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Resumo: Desde 2004 com a aprovação da Política Nacional de Assistência Social o conceito 
de território vem ganhando destaque nos debates conceituais e operacionais dentro desta 
política. A Geografia além de contribuir veemente nesses debates sobre território, expresso na 
própria política, também contribui na discussão de outros dois conceitos: território usado e 
lugar. A proposta é apresentar uma discussão com esses três conceitos da Geografia, 
principalmente nas constribuições do Geógrafo Milton Santos, construindo uma análise a partir 
da Política de Assistência Social. 
  

 

Palavras-chave: Território. Território usado. Lugar. Assistência 

Social. 

 

Abstract: Since 2004 with the approval of the National Social Assistance Policy the concept of 
territory has been gaining attention in conceptual and operational debates within this policy. 
Geography besides strongly contribute to these debates over territory, expressed in the policy 
itself also contributes to the discussion of two concepts: territory used and place. The proposal 
is to discuss with these three concepts of geography, especially in constribuições the 
geographer Milton Santos, building an analysis from the Social Assistance Policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para não apenas fazer cumprir as determinações expressas em lei, identificando as 

famílias potencialmente beneficiárias da Política de Assistência Social, é de extrema relevância 

reconhecer (em toda sua complexidade) o território e suas configurações. Cabe aqui, 

apresentar nossas referências e principais contribuições da Geografia com elementos de 

ordem conceitual, analítica e instrumental, destacando os conceitos de território, território 

usado e lugar.  

Nosso ponto de partida serão as contribuições do Geógrafo Milton Santos, buscando 

sempre dialogar com autores que tratam do território na Política de Assistência Social. 
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Iniciaremos com uma breve periodização sobre a trajetória da perspectiva territorial de Milton 

Santos até chegarmos à perspectiva de território usado. 

Posteriomente, abordaremos o conceito de lugar, a partir das constribuições da 

Geografia, apresentando e complementando a discussão acerca do conceito de território 

expresso na Política de Assistência Social. 

 

2. DO TERRITÓRIO AO TERRITÓRIO USADO: A GEOGRAFIA E A ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 

De início vale assinalar que o conceito de território não aparece como essencial nos 

primeiros estudos de Milton Santos nas décadas de 1940 a 1960, que tinha como conceitos 

principais paisagem e região. Na década de 1970 o tema central das discussões de Milton 

Santos ainda estava em torno da região, porém o conceito de espaço (num plano mais 

filosófico) e espaço geográfico (numa aproximação mais empírica) começa a ganhar 

importância nesta década (MORAES, 2013). 

Ainda segundo Moraes (2013), na década de 1970, as poucas vezes que Milton Santos 

tratou do conceito de território fazia referência a uma divisão administrativa ou de uma 

localização (municipal, regional, de um país ou mesmo continente). Na década de 1980 a 

região vai perdendo sua centralidade nos estudos de Milton Santos e o espaço ocupa esta 

centralidade e o conceito de território começa a receber relativo destaque, sendo que em 

meados da década de 19801 o autor faz referência aos “usos do território”. 

No ano de 1987, Milton Santos publica o livro O Espaço do Cidadão, uma obra 

fundamental em face do nosso tema de pesquisa. Trata-se do primeiro trabalho do autor no 

qual o conceito de território emerge com grande centralidade na estruturação do argumento 

apresentado. Vale assinalar o propósito militante do volume, redigido na conjuntura de 

afirmação da redemocratização do país e no contexto de elaboração de uma nova constituição 

nacional (MORAES, 2013). Moraes ainda destaca que nesta obra o autor faz uma abordagem 

dos conceitos de territorialidade (onde afirma que cultura e territorialidade são de certo modo 

sinônimos p. 61) e desterritorialização (frequentemente outra palavra para significar alienação e 

desculturalização p. 61)2.  

Na década de 1990 e 2000 vieram outros conceitos como globalização, espaço banal, 

continuidade territorial, território usado, conjunto de técnica e ações dentre outros. A partir daí, 

o autor passa a afirmar que o “território usado são os objetos e ações, sinônimo de espaço 

humano e espaço habitado” (SANTOS, 2002, p. 16). 

