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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 dos 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 
trabalham desde o início desses programas, em áreas que possuem simultaneamente agentes 
do PSF e PSA e que se destacam 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 priorizaram 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 o registro fotográfico 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). 
 
Palavras chave: Programa de Saúde da Família, Programa de Saúde Ambiental, Percepção da 
paisagem, Imagem fotográfica. 
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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) 
 
Keywords: Family’s Health Program, Environmental Health Program, Perception of the 
landscape, Photographic register. 
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Introdução 

Este trabalho faz parte de uma pesquisa de doutorado que tem como objetivo analisar o 

conhecimento geográfico dos agentes envolvidos nos programas PSF e PSA na cidade do 

Recife a partir das competências sociais desenvolvidas no processo de trabalho. 

De acordo com Alles (2006), as competências sociais podem ser entendidas como 

capacidades que são demonstradas através de comportamentos capazes de gerar um bom 

desempenho em um posto de trabalho. Esses comportamentos ou habilidades são os dados 

que de fato são visíveis ao pesquisador (ALLES, 2006) os quais aplicados à realidade de 

trabalho dos agentes de saúde desses programas, possibilitam comparar e distinguir diferentes 

competências sociais. Assim sendo, foi desenvolvida uma metodologia para destacar essas 

habilidades ou comportamentos dos agentes de saúde desses programas na cidade do Recife 

durante o trabalho de campo exploratório. 

Dentre outras coisas, nessa fase do trabalho de campo exploratório foi possível: a) identificar 

as competências sociais desenvolvidas pelos agentes de saúde do PSF e PSA (motivação, 

autonomia, domínio conceitual, domínio da linguagem cartográfica e características pessoais); 

b) entender que a competência domínio conceitual está mais relacionada ao conceito de 

paisagem e que a autonomia está mais próxima do conceito de território; c) ressaltar as 

características mais relevantes para o conjunto da cidade do Recife; d) selecionar os agentes 

que se enquadram nessas principais características que estão inseridas nas competências 

sociais já referidas e; e) selecionar quatro áreas de estudo, sendo duas do PSF e duas do PSA. 

Este artigo refere-se a uma parte do trabalho de campo, realizada em quatro áreas de estudo na 

cidade do Recife no período de 13 de março a 20 de abril de 2007, na qual os agentes de 

saúde utilizaram a técnica do registro fotográfico para destacar principalmente elementos que 

podem interferir no processo saúde-doença da população atendida. 

mailto:mpbcila@yahoo.com.br
mailto:raulguimaraes@uol.com.br


Metodologia 

A partir de leituras foi percebido que a competência domínio conceitual está mais relacionada 

ao conceito de percepção da paisagem. Dessa forma, o que há de relação entre esses dois 

conceitos? A competência domínio conceitual está  relacionada à questão da linguagem, o que 

faz com que o indivíduo que possui essa competência possa tanto construir quanto 

desconstruir conceitos. Para Morin (1999), a linguagem permite realizar a reconstituição do 

concreto a partir de conceitos existentes (linguagem científica para a coloquial) ou a abstração 

do concreto (construção de conceitos a partir do vivenciado). Assim sendo, a capacidade de 

aglutinar conceitos decorrentes de processos educativos junto à família, sociedade, escola 

formal e capacitação profissional, e poder utilizá-los na relação entre o mundo concreto e 

abstrato, pode fazer com que esse agente seja um dominador de conceitos. 

Com relação à percepção da paisagem, uma das condições de perceber elementos que possam 

interferir no processo saúde-doença é propiciada pela consciência dos mesmos. Quanto maior 

a consciência do risco da presença de determinado elemento, maior a capacidade de percebê-

lo (OPAS, 2005). A partir dessa premissa pode-se observar a possibilidade de aglutinação de 

conceitos e relacionamento entre o mundo concreto e abstrato para que se perceba na 

paisagem algo que possa interferir no processo saúde-doença. 

Nestes termos, é possível entender uma paisagem que possui vários elementos a serem 

analisados na sua dimensão visual. De acordo com González (apud BOULLÓN, 2002), um 

dos entendimentos de paisagem é o que valoriza o enfoque estético e cultural, sendo 

compreendida como a imagem de um território percebida pela subjetividade do observador. A 

partir da compreensão de que o território passa a ser percebido pela subjetividade do 

observador é que se entende ser possível perceber algo na paisagem que seria fruto da 

consciência, do conhecimento, estando inclusa a paisagem do risco. 

