doenças 
(Araújo; Ferreira, 1997).

O período do domínio do meio técnico surge a partir de uma 
mudança significativa na construção do tempo social, seja em termos 
de escala (circulação global) ou da velocidade das transformações. 
Para Milton Santos (1985), a emergência do meio técnico poderia 
ser marcada com o advento da expansão marítima e comercial dos 
séculos XV e XVI, uma vez que essa foi responsável por um grande 
impacto ambiental em escala planetária, propiciando a “invasão 
ecológica” entre os continentes. Os colonizadores europeus foram 
responsáveis pela disseminação, pela América e pela África, do boi, 
do porco, da ovelha e do trigo; assim como introduziram a batata 
e o milho no velho continente. Juntamente a esse intercâmbio de 
material genético, os europeus trouxeram o vírus da varíola, que 
ajudou a dizimar a população de ameríndios, assim como muitos 
outros microorganismos, como o Hantavirus Seoul (introduzido 
na América com roedores do gênero Rattus sp transportados nos 
navios portugueses), fungos associados à entrada no século XVI de 
pombos e galinhas originados da Europa (Cryptococcus neoformans) e 
o Schistosoma mansoni, relacionado ao tráfico de escravos nos séculos 
XVI e XVII da África (Chame, 2009).

A ausência de imunidade contra as doenças trazidas pelos 
invasores foi responsável por grandes surtos epidêmicos e enorme 
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mortandade em diversas regiões do globo. Porém, o fenômeno era 
limitado.

Eram poucos os países e regiões em que o progresso técnico 
podia instalar-se. E, mesmo nestes poucos, os sistemas técnicos 
vigentes eram geograficamente circunscritos, de modo que tantos 
efeitos estavam longe de ser generalizados, como a visão desses 
efeitos era, igualmente, limitada. (Santos, 1996, p.238)

A Revolução Industrial (1750-1870) acelerou ainda mais esse 
processo, criando seu próprio fluxo de energia por meio da queima 
de combustíveis fósseis. Essa revolução técnica representou trans-
formações ecológicas sem precedentes, impondo um ritmo humano 
aos ciclos naturais. Não por acaso, nesse período observa-se o cresci-
mento das doenças laborais, uma vez que a própria natureza orgânica 
da força de trabalho passou a operar sob o comando da máquina e 
do planejamento lógico-matemático, gerando sobrecarga e fadiga. 
Veja a Figura 9.

Figura 9 – Saúde e meio técnico
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A distribuição e a propagação das novas técnicas e novas tecno-
logias se dão de forma desigual, o que nos permite compreender as 
diferenciações na configuração do espaço geográfico. Para Santos 
(1996), essa diferenciação espacial é determinada pela divisão terri-
torial do trabalho, visivelmente internacionalizada pelas tecnologias 
da informação, que cria uma hierarquia entre lugares.

O período atual, denominado por Milton Santos “período 
técnico-científico informacional”, começa praticamente após a 
Segunda Guerra Mundial e sua afirmação, incluindo os países de 
Terceiro Mundo, e vai realmente consolidar-se nos anos 1970. O 
motor da transformação da natureza não é mais o da máquina da 
indústria, mas o da informação, que fortalece cada vez mais os laços 
entre o conhecimento científico e o setor produtivo. Da mesma 
forma, as tecnologias da informação que se expandiram enorme-
mente por todo o mundo garantem hoje uma articulação muito mais 
intensa entre os lugares, possibilitando a rápida veiculação de ordens 
e de comando por todo o planeta. Os habitantes de inúmeras loca-
lidades estão muito mais submissos a decisões tomadas em outras 
escalas, cada vez mais distantes da vida cotidiana.

