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O gerenciamento de um espaço seja ele público ou privado, requer o planejamento prévio das 
atividades que serão empregadas, e boa parte do sucesso das práticas executadas está associada à 
capacidade e dedicação dos gestores no momento do planejamento das ações. Os gestores do 
espaço urbano, possuem olhares diversos, guiados pela formação profissional de cada um, como 
ocorre com o geógrafo, que diferente de outras ciências, concebe o espaço como uma porção 
especifica da superfície da Terra, cuja interação entre natureza e ser humano, reflete na 
reprodução social. A elaboração de políticas públicas, deve conter os complexos elementos que 
fazem parte do espaço urbano, bem como as relações dos mesmos em seu cotidiano, exigindo 
então que os responsáveis pela elaboração e aplicação das ações trabalhem com a noção de lugar 
do cidadão. O lugar é à base da reprodução da vida (vivência afetiva) e pode ser analisado pela 
tríade habitante-identidade-lugar. O “não-lugar” são lugares de passagem, como aeroportos, 
estradas, supermercados, local de trabalho etc., não existindo uma relação ou mesmo uma 
identidade com o individuo, já local esta relacionado a um determinado ponto de um lugar 
(coordenada geográfica). Dentre as políticas públicas elaboradas e empregadas encontram-se as 
destinadas a sanar ou mesmo minimizar os agravos à saúde humana, das quais esta investigação 
irá tratar, utilizando o Programa de Saúde da Família (PSF), desenvolvido pelo Ministério da 
Saúde. O levantamento bibliográfico a respeito do PSF, realizado no momento da elaboração do 
projeto de doutorado, que está sendo efetuado junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da Unesp – Rio Claro, gerou certos questionamentos, que através deste artigo 
pretende-se refletir com o olhar geográfico. Dentre as inquietações surgidas, estão dois 
pressupostos do PSF: a delimitação da área de abrangência do programa; e a inserção da 
sociedade. Através da reflexão dos pressupostos a cima citados pretende-se demonstrar a 
contribuição teórica do profissional geógrafo no planejamento de ações, auxiliando os demais 
gestores no entendimento de conceitos geográficos por eles já utilizados. 
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The management of a space is public it or private, it requires the previous planning of the 
activities that will be employees, and good executed part of the success of the practical ones is 
associated with the capacity and devotion of the managers at the moment of the planning of the 
actions. The managers of the urban space, possess diverse looks, guided for the professional 
formation of each one, as he occurs with the geographer, that different of other sciences, 
conceives the space as a portion specifies of the surface of the Land, whose interaction between 
nature and human being, reflects in the social reproduction. The elaboration of public politics 
must contain the complex elements that are part of the urban space, as well as the relations of the 
same ones in its daily one, demanding then that responsible for the elaboration and the 
application of the actions they work with the notion of place of the citizen. The place is to the 
base of the reproduction of the life (affective experience) and can be analyzed by the triad 
inhabitant-identity-place. The “not-place” is ticket places, as airports, roads, supermarkets, 
workstation etc., not existing a same relation or an identity with individual, already local this 
related to one determined point of a place (geographic coordinate). Amongst the elaborated and 
used public politics the destined ones meet to cure or same to minimize the hurt to the health 
human being, which this inquiry will go to deal with, using the Program of Health of Family 
(PSF), developed for the Health department. The bibliographical survey regarding the PSF, 
carried through at the moment of the elaboration of the doctorship project of, that he is being 
effected next to the Program of After-Graduation in Geography of the Unesp –Rio Claro, 
generated certain questionings, that through this article are intended to reflect with the geographic 
look. Amongst the appeared fidgets, two estimated of the PSF are: the delimitation of the area of 
comprehends of the program; e the insertion of the society. Through the cited reflection of 
estimated the top it is intended to demonstrate to the theoretical contribution of the professional 
geographer in the planning of action, assisting excessively the managers in the agreement of 
geographic concepts for used them already.  
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