                                                 
1
 Em particular no livro Espaço e Método, do ano de 1985.  

2
 Milton Santos exemplifica qualificando a migração como “processo de desterritorialização” e afirma que a “territorialidade nova”, 

que vem do “novo ambiente”, aparece como uma “nova cultura” (pag. 62). Assim, para Milton está claro que não se vive sem uma 
base espacial e que, portanto, a toda desterritorialização se segue uma nova territorialização (MORAES, pag.61).  
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A compreensão do espaço geográfico como sinônimo de espaço banal obriga-nos a 

levar em conta todos os elementos e a perceber a inter-relação entre os fenômenos. Uma 

perspectiva do território usado conduz à ideia de espaço banal, o espaço de todos, todo o 

espaço. Trata-se do espaço de todos os homens, não importa suas diferenças; o espaço de 

todas as instituições, não importa a sua força; o espaço de todas as empresas, não importa o 

seu poder. Esse é o espaço de todas as dimensões do acontecer, de todas as determinações 

da totalidade social (SANTOS, 2000, p.104) e segue ao 

(...) considerar o espaço geográfico não como sinônimo de território, mas como território 
usado; e este é tanto o resultado do processo histórico quanto a base material e social 
das novas ações humanas. Tal ponto de vista permite uma consideração abrangente da 
totalidade das causas e dos efeitos do processo socioterritorial. Essa discussão deve 
estar centrada sobre o objeto da disciplina - o espaço geográfico, o território usado - se 
nosso intuito for construir, a um só tempo, uma teoria social e propostas de intervenção 
que sejam totalizadoras (SANTOS, 2000, p.104).  

 

E complementa 

Com as noções de território usado e de espaço banal, saltam aos olhos os temas que o 
real nos impõe como objeto de pesquisa e de intervenção. Mas tal constatação não é 
suficiente. É indispensável afinar os conceitos que torne operacional o nosso enfoque. A 
riqueza da geografia como província do saber reside, justamente, no fato de que 
podemos pensar, a um só tempo, os objetos (a materialidade) e as ações (a sociedade) 
e os mútuos condicionamentos entretecidos com o movimento da história. As demais 
ciências humanas não dominam esse rico veio epistemológico (SANTOS, 2000, p. 104). 

 
Seguindo tal sugestão é preciso, portanto, buscar afinar os conceitos de território e 

território usado tornando-os fundamental à nossa discussão e de como podemos 

operacionalizar na política social debatida em nossa pesquisa.  

A partir do ponto de vista do território usado, quando quisermos definir um território, 

devemos levar em conta à interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, que 

inclui a natureza, e o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a política. 

Dessa maneira, defrontamo-nos com o território vivo, vivendo. Nele, devemos 
considerar os fixos, isto é, o que é imóvel, e os fluxos, isto é, o que é móvel. Os fixos 
são, geralmente, constituintes da ordem pública ou social, enquanto os fluxos são 
formados por elementos públicos e privados, em proporção que variam segundo os 
países, na medida em que estes são mais ou menos abertos às teses privatistas 
(SANTOS et al, 2001, p. 247). 

 

Além disso, Santos (2001) ainda afirma que o território revela também as ações 

passadas, já congeladas nos objetos, e as ações presentes em andamento. No primeiro caso, 

os lugares são vistos como coisas, mas a combinação entre as ações presentes e as ações 

passadas, às quais as primeiras trazem vida, confere um sentido ao que preexiste. 

O território usado permite lidar com a complexidade do período histórico atual e, por sua 

vez, caminha para a compreensão dos movimentos do mundo. Para Santos (2007a) o território 

usado, visto como uma totalidade é um campo privilegiado para a análise, na medida em que, 

de um lado, nos revela a estrutura global da sociedade e, de outro lado, a própria 

complexidade do seu uso. 
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Para Santos (2007) o território deve ser determinado pelas diferentes funções espaciais 

ou pelos diferentes usos espaciais, não é possível entendê-lo ignorando as relações políticas e 

econômicas que se estabelecem no modelo capitalista de produção (SANTOS, 2007). Ao 

entender essas relações, que se desdobram em diferentes funções e usos espaciais, torna-se 

possível reconhecer o território para a implementação de políticas públicas, pensadas também 

como ações presentes, conduzidas por um agente determinado. 