De acordo com a OPAS (2005), a percepção de riscos ambientais é importante quando se 

considera a comunicação representada pelo uso da linguagem como veículo para a prevenção. 

Adaptando a problemática abordada por Ianni e Quitério (2005) quanto aos problemas 

relatados pelos agentes de saúde do PSF e trabalho de campo realizado, propõe-se para esse 

estudo investigar a percepção da paisagem a partir de quatro níveis escalares: a) regional 

(abrange problemas relacionados ao município ou bairro); b) área de trabalho (são questões 

relacionadas à microárea no caso do ACS e à área no caso do ASA); c) peridomicílio 

(relacionado ao quintal, aos arredores da casa); e d) domicílio (o que ocorre dentro da casa). 

Observa-se então que os elementos a serem identificados estão relacionados à influência que 

exercem na saúde da população atendida por esses agentes de saúde e que os elementos 



presentes em uma escala podem atingir outros níveis escalares como, por exemplo, nas 

situações nas quais o morador coloca no seu quintal um tonel com água, sem tampa, e não 

lava o tonel, nem troca sua água periodicamente. Após um período de tempo este tonel pode 

ser um foco de dengue, o que atinge não apenas o peridomicílio, mas também a área de 

trabalho extrapolando-a, atingindo o nível regional, conforme já mencionado. Neste caso está 

se falando em escala de origem e escala de impacto, segundo a concepção de Santos (1997). 

Para Santos (1997), é na escala de origem que se produz o evento, porém dependendo da 

força desse emissor, este evento pode causar conseqüências tanto locais quanto em outras 

escalas geográficas de maior abrangência. Nesse jogo de escalas podemos também entender 

que quando o evento ocorrido numa escala (escala de origem) tem sua escala de impacto em 

várias escalas geográficas simultaneamente, está ocorrendo uma síntese de múltiplas escalas 

(GUIMARÃES, 2003). Voltando ao exemplo do tonel, o foco de dengue criado pode atingir 

tanto o peridomicílio quanto o domicílio, a área de trabalho, e toda a região, fazendo surgir 

outros focos, sendo causadora de uma potencial epidemia na cidade. 

Do exposto pode-se afirmar que os elementos que podem interferir na saúde da população, 

considerados de maior importância para a saúde, seriam os que possuem as maiores escalas de 

impacto. Daí, por exemplo, a presença do indício de larvas ou mosquito da dengue ter uma 

importância tão grande para as políticas públicas no Brasil. 

Entretanto surge uma nova pergunta: “como apreender o conhecimento espacial do agente no 

que diz respeito à percepção de sua área de trabalho?”. Para buscar preencher esta lacuna, 

uma das técnicas de coleta de informações nesta pesquisa foi o registro fotográfico. 

Pensar no registro fotográfico implica num corte instantâneo no tempo e no espaço (DUBOIS, 

1999). A partir desse corte, algo é mostrado e algo é retirado, este último é denominado 

espaço off, que de acordo com Dubois (1999) é tão importante quanto o que é mostrado, pois 

esse ausente está presente num fora-de-campo. 

Penn (2002) nos aponta que por decorrência desse corte instantâneo no tempo, a imagem 

apresenta-se como polissêmica, já que nelas os signos estão presentes simultaneamente, num 

tempo sincrônico. As relações estabelecidas são espaciais e não temporais, pois o tempo está 

congelado, é único, enquanto os espaços podem ser múltiplos. Entretanto esta autora adverte 

que existem críticas quanto ao uso deste instrumento, pois a interpretação sendo individual, 

não há garantias que um outro semiologista elabore uma interpretação igual, apesar de 

também afirmar que as leituras tanto denotativas quanto conotativas serão parecidas. 

De posse dessa noção inicial foi possível estabelecer alguns critérios para esse registro. Esses 

critérios foram: a) o registro foi realizado pelos próprios agentes de saúde com o objetivo de 



apreender o objeto na perspectiva do olhar dos mesmos; b) durante o acompanhamento por 

uma semana do trabalho do agente, houve momentos em que as fotos foram mostradas ao 

agente e ele mesmo interpretou as fotos (para tentar superar o problema da interpretação 

individual); c) ao final da semana o agente escolheu duas fotos que representassem melhor os 

principais elementos na paisagem que possam interferir no processo saúde-doença da 

população assistida por esses agentes. 

 
Resultados e discussões 

Durante o trabalho de campo foram registradas ao todo setenta e nove (79) fotos, divididas em 

vinte e um (21) temas (tabelas 1 e 2). 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 

priorizaram 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. 

