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Considerações sobre a área de estudo e sua(s) paisagem(s) 

A Ilha de Itamaracá, que em Tupi-Guarani significa: Pedra que canta, situa-se 

no Estado de Pernambuco, cerca de 50 Km ao norte da cidade de Recife, fazendo parte da 

região nordeste do Brasil. 

A Ilha é composta de paisagens naturais e artificiais. Segundo Santos (1996), “a 

paisagem artificial é a paisagem transformada pelo homem, enquanto grosseiramente 

podemos dizer que a paisagem natural é aquela ainda não mudada pelo esforço humano”. 

Fazendo parte integrante do complexo Nova Cruz, Igarassu e Itapissuma, a Ilha 

representa um valor cultural, social, econômico e científico de grande importância para a 

região, devido as suas vastas áreas de mangues, associadas aos rios que desembocam no 

Canal de Santa Cruz. 

No entanto, dentro das paisagens naturais destaca-se no município de 

Itamaracá: os manguezais, cajueiros, coqueirais, mar azul, mirante com vista para o mar e o 

importante Canal de Santa Cruz, um braço de mar que contorna a Ilha de Itamaracá, 

separando-a do continente. 

O Canal, apresenta extensão aproximada de 22 km, com largura de 1,5 km, 

possui cerca de 5.292 ha de área estuarina e comunica-se com o Oceano Atlântico, ao 

norte, pela Barra de Catuama, e ao sul, pela Barra sul. 

No leito de Canal deságuam vários rios, como o Catuama, Botafogo, Congo 

Carrapicho, ao Norte; Arataca, a noroeste e Igarassu e Maniquara, ao sul. 

Verifica-se que na Ilha há vários componentes paisagísticos introduzidos pelo 

homem, como igrejas, habitações, ponte, entre outros. 
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Procedimentos Metodológicos 

Pelo fato da Ilha de Itamaracá apresentar uma variedade socio-econômica e 

uma heterogeneidade de lugares, com componentes paisagísticos diferenciados, e se 

destacar pelo Canal de Santa Cruz e suas vastas áreas de mangue, esse trabalho tem 

como finalidade analisar os diferentes usos da paisagem da Ilha, através da percepção da 

comunidade local e turistas, e também verificar se está havendo uma sustentabilidade da 

paisagem. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram selecionadas duas áreas de estudo: 

a praia de Jaguaribe e a histórica Vila Velha. 

A praia de Jaguaribe é freqüentada por um grande número de turistas e 

excursionistas da região, predominando os moradores da cidade de Recife, sendo que nos 

fins de semana há um fluxo considerável de pessoas. 

A antiga e histórica Vila Velha, um bairro com aproximadamente quatrocentos 

residentes, apresenta paisagens como: mangue, mirante com vista para a desembocadura 

do rio e a igreja de estilo colonial. Predomina nesta área a população residente. 

Considerando a beleza cênica da Ilha de Itamaracá, e as diferentes visões e uso 

da paisagem, foram destacadas as seguintes questões para análise da percepção e 

sustentabilidade da paisagem. 

Qual a verdadeira realidade da Ilha de Itamaracá, quanto a sua infra-estrutura, e 

o que isso influi na paisagem e no meio ambiente? Quais as paisagens valorizadas? Está 

havendo uma preservação destas paisagens? 

Foram utilizadas quatro técnicas para a análise das questões. 

1ª Questionários aplicados nas duas áreas específicas da pesquisa, junto a um 

pequeno grupo de população local e turistas. 

O questionário consiste em treze itens. Por intermédio deste, foi possível colher 

algumas informações básicas: 1-nome; 2-idade; 3-natalidade e/ou procedência; 4-profissão; 

5-grau de escolaridade; 6-moradia e/ou estadia; 7-como faz para se alimentar na Ilha ; 8-

qualidade e disponibilidade da água; 9-resíduos sólidos; 10-lazer; 11-religião; 12-

emergência hospitalar; 13-a relação com a cidade de Recife. 