Assim, concordamos com Santos (2007) quando propõe um significado para o território 

 
O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O 
território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer 
àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, 
das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2007, p.22). 

 

Milton Santos elucida o valor de um território, que é formado pela identidade e o 

sentimento de pertencimento, deixando clara a multiplicidade de usos que o produzem.  

Santos (1998) destaca que vivemos com uma noção de território herdada da 

modernidade incompleta e do seu legado de conceitos puros, tantas vezes atravessando 

séculos praticamente intocados. É o uso do território, e não o território em si mesmo, como 

conceito abstrato e puro, que faz dele o objeto da análise social (SANTOS, 1998, p. 15). 

Santos (1996) ainda defende que ao atentarmos para o uso do território poderemos desvendar 

os diferentes interesses dos diversos agentes sociais que, relacionando-se entre si, atuam na 

formação dos territórios.  

Santos (1998) ainda expõe que o "território são formas, mas território usado são objetos 

e ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado" (SANTOS, 1998, p. 16).  

Comungando desta ideia, Kurka (2008) que afirma que o território usado é 

Espaço geográfico historicizado, uma instância da sociedade, como a cultura, a política 
e a economia. Assim, o território usado ou praticado é uma categoria de análise social e 
não apenas o território como forma. Tem seu significado a partir do seu uso, como um 
conjunto indissociável de sistemas de objetos naturais ou fabricados e sistemas de 
ações deliberadas ou não. Diz respeito ao espaço humano, ou espaço habitado 
(KURKA, 2008, p. 2). 

 

Kurka (2008) entende por sistema de objetos e ações a interdependência entre os 

elementos, a combinação entre eles, e sua relação com a totalidade no tocante às suas 

qualidades e atributos e não apenas coisas em si mesmas. A concretude desses elementos se 

dá, exatamente, devido à relação e conexão de cada parte com o todo.  

Para Sposati (2013), contextualizar espacialmente a história é como lhe conferir pés, 

pois isto permite o conhecimento de estradas, caminhos, marchas e contramarchas, 

movimentos, contornos particulares, heterogeneidades, diversidades e desigualdades.  

A historicização plantada em um chão de relações impulsiona a leitura de expressões 
da questão social. É preciso reafirmar que conhecer a particularidade de um território 
não significa extraí-lo ou apartá-lo da totalidade. Não significa exortá-lo da relação da 
classe social que vive do trabalho, pelo contrário, significa inserir, concretamente, o 
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cotidiano do homem ou da mulher que vive do trabalho e o que este/a oferece, enquanto 
padrão de dignidade e condição humana de viver. A partir da concepção de território e 
da categoria território, aqui apresentadas, é preciso situar a conexão existente entre 
estas e as políticas sociais. Nessa direção, parte-se do entendimento de que, para as 
políticas sociais, o território, para além de um espaço geográfico, é um chão histórico, 
marcado por múltiplas relações, que materializa a identidade de uma dada política 
social, no cotidiano relacional da vida das pessoas (SPOSATI, 2013, p.9). 

 

O chão histórico que trata a autora faz referência à noção da sociedade inscrita no 

território, um processo histórico construído por vários agentes e não apenas pelos indivíduos 

que lá vivem, mas por todos os agentes que influenciam e vão configurando e desenhando 

essa relação complexa. 

Koga (2003) trata do território enquanto cotidiano e apresenta que território 

O território também representa o chão do exercício da cidadania, pois cidadania 
significa vida ativa no território, onde se concretizam as relações sociais, as relações de 
vizinhança e solidariedade, as relações de poder. É no território que as desigualdades 
sociais tornam-se evidentes entre os cidadãos, as condições de vida entre moradores 
de uma mesma cidade mostram-se diferenciadas, a presença/ausência dos serviços 
públicos se faz sentir a qualidade destes mesmos serviços apresentam-se desiguais 
(KOGA, 2003, p.33). 

 

Consideramos a contribuição de Koga importante quando afirma que o território 

representa o chão do exercício da cidadania, onde se materializa a presença/ausência dos 

serviços públicos, sendo que essa presença/ausência não significa (simplesmente) o acesso a 

todos os serviços e com qualidade, mas decorre, sobretudo, de um trabalho articulado com 

outras políticas públicas de forma intersetorial. 