A diferença básica dessa etapa ante as duas formas anteriores 
do meio geográfico vem da lógica global que acaba por se impor a 
todos os territórios e a cada território como um todo. Assim, o meio 
técnico-científico-informacional é a face geográfica da globalização 
(Santos, 1996). À medida que as possibilidades dos lugares são hoje 
mais facilmente conhecidas à escala do globo terrestre, sua escolha 
para o exercício dessa ou daquela atividade torna-se mais precisa, 
aprofundando as inter-relações e interconexões entre os diferentes 
espaços e, consequentemente, entre as cidades, que passam a exercer 
diferentes e complexos papéis na rede urbana, agora globalizada.

Essas características dos sistemas espaçotemporais atuais, com 
forte conteúdo técnico-científico, acirraram ainda mais as con-
tradições das sociedades capitalistas. Se a divisão social e técnica 
do trabalho sempre foi o fundamento da acumulação da riqueza, 
nunca existiu tamanha distância social entre as camadas mais ricas 
e as mais pobres. Assim, o período atual é marcado, por um lado, 
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pela unicidade das técnicas e de novas tecnologias, e, por outro, 
pelo aumento do desemprego e do subemprego, da precarização 
das relações de trabalho, além do aumento da pobreza estrutural 
(Santos, 2000).

Essas mudanças ocorridas com a globalização, como a incorpora-
ção de novas técnicas e novas tecnologias, mudanças na sociedade e 
no Estado criam novas e complexas divisões territoriais do trabalho. 
O trabalho realizado em cada lugar é cada vez mais fragmentado e 
faz parte de circuitos integrados a um mesmo sistema, que somente 
funciona pela regulação das atividades e unificação organizacional 
dos comandos. As inovações tecnológicas dos transportes e das tele-
comunicações permitem essas articulações (Silveira, 2008).

No momento atual, segundo Santos (1996), o poder de comando 
encontra-se cada vez mais centralizado em instâncias superiores e 
distantes, verificando-se uma assimetria nas relações entre os ato-
res sociais, localizados e articulados em níveis escalares diversos. 
Em um nível mais amplo, quer seja do Estado-nação, quer mesmo 
do sistema mundial, tem-se o lugar do comando, que é a escala das 
forças operantes e que definem as normas. No nível local, tem-se o 
lugar da realização do fenômeno, que pode ser denominada escala 
da ação.

Dessa forma, quando um objeto técnico é instalado num deter-
minado lugar, as normas estabelecidas em lugares mais distantes se 
impõem, seja nos procedimentos a serem adotados com as máqui-
nas, seja nas relações de trabalho que envolvem o uso de novas 
tecnologias.

É por isso que a norma é, no período técnico-científico, um dos 
fundamentos principais da ordem sistêmica. São os procedimen-
tos organizacionais e os objetos técnicos instalados nos diferentes 
lugares que normatizam o território, e, portanto, a vida das pessoas.

Essas características atuais já nos trariam muitos desafios meto-
dológicos para a Geografia da saúde. Os corpos humanos, moldados 
por padrões estéticos da cirurgia plástica (e até mesmo pela manipu-
lação genética), têm se transformado em um objeto de apropriação 
dos circuitos produtivos, que os fragmentam em inúmeros processos 
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de apoio terapêutico e diagnóstico. Não por outra razão, o mer-
cado da medicina, especialmente aquela de alta tecnologia, que se 
apropria de boa parte dos fundos públicos, torna as questões epide-
miológicas e de saúde ambiental periféricas na agenda das políticas 
de saúde. O setor saúde estaria submetido a essa ordem sistêmica, 
cuja norma definida pelos grandes agentes já estaria predefinida 
pelas relações mercantis existentes na receita dos medicamentos, 
nos procedimentos técnicos para o uso dos equipamentos de apoio 
diagnóstico e terapêutico e, até mesmo, nos temas que seriam mais 
relevantes para as pesquisas acadêmicas.1 Veja a Figura 10.