Mediante essa técnica, pode-se constatar algumas particularidades da infra-

estrutura da Ilha de Itamaracá, bem como analisar de que maneira a infra-estrutura pode 

influir na degradação ambiental bem como traçar um perfil dos moradores e turistas da Ilha 

de Itamaracá. 
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2ªA segunda técnica da pesquisa, consiste no desenho pictórico da paisagem 

tanto dos moradores, como dos turistas. 

Portanto cada sujeito pesquisado desenhou a paisagem sob aspecto de sua 

percepção. 

Desenvolveu-se essa técnica do desenho da paisagem, para através dos signos 

expressados nestes, servir como subsídio para a análise da segunda questão, a qual se 

refere às paisagens valorizadas. 

3ª Após o desenho de paisagem solicitou-se que cada sujeito fotografasse seus 

lugares urbanos. Uma vez que através da fotografia segundo Ferrara (1996), “seria então 

possível flagrar o modo de como se relacionavam com o meio ambiente e o que 

conseguiam perceber e valorizar”. 

Para que as fotografias não ficassem desordenadas, foi necessário controlá-las. 

Cada sujeito foi demandado a fotografar seguindo a ordem dos seguintes temas: Paisagem 

valorizada e Degradação Ambiental. 

As fotografias dos moradores e turistas com o tema paisagem, é uma 

complementação da técnica anterior (desenho da paisagem) e servem também como 

subsídio para a análise da questão referente às paisagens valorizadas. 

As fotografias com o tema degradação ambiental, foi utilizada para a identificar o 

grau de degradação ambiental da Ilha e de que maneira essa degradação é revelada na 

percepção dos moradores e turistas. 

As fotografias dos moradores e turistas utilizadas como técnica na referente 

pesquisa é importante e eficaz, pois como afirma Ferrara (1993), “elas constituem o 

documento que confere validade científica à pesquisa, ao mesmo tempo que são signos, 

representação da percepção ambiental dos moradores”. E também de turista, como nesse 

caso. 

4ª A quarta técnica, consiste no desenho de paisagem e mapa mental. Nessa 

técnica trabalhamos apenas com os alunos do ensino fundamental da Escola Pública Luís 

Cipião, situada em Vila Velha (Itamaracá). 

Foram aplicados dois exercícios: 

1º: Desenho de paisagem; 2º: Desenho da trajeto da casa até a escola (mapa 

mental). 
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O objeto a ser trabalhado nesses exercícios com os alunos da escola, é analisar 

o espaço de vivencia. Portanto, por meio dessas atividades perceptivas, a finalidade é 

identificar como as crianças percebem seu espaço. Isso é possível através dos marcos ou 

referência expressados nos mapas mentais desenvolvidos por elas. 

Análise qualitativa dos dados obtidos 

Infra-estrutura da Ilha de Itamaracá e sua influência na paisagem. 

Utilizando como subsídio o questionário aplicado aos sujeitos pesquisados, 

neste item será analisado a infra-estrutura da Ilha, e como pode influir na paisagem e no 

meio ambiente. E igualmente traçar um perfil dos sujeitos pesquisados. 

Primeiramente, será analisado os dados da população local, em seguida a dos 

visitantes, ou melhor turistas. Pois como afirma Tuan (1993), “o visitante e o nativo 

focalizam aspectos bem diferentes do meio ambiente”. 

Tanto os homens, como as mulheres moradores de Itamaracá, são pertencentes 

a uma classe social baixa, com baixo grau de escolaridade e nível profissional. Com caso 

de alguns analfabetos. As mulheres saem durante a maré baixa à procura de moluscos, 

outras são donas de casa , enquanto os homens pescam nas águas protegidas do estuário. 

As habitações destas pessoas são rudimentares, com no máximo seis cômodos. 

