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O presente trabalho visa apresentar os resultados obtidos a partir da utilização da técnica do 
registro fotográfico, como parte de uma pesquisa de doutorado a respeito do conhecimento 
geográfico dos agentes envolvidos nos programas de Saúde da Família (PSF) e Saúde 
Ambiental (PSA) na cidade do Recife. Parte-se do pressuposto de que o conhecimento 
geográfico está presente nas práticas socioespaciais desenvolvidas pelos agentes de saúde 
desses programas ao desenvolverem suas competências e habilidades sociais. Após leituras e 
trabalho de campo pode-se afirmar que as principais competências sociais desenvolvidas 
pelos mesmos são: motivação, autonomia, domínio conceitual, domínio da linguagem 
cartográfica e características pessoais. Comparando-se estas competências com os conceitos 
da geografia, percebe-se que o domínio conceitual está diretamente relacionado ao conceito 
de percepção da paisagem. Para trabalhar com o domínio conceitual optou-se pela técnica do 
registro fotográfico. Foram escolhidos 4 agentes de saúde, sendo dois do PSF e dois do PSA, 
que estivessem trabalhando desde o início desses programas, em áreas que possuem 
simultaneamente agentes do PSF e PSA e que se destacassem por mais de uma competência 
social. Pediu-se para que o agente registrasse principalmente os elementos da paisagem que 
julgasse importante do ponto de vista do risco à saúde, comentasse cada foto e escolhesse as 
duas mais significativas. Esses agentes de saúde registraram 79 fotos, divididas em 21 temas. 
Para os agentes do PSF o tema mais importante foi o acúmulo de lixo, devido a presença de 
catadores de lixo na área. Já os agentes do PSA priorizou o esgoto à céu aberto. Nas fotos dos 
agentes do PSF observa-se que os riscos registrados pelas fotografias estão na esfera do 
domicílio e de âmbito regional. Já os agentes do PSA priorizam os riscos presentes no 
peridomicílio, área de trabalho e os de âmbito regional. Os agentes do PSA registraram mais 
fotos e obtiveram uma maior amplitude temática. No final, as fotos escolhidas 
corresponderam aos temas: poluição sonora, transtorno mental, lixo acumulado, indício de 
presença de ratos, casas abandonadas, esgotamento deficiente, descaso dos empresários e 
terras devolutas. Neste contexto percebe-se que o domínio conceitual auxilia na percepção 
dos elementos que podem interferir no processo saúde-doença da comunidade, sendo uma 
técnica eficiente para definir o olhar do agente para os problemas existentes em sua área de 
trabalho, tanto ao que ele se preocupa (registro) quanto a maneira como se preocupa (relato 
das fotos). 
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PERCEPTION OF THE LANDSCAPE BY THE AGENTS OF FAMILY`S HEALTH 
PROGRAM AND ENVIRONMENTAL HEALTH PROGRAM IN RECIFE  USING 

PHOTOGRAPHIES 
 
The present work aims to show the results of utilization of the photography, as part of a 
doctorate research regarding the geographical knowledge of the agents involved in the 
Family’s Health Program (PSF) and Environmental Health Program in Recife. Starting of the 
presupposition that the geographical knowledge is present in the spatial practices developed 
by the agents of health of those programs when develop their competences and social 
abilities. After readings and fieldwork can be affirmed that the main social competences 
developed by the same ones are: motivation, autonomy, conceptual domain, domain of the 
cartographic language and personal characteristics. Comparing these competences with the 
geography’s concepts, it is perceptible that the conceptual domain is directly related to the 
concept of perception of the landscape. To work with the conceptual domain we opted for the 
technique of the photographic registration. We chose 4 agents of health, being two of PSF and 
two of PSA that to be working since the beginning of those programs, in areas that exist 
agents of PSF and PSA simultaneously and that have highlight for more than one social 
competence. We asked for the agent that registered mainly the elements of the landscape that 
judge important of the point of view of the risk to the health, commented on each picture and 
that chose the two more significant. Those agents of health registered 79 pictures, divided in 
21 themes. For the agents of PSF the most important theme was the garbage accumulation, 
due to presence of garbage’s gathers in the area. Already the agents of PSA prioritized the 
free sewer on the street. In the pictures of the PSF’s agents it is observed that the risks 
registered by the pictures are in the sphere of the home and of regional extent. Already the 
agents of PSA prioritize the present risks in per domicile, work area and the regional extent. 
The agents of PSA registered more pictures and they obtained a larger thematic width. In the 
end, they chosen pictures corresponded to the themes: resonant pollution, confusion mental, 
accumulated garbage, indication of presence of mouse, abandoned houses, deficient sewer, 
the entrepreneurs’ disregard and unoccupied lands. In this context it is noticed that the 
conceptual domain aid in the perception of the elements that can interfere in the community’s 
process health-disease, being an efficient technique to define the agent’s glance for the 
existent problems in his work area, so much to the that he worries (the register) as the way as 
he worries (the related of the pictures) 
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