Figura 10 – Saúde e meio técnico-científico e informacional

Fonte: elaborado pelo autor

 1 Sobre esse tema, vários estudos têm sido realizados pela geografia brasileira. 
Ver Guimarães (1999), Almeida (2005), Bicudo Júnior (2006) e David (2011). 
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Essa situação é vivida pela população de modo extremamente 
desigual. Enquanto as camadas mais ricas, inseridas nos circui-
tos globais de alta tecnologia, preferem continuar alheias aos 
problemas ambientais que estão sendo gerados pela sociedade 
urbano-industrial e continuam acreditando que o seu poder de 
compra poderá mantê-las protegidas de qualquer adversidade, as 
camadas mais subalternas vivem um novo tipo de pobreza estru-
tural globalizada. O processo decisório é cada vez mais distante do 
espaço próximo, constituindo vetores de verticalidade com força de 
transformar diferentes lugares conectados em rede. Isso produz uma 
sincronia entre os lugares com profundas implicações na mobilidade 
populacional, no fluxo de informações e nos padrões espaciais de 
morbimortalidade.

Mas é preciso lembrar que os objetos técnicos não são fixos. Pelo 
contrário, esses se difundiram de uma forma incrível por todas as 
camadas sociais. As pessoas consomem como nunca antes esses obje-
tos técnicos, mesmo aquelas consideradas mais pobres. Tal situação 
coexiste com a falta de bens essenciais à vida, e daí que as estatísticas, 
os governos, muitos trabalhos científicos nos colocam a fábula da 
diminuição da pobreza mostrando aumento nos indicadores de con-
sumo. Na verdade, o que temos hoje é o aumento concomitante da 
pobreza e do consumo. Um é a razão do outro. As pessoas ficam mais 
pobres porque consomem mais, como consomem mais... acreditam 
que não são tão pobres e os bens sem os quais a vida vai a deriva estão 
cada vez mais escassos.

Sem dúvida, o slogan “saúde”, como ideal, é um dos objetivos 
colocados a todos os homens da nossa época. As mídias fizeram 
acreditar que saúde se compra a prestação, escolhendo o produto 
pela qualidade, pelo preço e pelo modo de atendimento. Compra-se 
e consome-se. Assim, universaliza-se o signo saúde, incorporando-o 
ao repertório do cotidiano, do espaço banal.

Trata-se da ideologia do consumo, fortemente enraizada nos 
movimentos sociais. As lutas por moradia, saúde e educação 
frequentemente se transformam em lutas pelas conquistas de 
propriedade. É por isso que os bens públicos, como a saúde, são 
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substituídos por objetos técnicos (equipamentos de apoio diagnós-
tico, medicamentos, seguros de saúde e apólices), considerados bens 
de mercado, conectados em redes de serviços que se deve acessar 
privadamente.

Por causa de tais características, um novo tipo de pobreza tem 
sido gerado em todo o mundo, diferentemente de períodos anterio-
res, decorrente da perda crescente de poder decisório do nível local. 
As crises do sistema financeiro internacional, a partir do final da 
década de 1970, meados da década de 1980 e final da década de 1990, 
implicaram cortes dos recursos destinados aos projetos urbanos, 
deteriorando ainda mais as condições de vida da população de baixa 
renda em todo o mundo.

Saúde e pobreza urbana

A urbanização assumiu um caráter explosivo e generalizado 
no século XX, impulsionado pela industrialização. A população 
urbana do mundo passou de 14% em 1900 para um patamar de 40% 
na década de 1990, e a tendência é de superação da marca de 50% no 
início do século XXI.

A população urbana na América Latina, na Ásia e na África ao 
final do século XX crescia três vezes mais rápido do que na Europa, 
nos Estados Unidos e no Japão. No século XXI, um bilhão de pes-
soas vão morar em favelas ou cortiços, sem acesso a esgoto e a água 
encanada.

O ritmo mais acelerado de crescimento urbano é o da África. Se a 
população urbana africana ainda é minoria, calcula-se que em 2025 
ela terá ultrapassado a proporção de todos os outros continentes.

