ANALISE VISUAL EM GEOGRAFIA: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA
PARA O USO DE IMAGENS
Akene Shionara Cardoso da Silva
Bacharel em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba
Mestranda pelo Programa de Pós Graduação em Geografia/UFPB
Grupo de Estudos Urbanos (GeUrb)-UFPB
shionara@gmail.com

INTRODUÇÃO
Este artigo refere-se a pesquisa desenvolvida para conclusão do curso de
graduação em Geografia pela Universidade Federal da Paraíba, a monografia intitulada
“Análise visual das transformações na paisagem do Porto do Capim ao longo do século
XX e início do século XXI: uma proposta metodológica para o uso de imagens” (SILVA,
2014). O objetivo do artigo é apresentar o caminho teórico-metodológico que subsidiou
a pesquisa, como também o resultado da monografia. Salientando que visa divulgar a
proposta metodológica do uso de imagens (fotografias e mapas, históricos e atuais), como
documentos chave da analise visual geográfica.
A pesquisa teve, aproximadamente, um século de observações através de
documentos históricos e atuais, fotografias e mapas, além de documentos bibliográficos
que retratavam a paisagem do Porto do Capim, localizado no bairro Varadouro na Cidade
de João Pessoa/PB. Para melhor descrever o recorte espacial é preciso fazer uma ressalva
a utilização do nome Porto do Capim. O nome Porto do Capim (objeto de estudo), referese a área total que abrigava o antigo Porto da Parahyba1, e atualmente à Comunidade do
Porto do Capim2. A Figura 1, apresenta o mapa de uso e ocupação do solo da área
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Área portuária que abrigava quatro pontos específicos de embarques e desembarques de produtos e de passageiros,
como o caso do trapiche que desembarcava capim vindo das ilhas do estuário. Este é o único que ainda está em
funcionamento e ele serve ao cotidiano da comunidade. Como o trapiche do “capim” permaneceu ativo esse foi o nome
que a população adotou para se referir-se ao local e por isso dá nome à comunidade.
2
Consta nos dados da Prefeitura Municipal como aglomerado subnormal. Segundo o IBGE, Aglomerado Subnormal
é o conjunto constituído por 51 ou mais unidades habitacionais caracterizadas por ausência de título de propriedade e
pelo menos uma das características abaixo: irregularidade das vias de circulação e do tamanho e forma dos lotes e/ou;
carência de serviços públicos essenciais (como coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação
pública).

estudada, mostrando uma sobreposição feita com dados cartográficos de 2014 e dados
vetorizados de uma planta da área de 1932.
O Porto do Capim é objeto de disputas, conflitos e suporte econômico, é
considerado também o local de nascimento da cidade Nossa Senhora das Neves, fundada
em 05 de agosto de 1585, atual João Pessoa. É possível identificar as marcas, ou
rugosidades como chama Milton Santos, de usos pretéritos na paisagem atual, porem os
documentos imagéticos pesquisados auxiliaram na observação e compreensão das
principais transformações na paisagem do recorte espacial da pesquisa em tela.

Figura 1 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo do Porto do Capim e seu entorno (SILVA, 2014)

A importância deste tipo de estudo se pauta no uso de instrumentos e técnicas que
auxiliem na compreensão da produção da cidade e além de permitir ao pesquisador traçar
uma linha do tempo empírica para assim identificar com maiores detalhes os principais
agentes responsáveis por tais transformações. Percebeu-se ao longo da pesquisa que
investigar a memória da cidade, visualizar paisagens que não existem mais é um trabalho
prazeroso e de bem público, mostrando-se uma ferramenta útil aos estudos geográficos.

OBJETIVOS
Através do método comparativo proposto por Brandão (2012), a pesquisa em tela
teve como objetivo geral analisar as transformações da paisagem no Porto do Capim, ao
longo dos cem últimos anos (século XX e início do século XXI), através do uso e da
análise de imagens dessa paisagem, que datam do início do século XX até os dias atuais
propondo assim uma metodologia para o uso de imagens que retratam a paisagem. Cabe
destacar que o objetivo original era fazer uma análise dos dados obtidos durante a
pesquisa bibliográfica, mas ao final a autora escreveu de forma tão didática e explicativa
que configurou uma proposta metodológica de analise geográfica imagética.
Os objetivos específicos foram estabelecidos a partir do levantamento
bibliográfico, cartográfico, iconográfico, fotográfico e sua disponibilidade. Para atender
ao objetivo geral traçou-se os seguintes objetivos específicos: (1) Reproduzir algumas das
fotografias levantadas e datadas do início do século XX, tomando como procedimento
metodológico a utilização do mesmo ângulo captado; (2) Com base na planta da área do
Porto do Capim datada de 1932, criar um mapa de uso do solo mostrando a expansão das
transformações ocorridas in loco; (3) E por fim analisar o resultado das comparações
feitas com base no resultado proposto nos objetivos anteriores aplicando a metodologia
de análise imagética.

METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos da pesquisa foram divididos em duas etapas, a
primeira iniciando com o levantamento imagético (fotografias, mapas e demais
representações) do Porto do Capim e pesquisa bibliográfica em acervos públicos e
bibliotecas, seguido de uma análise comparativa das transformações da paisagem através
dos mapas temáticos desenvolvidos e reproduções fotográficas sob os mesmos ângulos
das fotografias históricas nos dias atuais. Na segunda etapa, com o resultado da análise
imagética, foi investigado quais teriam sido os agentes/atores responsáveis pelas
transformações e os motivos que levaram a localidade a apresentar-se de uma forma muito
diferente do que aparecia nos fotografias do início do século XX.

O campo esteve presente durante todo o caminhar da pesquisa porem destaco aqui
um campo que foi muito importante para concretização da pesquisa, pois tinha como
objetivo sentir a paisagem e registrar as feições do atual cenário do Porto do Capim. Após
a escolha das fotográficas históricas (Figura 2) a ida ao campo serviu para visualizar as
transformações que sucederam a suspenção oficial do funcionamento do Porto e por
conseguinte a saída das empresas que funcionavam no entorno e de como a área foi sendo
modificada por via dos diferentes usos e funções dos casarios e das ruas que ali resistem
como testemunhos até os dias de hoje. Com base nas fotografias houve um trabalho
investigativo na busca por vestígios e elementos que pudessem auxiliar na identificação
dos ângulos das fotografias históricas na atualidade, para assim ser possível reproduzilas.

Figura 2: Prancheta das fotografias históricas escolhidas para serem reproduzidas na pesquisa.
(SILVA, 2014)

A utilização da ferramenta imagética, como a fotografia, se traduziu em um
poderoso instrumento de análise da paisagem histórica, tal percepção foi fortalecida após
a leitura do livro Designs para um mundo complexo, do arquiteto Rafael Cardoso (2013),
pois o mesmo faz uma riquíssima analise dos Arcos da Lapa através das suas principais

representações iconográficas e de como seu uso e função mudaram ao longo do tempo.
Dentro de uma abordagem geográfica onde a paisagem reflete as mudanças ocorridas no
espaço, o uso correto da imagem se mostra uma ferramenta que fortalece a pesquisa
geográfica. Afinal de contas o que seria da pesquisa geográfica sem o uso da imagem?
Devemos atentar também para o risco de usar imagens como representação da
realidade, pois a imagem tanto pode mostrar algo como pode esconder. A fotografia
registra, ou congela, um milésimo de segundo e a escolha do ângulo, a distância com
objeto fotografado, a luz disponível podem alterar a percepção de quem vê.
Sobre o uso de imagens, todas elas, que servem de representação da
realidade, fotografias, mapas, gravuras, pinturas, filmes, entre outras,
quando não deformadas, funcionam como documentos fidedignos do
real, possuem assim um “valor de verdade” (GOMES, 2008, p. 192).
Lembrando que qualquer imagem é na verdade uma representação, e
“representação não espelham o mundo, elas o criam3”. (SILVA, 2014,
pg f)

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O TEMA
Como analisar o material imagético levantado? Como analisar as imagens frente
à atual configuração da paisagem do Porto do Capim? Quais elementos poderiam ser
utilizados para identificar as principais mudanças? A escolha do método comparativo
surgiu como resposta a essas perguntas. Nesse contexto o uso da comparação é a mais
adequada por apresentar formas de análise entre similaridades e diferenças, uma tentativa
de promover um antes e depois. Brandão em seu artigo Velhas aplicações e novas
possibilidades para o emprego do método comparativo nos estudos geográficos, diz que
“nos tempos contemporâneos, a busca por similaridades e diferenças entre os elementos
de estudo que lhes caracterizam é extremamente comum em praticamente todos os
campos do conhecimento” (BRANDÃO, 2012, p 168).
A comparação faz parte da ciência, da pesquisa, independente do caminho
filosófico percorrido. Segundo o autor
Em outras palavras, o ato de comparar é uma etapa concreta da investigação,
um dos caminhos possíveis para se chegar à inteligibilidade daquilo que se
quer elucidar, sendo um apoio metodológico circunscrito a uma dada
Nota do autor: Para um breve reconhecimento dessa discussão na geografia, ver Cosgrove e Daniels (1988).
COSGROVE, e DANIELS, S.The iconography of landscape: essays on the symbolic representation, designs, and use
of past environments. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. In: (GOMES, 2008, p. 193 apud SILVA, 2014)
3

fundamentação filosófica. Esta última, como se sabe, pode ser de caráter
indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo, fenomenológico ou dialético. Assim,
através de um esforço de adequação às premissas dessas diferentes linhagens
filosófico-científicas, a análise comparativa pode ser adotada como
procedimento metodológico em qualquer das áreas de conhecimento.
(BRANDÃO, 2012, p 170)