 
Tabela 1 Temas que os agentes do PSF julgaram importante registrar através de fotos 

Item Temas Freqüência 
1 Acúmulo de lixo por catador de lixo 2 
2 Indício de presença de rato no domicílio 1 
3 Casa sem porta – possibilidade de entrar vetores 1 
4 Caramujo – vetor de doenças 1 
5 Indícios de transtorno mental 1 
Fonte: Trabalho de campo realizado entre março e abril de 2007 

 
Os agentes do PSA priorizam os riscos presentes no peridomicílio, área de trabalho e no 

âmbito regional. O agente do PSA pareceu sentir-se mais à vontade em relação ao registro 

fotográfico, registrando temas mais variados (17). As possíveis razões para esta diferença 

talvez sejam a dificuldade por parte do agente do PSF em conciliar uma tarefa a mais dentro 

do cronograma rígido de tarefas que possui ou mesmo a dificuldade em desenvolver esse 

olhar voltado para o ambiente, pois suas tarefas diárias são mais voltadas para o indivíduo. 

No final da visita à campo, as fotos escolhidas pelos agentes corresponderam aos temas: 

poluição sonora, transtorno mental, lixo acumulado, indício de presença de ratos, casas 

abandonadas, esgotamento deficiente, descaso dos empresários e terras devolutas, tendo sido 

registradas nove fotos, sendo que as fotos 1 e 7b de minha autoria e as demais de autoria dos 

agentes de saúde. Cada foto representou uma temática diferenciada em uma área de trabalho. 



Tabela 2 Temas que os agentes do PSA julgaram importante registrar através de fotos 

Item Temas Freqüência 
1 Estrutura física inadequada 10 
2 Ambiente natural que pode ser fator de risco 7 
3 Acúmulo de lixo por catador de lixo 7 
4 Estrutura física que viabiliza acúmulo de água 5 
5 Terra de ninguém 9 
6 Esgoto à céu aberto 12 
7 Criação de animais 1 
8 Reservatório com água poluída 1 
9 Lixo 7 
10 Criação de peixes em meio à esgoto e lixo 1 
11 Resto de alimento 2 
12 Canal 4 

13 Situações que demonstram que a educação ambiental, sanitária e 
para saúde tem eficácia 3 

14 Planta que acumula água 1 
15 Ambiente de construção 4 
16 Domicílios de difícil acesso para visita 1 
17 Paisagem local (vista aérea) 4 
Fonte: Trabalho de campo realizado entre março e abril de 2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Interior de 
uma 
residência – 
29/03/2007 – 
Local: 
Carangueijo – 
Recife – PE. 
– Foto: ACS. 
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1. Pedreira - 29/03/2007 – Local: Carangueijo
– Recife – PE – Foto: PEREIRA, M.P.B.
 foto 1, da pedreira, foi registrada após vis

tava presente no discurso dos moradores im

mpre um membro da família estava com p

oradoras tinha muitas dores no corpo e i

abalhando na pedreira e; c) os pneus deix

ngue. Acrescento ainda a questão da polu

e falar bem mais alto para conseguirmos s

CS disse que “a pedreira chegou antes das c
itarmos várias casas na proximidade. A pedreira 

plícita e explicitamente ao mencionarem que: a) 

roblemas respiratórios; b) o marido de uma das 

nclusive na coluna porque carrega muito peso 

ados ao ar livre são criadouros do mosquito da 

ição sonora, pois durante toda a manhã tivemos 

er ouvidos. Quando questionado sobre a foto, o 

asas ali”. Seria essa afirmação uma aceitação de 



que a pedreira não tem culpa do que acontece, uma vez que os moradores invadiram o espaço 

da pedreira? Esse resultado gerou este questionamento. 

Já na foto 2, quando visitávamos uma das casas ao redor da pedreira, o ACS fez questão de 

visitarmos essa casa, mas não disse inicialmente o motivo. Neste local os problemas puderam 

ser percebidos pela fala e observação, são eles: a) excesso de pessoas na moradia; b) falta de 

ventilação; c) situação financeira precária; d) problemas de saúde com membros da família. 