Essa intensa urbanização nos países pobres tem um preço: os 
contrastes sociais no espaço urbano em todo o mundo estão cada 
vez maiores. As grandes cidades concentram a riqueza e a pobreza, a 
justiça e o crime, a saúde e a doença. Nunca as desigualdades sociais 
foram tão acentuadas, e a tendência atual é de agravá-las ainda mais. 
Há mais de seiscentos milhões de pessoas vivendo nas cidades em 
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situação de pobreza absoluta. Para uma parcela crescente de pessoas, 
a vida nos grandes núcleos urbanos passou a ser sinônimo de desem-
prego, violência, moradias precárias, congestionamento e poluição.

A globalização está acelerando o processo de exclusão social nas 
megacidades dos países pobres, onde a miséria e a fome sempre exis-
tiram, mas a falta do mínimo de condições dignas de sobrevivência 
alcançou uma parcela jamais vista pela população urbana. É por isso 
que a saúde é causa e consequência da produção da pobreza urbana. 
De um lado, a proliferação de atividades de sobrevivência (caracte-
rísticas do que Milton Santos denominou circuito inferior) permite 
a manutenção da vida dos mais pobres da cidade. De outro lado, essa 
situação de saúde é perpetuadora da pobreza urbana.

Sucintamente, a pobreza é definida pela falta de acesso às neces-
sidades básicas para se ter uma vida digna ou adequada, baseada 
geralmente em relação à insuficiência de renda pelos indivíduos, mas 
também pela falta de condições básicas (saúde, habitação, educação, 
subjetivas etc.).

Para Nascimento (1994, p.58):

Pobreza [...] significa a situação em que se encontram membros 
de uma determinada sociedade de despossuídos de recursos sufi-
cientes para viver dignamente, ou que não têm condições mínimas 
para suprir as suas necessidades básicas. Vida digna e necessidades 
básicas constituem, sempre, definições sociais e históricas, variando, 
entanto, no tempo e no espaço.

A pobreza apresenta-se como uma situação estrutural na socie-
dade capitalista, mantendo uma estreita relação com a desigualdade 
social. Geralmente, o aumento da desigualdade implica um reforço 
da pobreza. Nem sempre, contudo, uma diminuição das condições de 
desigualdade melhora ou modifica as condições de pobreza.

Fruto das desigualdades sociais e da pobreza, que se acentuaram 
nos últimos anos, o processo de exclusão social pode ser entendido 
como a forma mais aprofundada da falta de condições dignas de 
vida para os cidadãos, levando alguns ao isolamento quase total 
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do convívio e das relações sociais com a sociedade. Os pobres são 
excluídos de alguns sistemas sociais básicos em relação aos quais se 
definiu como essencial para as mínimas condições de vida. Contudo, 
ainda que a pobreza possa ser uma condição necessária para haver 
exclusão social, ela não é suficiente. A exclusão social é um conceito 
relacional – só existe exclusão em relação a uma dada situação de 
inclusão. Nesse caso, procura-se delimitar um processo de injustiça 
social e desigualdade ou mesmo a falta de igualdade plena de direitos 
(Melazzo; Guimarães, 2010).

No caso da saúde, por exemplo, é a população mais pobre da 
América Latina que sofre de uma série de doenças não atendidas 
(infecciosas ou parasitárias), como as helmintíases intestinais, a 
esquistossomose, a filariose linfática, a leptospirose. Apesar da 
existência de medicamentos de baixo custo e de programas efetivos 
de promoção à saúde e controle ambiental para eliminar essas molés-
tias, elas afetam de maneira considerável as comunidades rurais, as 
populações indígenas e os trabalhadores migrantes (OPAS, 2007). 
Ou seja, o processo de exclusão social se torna o reflexo mais evi-
dente de como a sociedade atual produz a desigualdade, transforma 
o cidadão em desnecessário e passa a valorizar apenas o dinheiro e 
o consumidor.