O território usado ou vivido é usado e vivido por pessoas, empresas, instituições. São 

elas que animam e influenciam nas configurações do território que é regido por normas (se 

pensarmos, por exemplo, a partir do estado), mas também é lugar, ambiente de vida (se 

pensarmos a partir das pessoas que residem no território). 

Tais elementos são, portanto, fundamentais para a reflexão que estamos aqui 

desenvolvendo e que poderia, neste momento, ser sintetizada por um conjunto de questões: 

quem usa o território? Por que usa? Como usa? Quais os interesses e intencionalidades? Se o 

território é vivido como afirma Santos (2001) é vivido por quem? É certo afirmar que ele (o 

território) não é vivido ou usado apenas por seus moradores. Se a principal dimensão do 

território é política (que pressupõe poder) como essa relação (política) acontece dentro do 

território? Como essa relação é entendida no território onde estão instalados os Centros de 

Referência de Assistência Social – CRAS? Como são produzidas e reproduzidas? 

Sabendo que essas relações conflitantes e complexas são construídas cotidianamente 

nos territórios, propomos demonstrar a relevância de outro conceito: o lugar que será tratado 

do ponto de vista da população potencialmente beneficiária da Política de Assistência Social, 

complementando nossa discussão sobre território e o ponto de vista dos agentes que os usam, 

dois pontos de vistas diferentes e importantes. 
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São pontos de vistas importantes e diferentes e vale destacar que um conceito não 

anula o outro, faremos um esforço para diferenciá-los e de certa forma, complementar nossa 

discussão. 

 

3. O LUGAR NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

Para discutir sobre o lugar nesta política é preciso resgatar que a Assistência Social 

integra o sistema de Seguridade Social brasileiro, juntamente com a saúde e a previdência 

social. Trata-se de uma política social pública que foi reconhecida como direito pela 

Constituição Federal de 1988 e regulamentada pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) 

em 1993, tornando-se então direito de todo brasileiro e dever do Estado. 

O movimento de institucionalização da Assistência Social como direito universal iniciado 

com a Constituição de 1988 e que continua até hoje em um permanente processo de avanços, 

demonstra os esforços em superar as antigas características assistencialistas que 

acompanharam a Assistencial Social por muitos anos. Sua efetivação, como uma política de 

Estado, inscrita no âmbito jurídico legal, foi um avanço significativo na consolidação da 

democracia e do acesso aos direitos o que extrapola os marcos legais e a situa, 

principalmente, em um contexto de disputa de visões, concepções e ideários. 

Apesar de ser direito de todo cidadão e dever do Estado, sem prévia contribuição 

individual, a Assistência Social na prática ainda não é universal. Um exemplo de tal construção 

é a inserção no Cadastro Único (CadÚnico) que segundo o MDS é um instrumento de 

identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, 

entendidas como aquelas com renda igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa (per 

capita) ou renda familiar mensal de até três salários mínimos. Suas informações podem ser 

utilizadas pelos governos federal, estaduais e municipais para obter diagnóstico 

socioeconômico das famílias cadastradas e para o gerenciamento de diferentes programas 

para desta forma, possibilitar a análise das suas principais necessidades. 

Além disso, famílias com renda superior a três salários mínimos poderão ser incluídas 

no Cadastro Único, desde que sua inclusão esteja vinculada à seleção ou ao acompanhamento 

de programas sociais implementados por quaisquer dos três entes da Federação. Sendo 

assim, as famílias com renda mensal total superior a três salários mínimos só devem ser 

cadastradas por demanda para programas específicos, como os programas de habitação e 

saneamento que utilizem do Cadastro Único para a seleção das famílias. 

Nenhuma família será atendida pela Assistência Social sem estar cadastrada no 

Cadastro Único. Vale destacar que a Assistência Social é uma política nova, em pleno 

desenvolvimento e construção e que vem avançando consideravelmente na última década. 
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A busca de se tornar uma política universal ganha força com a incorporação da 

dimensão territorial, pois possibilita uma aproximação, ou seja, a oferta de serviços próximos 

ao local de moradia da população potencialmente beneficiária e consequentemente, inicia uma 

busca sistemática pela democratização do acesso aos serviços. Essa aproximação além de 

permitir que as equipes técnicas construam uma relação com as famílias, também proporciona 

um conhecimento mais aprofundado do cotidiano do território e também do lugar. 