Para o consumo de alimentos básicos as compras são na feira de Igarassu, 

outros em quitanda e mercearias. 

Todos os moradores acham ruim a qualidade e disponibilidade da água, uma 

vez que durante a temporada de verão chega a diminuir e até faltar. 

Quanto ao lixo, os indivíduos dizem insatisfeitos, pois não há uma boa coleta. A 

maioria joga seu lixo a céu aberto, nos terrenos baldios, bem próximos as suas casas e 

outros o queimam, degradando o meio ambiente e dando um aspecto desagradável à 

paisagem. 

O lazer da comunidade local se divide-se entre televisão, bar e praia. Quanto a 

religião, a maioria são católicos. 

Em caso de doenças, só com gravidade é que recorrem aos hospitais de Recife. 

A maioria são atendidos por pessoas de idade, as quais adotam a medicina do senso 

comum. 

Os moradores em geral não vão para a cidade de Recife. Poucos residentes 

viajam para Recife com o objetivo de comprar material de trabalho e construção. 
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Os turistas se dividem, quanto a natalidade e procedência. Todos são de 

lugares bem próximos ou até mesmo de Recife. São geralmente de classe média e estão 

acompanhados por sua família (no máximo quatro pessoas). 

O tempo de estadia na Ilha varia de 15 dias, uma semana e apenas o fim de 

semana. O meio de transporte até a Ilha é através de automóvel, apenas um turista utilizou-

se de transporte coletivo e não reclama deste. 

Esses turistas compram comida em quitandas e se instalam em casas alugadas, 

consideram precárias as condições ambientais e a infra-estrutura da Ilha, reclamam da falta 

de água, e dos lixos espalhados a céu aberto, próximos as casas ou mesmo na praia. 

Alguns entrevistados afirmam, que é a primeira vez que vão ao local, e se dizem 

decepcionados e iludidos. Nesse caso, a ilusão está relacionada ao encontro de ambientes 

agradáveis. Entretanto a realidade, é bem diferente da imaginação. 

Através da análise do questionário, pode-se constatar que a infra-estrutura da 

Ilha é precária, tanto na visão do morador, como na do turista. Essa precariedade reflete na 

paisagem, uma vez que são jogados lixos a céu aberto, grande quantidade de esgoto sem 

tratamento lançados ao mar, entre outros fatores prejudiciais ao meio. 

Paisagem valorizada 

Por meio de diferentes técnicas de pesquisa, ou seja, desenhos de paisagem, 

fotografias e contato direto com os moradores e turistas, procurou-se reconhecer a beleza 

cênica da paisagem, identificar quais são as paisagens altamente valorizadas. Na técnica 

da fotografia, os sujeitos tinham que escolher dentro do espaço analisado, uma cena. 

Quanto aos desenhos, cada qual desenhava uma paisagem de acordo com sua imaginação 

e não necessariamente uma cópia de qualquer paisagem do espaço vivido. 

As fotografias tiradas pelos moradores locais, com o tema paisagem, foram 

surpreendentes, pois todas elas deram destaque para as paisagens construídas, isto é, 

edificações, especialmente a Igreja localizada na praia de Jaguaribe. 

Quanto a análise dos desenhos, os componentes paisagísticos, que mais se 

destacaram foram: barcos, casas e árvores. 

Entretanto analisando tanto as fotografias, como os desenhos dos moradores 

locais, conclui-se que os componentes mais valorizados na beleza da paisagem da Ilha de 

Itamaracá, são as edificações e os barcos, dois componentes introduzidos pelo homem, o 

que revela uma relação de afetividade entre os moradores e seu espaço. Essa afetividade 
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não é difícil entender, pois Dubos citado por Machado (1996), afirma que, “para aqueles que 

viveram muitos anos em um lugar, a familiaridade engendra aceitação e até afeição”. 