E para ajudar a elucidar as transformações, outro método foi utilizado como suporte
teórico, com a finalidade de suprimir as lacunas deixadas apenas pela comparação das
mudanças ocorridas no aspecto físico do espaço que as imagens revelavam. Foi preciso
buscar por outros olhares e outras formas de entender os processos pelo qual as cidades
brasileiras passaram durante o século XX.
O conceito de formação sócio-espacial trouxe um olhar crítico a pesquisa,
permitindo fazer uma análise mais profunda sobre o processo de produção da cidade e de
transformação do Porto do Capim. Segundo Corrêa (2000) a maior contribuição teórica
da geografia crítica sobre a reformulação do conceito de espaço se deu na formulação do
conceito de formação sócio-espacial, diz ele:
O mérito do conceito de formação sócio-espacial ou simplesmente formação
espacial, reside no fato de se explicar teoricamente que uma sociedade só se
torna concreta através de seu espaço, do espaço que ela produz e, por outro
lado, o espaço só é inteligível através da sociedade. Não há assim, porque falar
em sociedade e espaço como se fossem coisas separadas que nós reuniríamos
a posteriori, mas sim de formação sócio-espacial.
Nessa linha de raciocínio admitimos que a formação sócio-espacial possa ser
considerada uma meta-conceito, um paradigma, contém e está contido nos
conceitos-chave, de natureza operativa, de paisagem, região, espaço
(organização espacial), lugar e território. (CORRÊA, 2000, p. 26).

Sobre o conceito paisagem podemos afirmar que é um termo polissêmico, que de
acordo com a corrente do pensamento geográfico pode ser utilizado de forma
diferenciada. Podemos afirmar também que a paisagem vem sendo retratada desde a
época paleolítica, do homem nas cavernas, ao pintar cenas do cotidiano utilizando carvão,
terra e até sangue na composição da tinta para realizar a pintura, e hoje temos uma enorme
quantidade de imagens sendo publicadas e tempo real na internet. O conceito de paisagem
surge “por volta do século XV, autores confiáveis situam seu nascimento por volta de
1415” (CAUQUELIN, 2007, p. 35). Tuan (1974) atribui esse surgimento “a substituição
do pensamento medieval do cosmo vertical uma vez que a dimensão vertical vinha sendo
substituída pela horizontal; o cosmo estava perdendo o seu lugar para um segmento plano,

estático, da natureza, denominado paisagem” (TUAN, 1974, p. 148).
Leo Name (2010), aponta que a etimologia da palavra paisagem revela outros
fatores a serem considerados, ele baseia-se na origem do termo na língua alemã, inglesa
e francesa e diz que
[...] os significados da palavra “paisagem”, também ambíguos, revelam que ela
não é apenas a condição estática de um espaço observado por um sujeito–
individual ou coletivo, que tem seus valores e crenças –, como apontava
Meinig. É também a produção do espaço e a representação do espaço por estes
mesmos sujeitos, o que insere uma perspectiva dinâmica e diacrônica em sua
conceituação e significados. (NAME, 2010, p. 164 apud SILVA, 2014, p 20).