Um dos problemas de saúde que foram mencionados explicitamente foi o do filho 

adolescente, e este foi também destacado pelo ACS através do depoimento sobre a foto: “O 

menino é deficiente mental, quando está sem remédio ou a medicação não está mais adequada 

ele pega coisas na rua e coloca tudo na parede, dentro da casa, isso traz problema para a 

família porque traz angústia, o lixo traz rato, barata e aí traz outras doenças.” 
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3. Lixo acumulado – 16/04/2007 – Local: 
Poço da Panela – Recife – PE – Foto: ACS
 foto 3 corresponde ao lugar que o ACS cons

abalho devido: a) os moradores que trabalham no

 O lixo estar muito próximo das casas. No depoi

uito problema – é impossível falar de saúde e hi

rabalham com feridas nas pernas. Têm cansaço

tomatite”. Durante toda a semana o ACS mencio

 foto 4 foi registrada por representar um prob

esença de ratos. A moradora acordou e as fezes

CS foi o seguinte: “fezes de gabiru encontrada n

ptospirose. Onde tem fezes, tem xixi”. O regi

esma comentasse sobre a necessidade de coloca

 um melhor trabalho de educação ambiental por

tretanto também considerou a questão da infra-e
4. Fezes de rato – 19/04/2007 – Local: Poço
da Panela – Recife – PE – Foto: ACS 
idera mais danoso à saúde em sua área de 

 depósito de lixo estarem sempre doentes e; 

mento sobre a foto ele disse o seguinte: “Dá 

giene, tem fedentina, rato, escorpião... tudo. 

, escabiose, mosca à vontade e isso causa 

nou este local, é algo que o incomoda. 

lema muito comum na área, o indício da 

 estavam dentro do balde. O depoimento do 

o banheiro da casa da moradora. Há risco de 

stro desta foto também possibilitou que a 

ção de veneno para ratos e da necessidade 

 parte do ASA (agente de saúde ambiental), 

strutura local facilitar esse tipo de evento. 
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5. Casa abandonada – 23/03/2007 – Local:
Ilha do Retiro – Recife – PE – Foto: ASA 

 

 foto 5 foi escolhida pelo agente por considerar q

 possibilidade de criadouro de foco de dengue, 

isse o seguinte: “Casa abandonada que dificulta

bandonada”. Entretanto, a piscina constitui apena

uebrado, as bromélias que estão sempre renascen

egistrada por convite da dona da casa. Nesta par

gua da maré. A moradora não reclamou, mas fez

firmou: “Esta água (esgoto) deveria escorrer para

7 ”a” e “b”. 
Ferro velho – 
12/04/2007 –  
 
Local: 
Monteiro – 
Recife – PE – 
Foto: ASA/ 
PEREIRA, 
M.P.B. 
 

s fotos 7a e 7b buscam mostrar o problema dos 

firmou: “É um ponto estratégico permanente ex

ue se assemelha com as construtoras. Os objeto

stratégico que se perpetua.”A foto 8, por sua v

uanto às terras devolutas que facilitam a prática d

ustamente a terra de ninguém, não é acessível tr

oco. A falta de educação não é visualizada, em
6. Esgoto à céu aberto – 19/03/2007 – 
Local: Carangueijo – Recife – PE – Foto:
ASA
ue é um problema sério no que diz respeito 

as casas abandonadas. Em seu depoimento 

 o acesso. Pode-se ver aí a piscina da casa 

s um elemento, o agente mostrou o telhado 

do, dentre outros problemas. Já a foto 6 foi 

te está misturada a água servida, o lixo e a 

 questão de mostrar. Em depoimento o ASA 

 o rio, mas está obstruído devido este lixo.” 
po
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8. Terra de ninguém – 12/04/2007 – Local: 
Monteiro – Recife – PE – Foto: ASA 

ntos estratégicos. O ASA em depoimento 

emamente extenso. Aqui tem um situação 

 deveriam ser todos virados. É um ponto 

, registra uma preocupação desse agente 

 atos que não são vistos: “Essa foto mostra 

tar da dengue. (...) Não tem como virar o 

locais assim tem muito rato, escorpião e 



barata.” Apesar de não representar todos os problemas, essas fotos são representativas de 

várias problemáticas que são vivenciadas em muitos lugares da cidade do Recife. 

 
Considerações finais 

A experiência de acompanhar o trabalho dos agentes de saúde do PSF e do PSA foi 

importante para observar que a maioria dos problemas vivenciados são em geral percebidos 

pelos mesmos, ainda que não possam ser resolvidos devido a falta de autonomia. 

No que diz respeito à técnica utilizada, ainda que seja um corte instantâneo no espaço e no 

tempo, esta foi 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), fornecendo uma visão mais completa da paisagem do risco observada pelos 

agentes do PSF e PSA na cidade do Recife. 
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