Koga (2013) afirma que vivemos em tempos de globalidades, em que o mundo parece 

cada vez mais próximo. Assim, esta autora propõe um diálogo com a dimensão cotidiana do 

lugar e dos lugares, na tentativa de melhor compreender como se dá a relação entre os 

territórios de vivência e a operacionalização das políticas sociais.  

Essa tentativa de compreender as relações nos territórios pode se confirmar a partir da 

aproximação entre o poder público local e as famílias, construindo novas relações e 

valorizando esse cotidiano. Mas quando o poder público local adentra nesse cotidiano, ou seja, 

no lugar de vida dessas famílias, estas já estabeleceram uma rede complexa entre si, e é 

preciso se conectar a esta rede construída ao longo do tempo, reconhecendo sua legitimidade 

e participando de forma construtiva no lugar de vida dessas famílias. 

Para Santos (2002) a localidade se opõe à globalidade, mas também se confunde com 

ela e afirma que 

O mundo, todavia, é o nosso estranho. Entretanto se, pela sua essência, ele pode 
esconder-se, não pode fazê-lo pela sua existência, que se dá nos lugares. No lugar, 
nosso próximo, se superpõem, dialeticamente, o eixo das sucessões, que transmite os 
tempos externos das escalas superiores, e o eixo dos tempos internos, que é o eixo da 
coexistência, onde tudo se funde, enlaçado, definitivamente, as noções e as realidades 
de espaço e tempo (SANTOS, 2002, p. 321). 

 

É a partir dessa referência do lugar, onde se colocam os eixos das sucessões e da 

coexistência apresentado por Milton Santos, que buscamos um diálogo sobre as evidências 

observadas na relação entre territórios e gestão de políticas sociais (KOGA, 2013). 

Percebe-se que o ritmo da vida cotidiana da maioria da população 
brasileira não combina com o ritmo institucional dos agentes governamentais e não 
governamentais que deveriam atender às demandas dessa população no campo da 
chamada gestão social. Há, enfim, um descompasso entre o tempo externo das 
instâncias superiores (eixo de sucessões) e o tempo interno (eixo das coexistências). A 
primeira evidência desse descompasso está no modo tradicional de planejamento e 
gestão, já naturalizado em nossa sociedade, que é o das respostas ex post: primeiro se 
ocupa o lugar para que depois o lugar se torne habitável; primeiro se constitui em 
morador para depois se tornar cidadão (KOGA, 2013, p. 124). 

 

Podemos afirmar, então, que há um descompasso entre os direitos sociais garantidos 

constitucionalmente e sua aplicação no cotidiano dos cidadãos. Há um desencontro na questão 

dos tempos, ou seja, o tempo do poder público não é o mesmo das necessidades básicas do 

cotidiano das famílias, não leva em conta sua história, sua identidade, seus vínculos.  

Para Massey (2000) há uma importância nas identidades que se traduz não como um 

fator locacional, mas como uma ponte de relações entre os lugares  
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Lugares não possuem uma única identidade, eles estão cheios de conflitos internos. A 
especificidade de um lugar deriva do fato de que cada lugar é o foco de uma mistura 
distinta de relações sociais externas e locais. Essa mistura num lugar produz efeitos que 
não ocorreriam de outra forma. Todas essas relações se interagem com a ajuda da 
história acumulada do lugar, produto de camadas sobre camadas de diferentes 
conjuntos de elos e vínculos locais e com o mundo exterior (MASSEY, 2000, p. 183-
184). 

 

O lugar abre a perspectiva para se pensar o viver e o habitar, o uso e o consumo, os 

processos de apropriação do espaço. Ao mesmo tempo, posto que preenchido por múltiplas 

coações, expõe as pressões que se exercem em todos os níveis (CARLOS, 1996, p.15). 