Esse processo ocorre numa velocidade e aceleração alucinante, 
definindo quem são aqueles que ficam por cima ou por baixo de 
um parâmetro consensuado pela sociedade do que é o bem-estar. 
Cada dia mais gente fica por baixo desse patamar. No dizer de Maria 
Laura Silveira:

essa velocidade que está aí tem uma das suas manifestações empí-
ricas a doença, porque todo esse contingente que fica por baixo do 
patamar é um contingente que tem cada vez menos acesso às for-
mas de vida mais dignas de combate às doenças. Ou seja, a doença 
poderia ser vista como uma empirização da velocidade. Porque que 
as doenças aumentam e também há ali um crescimento concomi-
tante dos tratamentos, das curas, e das doenças? As coisas crescem 
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ao mesmo tempo. Em alguns pontos do território certas possibili-
dades da época se tornaram coexistentes.2

Agora também é verdade, como demonstra a ideia do complexo 
tecnopatogênico informacional, a discussão da informação também 
permite um caminho de ida e volta. Se o atual sistema econômico é 
extremamente perverso e excludente para aqueles que não possuem 
poder de compra e condições de participar da rede mundial de negó-
cios, as condições que geraram essa globalização perversa é capaz 
de gerar o seu outro. É assim que se dá o movimento da história: 
acirramento das contradições e superação. Elas também possibilitam 
uma outra globalização. Afinal, o encurtamento das distâncias pela 
diminuição do tempo de percurso aproxima os lugares, o que forta-
lece a ideia de comunidade global. Ou seja, os mecanismos utilizados 
pelos grandes grupos empresariais para controlarem a produção das 
suas filiais em diferentes países, aumentando seus lucros, começam a 
ser utilizados pelas organizações não governamentais e pelos movi-
mentos sociais para o fortalecimento de uma outra globalização, 
mais humana e solidária.

Os contrastes gerados no período atual são tão acentuados que 
começam a destruir as próprias condições que os geraram. É por 
causa disso que já temos evidências de que esse período tecnológico 
está terminando. Depois dele virá um novo período da história. 
Podemos chamá-lo, como Milton Santos denominou, de “período 
demográfico”.3 O novo está sendo gestado no velho e quem vai 
comandá-lo são os sujeitos que vêm de baixo, os mais pobres, agindo 
de baixo para cima.

De um lado, a crença na capacidade de resposta da sociedade 
atual, com base em algum sistema técnico de controle, cria uma 
falsa segurança, apoiada na facilidade de acesso à informação e de 

 2 Palestra proferida por Maria Laura Silveira no Laboratório de Biogeografia e 
Geografia da saúde da Unesp de Presidente Prudente, em junho de 2009. 

 3 Milton Santos faz uma análise desse novo período no documentário “Encontro 
com Milton Santos – o mundo global visto do lado de cá”, dirigido por Silvio 
Tendler, em 2001. 
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meios artificiais de manutenção da vida humana. O uso errado dos 
antibióticos, por exemplo, que não são prescritos de maneira certa 
e usados muito frequentemente e por muito tempo (Scarcela et al., 
2011), está gerando uma crise mundial de resistência aos antibióticos 
que pode levar ao colapso da medicina moderna. De acordo com a 
diretora geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan:

“Coisas comuns como uma garganta inflamada ou um machu-
cado no joelho de uma criança podem voltar a matar. Nós estamos 
perdendo nossos melhores antibióticos”, afirma Chan. “Os trata-
mentos de substituição são mais caros, mais tóxicos e precisam de 
durações maiores. Para pacientes com doenças resistentes a medi-
camentos, a mortalidade pode subir em até 50%”. (Margaret Chan, 
em um encontro de especialistas em doenças infecciosas realizado 
na Dinamarca, BBC Brasil, 17 de março de 2012)