O fato da paisagem valorizada ser edificações e barcos, evidencia que para os 

moradores a paisagem mangue/praia é apenas um recurso econômico. O morador é 

incorporado à paisagem praia/mangue, através de seu cotidiano na atividade econômica, no 

entanto não a valoriza como valor estético, mas sim como valor econômico. 

Quanto a análise dos turistas pode-se observar, através das fotografias, que 

estes indicaram a praia como a paisagem de maior beleza cênica. Pois em todas as 

fotografias observadas, o componente paisagístico que mais se destacou em todas foi a 

praia. 

Os turistas não mencionam como paisagem valorizada o mangue, pois buscam 

paisagens paradisíacas, como praia e coqueirais, uma vez que são paisagens de consumo. 

Nos desenhos de paisagem os componentes que mais se destacaram foram: a 

praia com os coqueiros. 

Portanto, o desenho dos coqueirais, embora tenha sido considerado como 

componente paisagístico percebido, não foi atribuído a mesma importância da praia. 

Como afirma Tuan, “Não é difícil entender a atração que exercem as orlas 

marinhas sobre os seres humanos. Pois o horizonte aberto sugere aventura. Além disso o 

corpo humano, que normalmente desfruta apenas do ar e da terra entra em contato com a 

água e a areia. A praia também é banhada pelo brilho direto e refletido da luz do sol, porém 

a areia cede á pressão, penetrando entre os dedos dos pés e a água recebe e ampara o 

corpo” 

A procura de paisagens cênicas, evidencia que o turista busca exatamente 

paisagens diferentes a do seu cotidiano, no entanto estabelece com o local uma relação de 

consumo da paisagem. Essa forma de consumo é prejudicial, pois transforma o espaço 

natural/social em função do uso indiscriminado do solo. 

Preservação da paisagem 

O objetivo desta análise é, através da interpretação das fotografias com o tema 

degradação ambiental tiradas pelos moradores e turistas de Jaguaribe, verificar se está 

havendo uma preservação e sustentabilidade da paisagem e quais os elementos de 

poluição considerados por eles, que alteram as condições naturais do meio, gerando uma 

degradação. 
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As fotografias analisadas dos moradores, indicam os elementos que 

proporcionam a degradação da paisagem: 

- as barracas de alimentação fixadas na praia, as quais exercem uma forte 

atração de pessoas; 

- as barracas armadas pelos próprios turistas; 

- o lixo queimado em espaços urbanos vazios; 

- grande quantidade de casas construídas em função do turismo. 

Segundo esta análise, pode-se afirmar que a maioria dos moradores 

pesquisados apontam aos turistas a responsabilidade da degradação ambiental. 

Quanto a analise das fotografias dos turistas de Jaguaribe, conclui-se que o 

elemento mais destacado por estes é o lixo e seu espalhamento pela orla maritima 

A praia foi a área que mais se destacou como o ambiente com um alto grau de 

degradação, tanto para os moradores, como para os turistas. Um fato que é explicado 

segundo a afirmação de Machado quando cita Dubos:“algumas paisagens que mais 

admiramos são produtos da degradação ambiental ”. Isso é o que está ocorrendo em 

Itamaracá, em virtude do turismo sem planejamento. 

Por meio da percepção dos pesquisados, evidencia-se que não está havendo 

uma sustentabilidade da paisagem, em decorrência do uso indiscriminado do solo, 

acentuado pela atividade turística. 

Análise dos dados obtidos dos exercícios das crianças 

Quanto a análise dos desenhos de paisagem, realizados através da atividade 

perceptiva com as crianças, o interessante é que dentro dos componentes paisagísticos, o 

mais destacado (em grande maioria), foi a Ilha. O que demonstra que para as crianças a 

paisagem que está em suas mentes ou imaginação é o próprio espaço em que vivem: a Ilha 

de Itamaracá. Na suas representações não indicam uma paisagem específica, como 

mangue, ou praia, para elas a Ilha de Itamaracá é um conjunto de todas as paisagens. 