O lugar seria a base da reprodução da vida, podendo ser analisado pela tríade 

habitante-lugar-identidade. Essa é a concepção de Carlos (1996), que tem como objetivo 

fomentar uma discussão teórica sobre o conceito de lugar no período contemporâneo, marcado 

pela globalização e complexidade da relação local-global. É fundamental considerar o lugar 

como palco dos acontecimentos pela sua dimensão real, prática, sensível e concreta. Além 

disso, se torna fundamental considerá-lo como uma construção tecida por relações sociais no 

espaço vivido, garantindo uma rede de significações e sentido, tecidos pela história e cultura. O 

lugar tem usos e sentidos e, portanto, abarca a vida social, a identidade e o reconhecimento e 

retrata que a dimensão histórica na concepção de lugar está articulada à prática cotidiana, que 

se aproxima da abordagem humanística (CARLOS, 1996). 

No lugar, o homem percebe o mundo através do corpo e do sentido, constitui então o 

espaço apropriável para viver. É necessário ser um espaço vivido, conhecido e reconhecido em 

toda a sua amplitude. O corpo é o nó vital para se apropriar do espaço; essa é a visão de 

Carlos (1996) sobre o lugar e a singularidade. Assim, esta autora defende que uma cidade 

grande está longe de constituir-se num lugar, pois as relações de proximidade são tênues. O 

bairro é um lugar, pois tem o espaço imediato da vida das relações cotidianas, relações de 

vizinhança, encontro dos conhecidos, laços de identidade entre os habitantes e entre os 

habitantes e o lugar (CARLOS, 1996). 

São os lugares que o homem habita dentro da cidade que dizem respeito a seu 

cotidiano e a seu modo de vida, isto é, pelas formas através das quais o homem se apropria e 

que vão ganhando o significado dado pelo seu uso. Trata-se de um espaço palpável, como 

salienta CARLOS (1996, p. 21-22) 

O lugar só pode ser compreendido em suas referencias, que não são especificas de 
uma função ou de uma forma, mas de um conjunto de sentidos e usos. Assim, o lugar 
permite pensar o viver, o habitar, o trabalho, o lazer enquanto situações vividas, 
revelando, no nível do cotidiano, os conflitos que ocorrem ou ocorreram no mundo. 

 

A identidade, o sentimento de pertencimento e o acumulo de tempos e histórias 

individuais constituem o lugar. Este guarda em si o seu significado e as dimensões do 

movimento da história, apreendido pela memória, através dos sentidos. Há uma multiplicidade 

de relações e especificidades da produção espacial global. 
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O lugar trata do simbólico, da relação entre as pessoas que ali vivem, o território, 

também tem sua identidade, mas é regada pela relação de produção e reprodução 

configuradas pelo Estado e por outros agentes que influenciam o território e por vezes não 

vivem seu cotidiano. 

O território usado revela intencionalidades: a favor de que e contra que se posiciona. 

Nessa perspectiva, não há territórios neutros. Esse uso se dá no confronto entre forças, assim, 

estamos fazendo escolhas que preencherão os espaços e os transformarão lugares em 

territórios. A escolha de uma dimensão anula a condição da outra se estabelecer. Mesmo 

assumindo a possibilidade da contradição e da dialética, as forças em tensão revelam 

predomínios que sinalizam disputas de poder. 

Um primeiro e fundamental cuidado se faz necessário ao se tratar da escala mais 

próxima do território 

A que diz respeito ao cotidiano dos diferentes atores que circulam, residem e 
relacionam-se em determinados lugares: o reconhecimento de que o território expressa, 
ao mesmo tempo, produção e reprodução das relações socioeconômicas, políticas e 
culturais, presentes na sociedade que ele abriga (KOGA, 2013, p.36 e 37). 

 

Assim, a escala do território de vivência não pode ser confundida com um 

microterritório, uma simples miniatura de um território mais amplo, refletida localmente. O 

território de vivência aproxima-se, nesse caso, da dimensão do lugar denominada por Milton 

Santos 

O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm 
solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro 
insubstituível das paixões humanas, responsáveis, através da ação 
comunicativa, pelas mais diversas manifestações da espontaneidade e da 
criatividade (SANTOS, 2002, p. 322).  

 

Koga (2013) afirma que se o território de vivência possui peculiaridades, singularidades 

e dinâmicas próprias, acionadas e articuladas pelos diferentes atores sociais, sua configuração 

extrapola os limites da formalidade ou da institucionalidade estabelecida pelas políticas sociais, 

que, normalmente, regem sua atuação por meio de regras administrativas.  