Enquanto isso, aquelas pessoas que vivem nas periferias urba-
nas, carentes de infraestrutura e residindo em habitações precárias, 
nas quais as variações de temperatura ao longo do dia já são enor-
mes, assim como o acesso à água potável é limitado, estão desen-
volvendo capacidades de adaptação às mudanças globais em curso, 
dado que são eles os que mais estão expostos aos eventos extremos 
e, portanto, têm maior experiência. Quem quer imaginar como será 
o futuro, que observe as periferias urbanas, um espaço de aprendi-
zado feito por pessoas capazes de superar e de aprender diante das 
situações mais adversas. Por estarem submetidas aos eventos extre-
mos – como as enchentes, a variabilidade de temperatura diária em 
habitações precárias, a escassez de água e de comida, vivem perma-
nentemente provas de tolerância produzidas por relações de tempo 
lento, da cidade percorrida a pé, das redes sociais tecidas pelos 
laços de vizinhança e de pertencimento à comunidade, esse novo 
mundo está em fermentação dentro do velho, daquele que não tem 
sustentabilidade.
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Do período técnico-científico informacional ao 
período demográfico

O acúmulo desigual de tempos nos revela a coexistência de 
elementos de diferentes períodos, combinados desigualmente em 
cada lugar. Contraditoriamente, os lugares têm se fortalecido por 
meio de políticas públicas de nível local que visam o enfrentamento 
de processos de reprodução da pobreza e da exclusão. A partir das 
ações locais, procura-se constituir uma base de vida que amplie a 
eficácia da política pública a serviço da sociedade civil e do interesse 
coletivo.

À proporção que o neoliberalismo se expandiu como modelo 
hegemônico de configuração dos Estados Nacionais, abriu-se espaço 
para o debate e formulação de políticas alternativas em nível local, 
disseminando-se esforços de políticas com ênfase na participação 
comunitária na gestão das cidades. A legitimação do direito de 
morar em favelas e cortiços, desde que devidamente urbanizados, 
e inúmeras experiências de construção da casa própria por meio de 
programas de mutirão e autoajuda organizados e incentivados pelo 
próprio poder público municipal romperam com a ideia de que o 
planejamento urbano devia se concentrar em planos de larga escala, 
racionais e eficientes, conforme Werna (1996).

A saúde foi um dos temas que ganharam espaço cada vez maior 
na agenda social de muitos países, com enfoque na integração da rede 
de serviços, segundo princípios de hierarquização e regionalização. 
Criaram-se condições objetivas de maior ênfase na atenção primária e 
no fortalecimento do setor público como um todo (Guimarães, 2000).

Mulheres, comunidades indígenas, negros; certamente, o soma-
tório de toda essa gente representa a maioria da população mundial. 
Então, por que são chamados de minorias? Muitas vezes o termo 
minoria é empregado para referir-se a segmentos da sociedade que 
são alvo de discriminação ou preconceito, por razões étnicas, religio-
sas, culturais. Ou mesmo, a condição de minoria pode ser atribuída 
àqueles que se sentem ou são considerados inferiores e não têm os 
mesmos direitos dos outros.
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Reivindicar igualdade de direitos e inclusão social é um exercício 
de cidadania. Mas o que faz uma pessoa ser incluída? Obviamente, a 
medida da inclusão não passa apenas pelo poder de compra das pes-
soas, uma vez que já consideramos antes a perversidade do sistema 
econômico vigente. Ele só funciona porque privilegia uma pequena 
parcela da sociedade, que concentra a propriedade, a formação esco-
lar e, sobretudo, a renda.

Por sua vez, as inovações técnico-científicas acumulam capa-
cidade de prolongamento cada vez maior da vida. Crianças com 
má-formação congênita que, décadas atrás, não sobreviveriam por 
muitos anos encontram no conhecimento médico e no avanço de 
novas terapêuticas a possibilidade de lutar pela vida por muitos e 
muitos anos. Da mesma forma, o diagnóstico precoce do câncer e de 
fatores de risco de doenças cardiovasculares torna possível medidas 
preventivas jamais imaginadas, ampliando cada vez mais o topo da 
pirâmide etária. Assim, o envelhecimento da população é um tema 
emergente, gerando novas questões para serem analisadas, uma vez 
que demanda mudanças, seja no ordenamento das cidades, no perfil 
da alimentação, seja nas formas de lazer e convívio social, dentre 
tantas outras.