As crianças que realizaram o mapas mentais, vivem em um ambiente livre de 

medo, insegurança, violência, etc. São crianças que possuem a liberdade de caminhar pelo 

seu espaço com tranqüilidade e liberdade. Portanto, são diferentes das que vivem em 

grandes centros urbanos, trancadas em apartamentos, e no máximo com acesso ao play 

grounding, não tendo possibilidade de perceber melhor o seu espaço. 

 8749



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Visto à realidade das crianças de Vila Velha, procurou-se através do exercício 

aplicado - mapa mental - identificar como percebem o meio ao seu redor e quais os 

elementos da Vila Velha que são tidos como marcos ou referências. 

Analisado os mapas mentais, observou-se que a maioria das crianças tem uma 

pequena noção do espaço em que vivem. E embora sempre em contato direto com o 

mesmo, não o representam com êxito. O que se observa nos mapas mentais são apenas a 

casa em um caminho até a escola. 

São poucos os mapas, que analisados identifica-se, marcos ou referências. 

Apenas, uma pequena minoria apresenta a igreja, sendo o elemento de 

referência ou marco percebido pelas crianças. 

Considerações Finais. 

A metodologia adotada neste trabalho possibilita: 

Fica claro através dos dados obtidos, a eficácia da metodologia adotada para a 

análise dos diferentes usos da paisagem. 

Através da referente pesquisa, conclui-se que a comunidade de Itamaracá, tem 

uma percepção diferenciada da paisagem, refletindo assim o espaço vivido . Podendo 

constatar diferenças gerando a percepção da comunidae tradicional e os turistas no trato 

das questões ambientais e sociais. 

Embora a Ilha de Itamaracá apresente como beleza cênica e valor econômico, o 

importante e expressivo Canal de Santa Cruz, caracterizado por suas vastas áreas de 

mangue, os turistas envolvidos na referente pesquisa não o “percebem”, ou melhor não o 

mencionam como paisagem valorizada, consideram-no como paisagem feia e inóspita à 

vida. 

Para os turistas, as paisagens valorizadas são as praias e coqueirais. Isto se 

deve pelo fato do turista estar à procura de paisagens belas e bucólicas; por considerá-las 

um atrativo, e sempre trazer em mente alguma perspectiva agradável e um cenário 

particular distantes das áreas industrializadas. No entanto, o turista estabelece uma relação 

de consumo com a paisagem. 

Para os moradores, as paisagens valorizadas são as edificações, não 

mencionam o mangue como paisagem valorizada, pois esta é incorporada no seu cotidiano, 

através da atividade econômica, com pesca e coleta de moluscos. O valor que a 

comunidade local atribui ao mangue não é estética e sim econômica. 
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Quanto as crianças de Vila Velha, a presente pesquisa nos revela que o 

mangue não é citado como paisagem individual, mas sim como parte de um conjunto de 

paisagens, na qual resulta a Ilha de Itamaracá. 

Ressalta-se que há uma dicotomia do uso da paisagem, pois para os moradores 

a paisagem é fonte de atividade econômica, enquanto para o turista, o que o atrai é o 

consumo da paisagem. 

A comunidade de Itamaracá hoje, em virtude da atuação de projetos de 

pesquisa que buscam a preservação desse patrimônio natural, começa a ter consciência da 

importância da preservação da paisagem do mangue. Mas pelo fato da carga elevada de 

turistas, provinda principalmente da cidade de Recife, há necessidade de um 

desenvolvimento sustentável da paisagem e um planejamento turístico para que o local não 

sofra com a degradação derivada do turismo em massa. 

Há necessidade de um planejamento sustentável, pois este tem como prioridade 

buscar a integração entre o uso turístico da paisagem e a preservação do meio ambiente, o 

qual está ligado à melhorias nas condições de vida da comunidade local. 
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