A partir dessa institucionalidade, fica definido o acesso ou o não acesso aos programas 
e serviços existentes no território. Esse modo de operar aparenta garantir o acesso dos 
indivíduos, comprovadamente, residentes, porém, corre-se o risco de criar uma “camisa 
de força”, que pode chegar ao ponto de estabelecer critérios mais excludentes do que 
includentes, ao negar o direito de cidadania (KOGA, 2013, p. 37). 
 

Ao afirmar que o território de vivência aproxima-se da dimensão do lugar é possível 

apresentar a dimensão trazida por Souza (2013) que, diferentemente do território que tem 

como dimensão principal o poder, o lugar trata da dimensão cultural-simbólica e, a partir daí, as 

questões envolvendo as identidades, a intersubjetividade e as trocas simbólicas, por trás da 

construção de imagens e sentidos dos lugares enquanto espacialidades vividas e percebidas, 
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dotadas de significados. Portanto, o lugar está para a dimensão cultural-simbólica assim como 

o território está para a dimensão política. 

Para Souza (2013) 

Na prática, lugares são, menos ou mais claramente, e menos ou mais fortemente, quase 
sempre territórios. Isso tem a ver com o fato de que às identidades sócio-espaciais se 

associam, sempre, relações de poder especializadas, em que se nota a finalidade de 
defender as identidades e um modo de vida (SOUZA, 2013, p 121 – 122 – grifos do 
autor). 

  

Para Santos (2012) o valor do indivíduo depende, em larga escala, do lugar onde está. 

Há desigualdades sociais que são, em primeiro lugar, desigualdades territoriais, porque 

derivam do lugar onde cada qual se encontra. Seu tratamento não pode ser alheio às 

realidades territoriais. O cidadão é o indivíduo num lugar. 

É impossível imaginar uma cidadania concreta que prescinda do componente territorial, 

já que o valor de um indivíduo depende do lugar em que está e que, desse modo 

A igualdade dos cidadãos supõe, para todos uma acessibilidade semelhante aos bens e 
serviços, sem os quais a vida não será vivida com aquele mínimo de dignidade que se 
impõe. Isso significa, em outras palavras, um arranjo territorial desses bens e serviços 
de que, conforme a sua hierarquia, os lugares sejam pontos de apoio, levando em conta 
a densidade demográfica e econômica da área e sua fluidez (SANTOS, 2012, p. 144). 

 

Santos (2012) trata do espaço e valor do homem  

Como certas áreas não dispõem de certos bens e serviços, somente aqueles que 
podem se deslocar até os lugares onde tais bens e serviços se encontram têm 
condições de consumi-los. Desse modo, as pessoas desprovidas de mobilidade, seja 
em razão de sua atividade, seja em razão de seus recursos, devem resignar-se à não-
utilização de tais bens e serviços, cujos preços são, às vezes, inferiores de sua 
localidade. Os moradores que dispõem de meios para locomover-se têm, assim, acesso 
mais fácil, e aqueles cuja mobilidade é limitada ou nula devem pagar localmente mais 
caro, e às vezes por isso mesmo renunciar ao seu uso (SANTOS, 2012, p.116). 
 

Os lugares são preenchidos por subjetividades. É nesse sentido que os espaços vão se 

constituindo lentamente como lugares “passando a ser dotados de valores e inserindo-se na 

geografia social de um grupo, que passa a percebê-los como sua base, sua expressão” 

(LOPES, 2007, p. 77). Quando nossa subjetividade atribui sentido aos lugares, eles se tornam 

parte de nós mesmos, eles constroem nossa história e neles deixamos parte de nós. 

 

4. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 

São inegáveis as contribuições que a Geografia vem proporcionando ao longo do tempo 

na Política de Assistência Social. Nosso trabalho buscou alinhar e articular três conceitos 

diferentes para apresentar pontos de vistas distintos, além da complexidade das relações 

sociais e da diversidade que tem em nosso país. 

Para a análise social o conceito de território usado vem ganhando destaque dentro da 

Política de Assistência Social, mas consideramos o conceito de lugar importante por apresentar 

a dimensão cultural-simbólica e de pertencimento. 
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Dependendo do ponto de vista, ora do Estado e ora da população potencialmente 

beneficiária da Política de Assistência Social, utilizamos ora o território e ora o lugar. 
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