O desenvolvimento dos sistemas técnicos, as melhorias de 
infraestrutura e a disseminação dos meios de diagnóstico tornaram 
possível o aumento da expectativa de vida. Dessa forma, as questões 
que envolvem o envelhecimento ganharão maior relevância.

Ora, se somos geógrafos da saúde, não estamos apenas preocu-
pados em desenvolver uma nova especialidade (geografia médica, 
geoepidemiologia, epidemiologia paisagística etc.). Somos geógrafos 
da saúde porque somos preocupados com a vida das pessoas. Somos 
preocupados em desenvolver uma geografia na perspectiva das 
pessoas, uma geografia dos sujeitos, uma geografia para os sujeitos.

O que isso significa?
Em primeiro lugar, que devemos ainda buscar sempre o rigor 

científico; essa meta não pode nos brutalizar, nos levar ao abandono 
da sensibilidade, da nossa capacidade de nos emocionarmos e sen-
sibilizarmos com a situação de vida das pessoas. Assim, cada vida 
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é um bem precioso e não deve ser considerada apenas como mais 
um número para compor os coeficientes estatísticos. Em segundo 
lugar, mas não menos importante, praticar a geografia dos sujeitos, 
a geografia preocupada com a vida das pessoas; praticar uma geo-
grafia compromissada em dar voz àqueles que foram silenciados ou 
que nunca foram ouvidos. Enfim, é adotar uma postura ética, de 
valorização da justiça e da solidariedade.

Para aqueles que compartilham dessa perspectiva geográfica, os 
desafios que temos pela frente são enormes. Uma primeira tarefa é 
estabelecer os recortes espaçotemporais mais adequados para dar 
visibilidade a essa geografia das mudanças, que começa a ganhar 
corpo nesse novo período denominado “período demográfico”.

Nesse novo período, além das questões populacionais (envelheci-
mento com dignidade, banalização da violência, fome e miséria), nos 
desafiam a demanda crescente pelo uso da água potável, o esgota-
mento das fontes energéticas e o aumento descontrolado do acúmulo 
de resíduos sólidos. Ou seja, é um período de predominância de um 
tema – a saúde ambiental, tornando o fazer geográfico, ele mesmo, 
a Geografia da saúde por excelência. Pensar a saúde é pensar a geo-
grafia do novo tempo, que já começou.

Evidentemente, o impacto dessas transformações é desigual, 
seja entre diferentes regiões, seja entre diferentes classes sociais. 
Mais uma vez essas características do mundo atual exigem expli-
cações geográficas. Cada lugar é um acúmulo desigual de tempos. 
Dos circuitos do tempo rápido, conectados pela grande máquina 
da produção global, observa-se o risco crescente da disseminação 
de doenças antes confinadas a algumas regiões do globo. Além da 
reemergência das doenças infectocontagiosas erradicadas ou sob 
controle há décadas, tal situação criou a possibilidade de novas doen-
ças e de pandemias. Esse é um risco real que está exigindo um outro 
tipo de organização e cooperação entre os povos. Sob esses processos 
de saúde e doença dos circuitos do tempo rápido, acumulam-se 
outras endemias dos tempos lentos, como é o caso da Doença de 
Chagas e da esquistossomose.
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Tema para o debate

O centro histórico de Salvador (Bahia) exemplifica muito bem a 
concepção de espaço enquanto acúmulo desigual de tempos, desen-
volvida por Milton Santos.

Tendo por base a imagem da Figura 11, faça uma análise a res-
peito das relações estabelecidas neste capítulo entre espaço, tempo 
e saúde.

Figura 11 – Centro histórico de Salvador (Bahia)

Fonte: elaborado pelo autor
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