O autor cita ainda a ideia de Caul Ortwin Sauer sobre o conceito de paisagem. Para Sauer
a paisagem “é composta por uma área distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e
culturais” (SAUER, 1998 [1925] apud NAME, 2010, p. 167). Então, como entendimento
geral, paisagem é uma associação de elementos e signos que contam a história do homem
no espaço, a paisagem é dinâmica e fruto de tempos econômicos distintos, resultado de
relações sociais no espaço, de cotidianos e de dinâmicas comerciais e sociais.
Dentro de uma abordagem geográfica da imagem, observamos uma estreita
relação com a paisagem e é nesse caminho que a pesquisa foi desenvolvida. A paisagem
reflete as mudanças ocorridas no espaço, Yi-fu Tuan diz que o teor de “imagibilidade”
(TUAN, 1974) que as cidades possuem acabam refletindo em “cartões postais” que
vendem uma imagem produzida da cidade, seja na agência de viagens turísticas ou mesmo
numa pesquisa rápida no Google.
Sobre o uso da cartografia como fonte documental, Matos (2009) indica que é
fundamental destacar que se trata de um tipo de representação cuja produção “não está
alheia ás percepções, valores e concepções de mundo daqueles que a produziram, bem
como das sociedades em que viveram” (MATOS, 2009, p 52). Ele atenta ainda para o
fato de que a cartografia possui uma linguagem que lhe é pessoal e que “revela não só a
geografia de um lugar ou região, mas também um determinado tempo, que ficou
aprisionado na base material em que foram desenhados ou impressos” (MORAES, 2006,
p. 166 apud: MATOS, 2009, p 51). Assim, ao fazemos uso de mapas, plantas, estampas,
desenhos (imagens iconográficas), temos que ter o crivo de nos remeter ao âmbito espaçotemporal das relações humanas e às circunstâncias em que foram produzidos os registros

e as imagens, pois elas acabam “refletindo os padrões da época e do meio” (ARAÚJO,
2006).
RESULTADO DA PESQUISA
Quem passa hoje ao lado da Estação Ferroviária, Companhia Brasileira Trens
Urbanos (CBTU) em João Pessoa (Figura 3), vê no lado leste, velhas edificações, algumas
em grande estado de degradação/deterioração, alguns prédios restaurados, outros com as
fachadas completamente descaracterizadas, algumas oficinas de automóveis, um posto de
gasolina, a velha estação elevatória de esgoto; e no lado oeste, vê-se a grade que protege
os trilhos do trem, o casarão amarelo de embarque/desembarque de passageiros, alguns
galpões que hoje encontram-se fechados e com aparência de abandono, uma densa
vegetação de mangue que sobressai aos fundos da estação, algumas casas típicas de
aglomerados subnormais.
O Rio sumiu da vista na cidade baixa, sendo possível apenas enxergar um trecho
do Rio Sanhauá, a partir da Rua João Suassuna (antiga Visconde de Inhaúma – Figura 4).
É surpreendente constatar que uma parcela da população da cidade de João Pessoa não
consegue perceber que ali ao lado da densa vegetação de mangue tem um rio, e que
naquele lugar há aproximadamente 70 anos recebia embarcações, onde se
descarregavam/embarcavam mercadorias trazidas/ levadas para atender às necessidades
de um comércio cada vez mais exigente. Nesse local funcionava um fervoroso comércio
que atendia ao porto da cidade da Parahyba. Além da presença de lindos casarões em seu
entorno, lojas, hotéis, entre outros. Locos da habitação de uma crescente elite urbana,
onde se concentravam as maiores negociações comerciais que ocorriam na cidade. Que
ali também habitavam trabalhadores do porto, pescadores, trabalhadores livres. Se
fazendo uma miscelânea de acontecimentos que davam vida a cidade, em sua função
comercial e social.

Figura 3 – Estação Ferroviária – CBTU, 2014
Figura 4 – Rua João Suassuana, em direção ao
Porto do
.............................................................Capim, 2014

Através das imagens levantadas na pesquisa (Figura 2), foi possível ter uma visão
em 360° do objeto de estudo na época em que o Porto ainda funcionava as margens do
rio Sanhauá. Essas imagens juntamente com o levantamento bibliográfico da época,
apresentaram um outro Varadouro, uma cidade baixa dinâmica, repleta de interações
sociais, comerciais e de locomoção que tinha suporte na atividade portuária. O trem e
navio eram elementos vívidos e atuantes no imaginário, no cotidiano e na ressignificação
da cidade de outrora.
Na prancheta das fotografias atuais (Figura 5) observamos o Porto do Capim atual,
transformado e passível a uma nova transformação, que tem em sua feição as marcas
deixadas por usos distinto, símbolos de outra época, arquitetura de outros tempos.
Qualquer pessoa é capaz de perceber na paisagem as rugosidades, porém os vestígios
deixados pelo Porto são mais sutis. Temos apenas um aspecto pouco notado que causa
em alguns, certa curiosidade, é que todos os prédios que são vizinhos ao rio, tem suas
fachadas voltadas para ele, pois era essa a visão do visitante que desembarcava no porto
da cidade. O único prédio que tem a fachada para avenida é o da estação ferroviária pois
o mesmo foi reformado depois de ter sido praticamente destruído após um incêndio.

Figura 5: Prancheta das fotografias atuais reproduzidas durante o desenvolvimento da pesquisa.
(SILVA, 2014)

Destacaremos aqui que dois fatores que resultaram na atual paisagem do Porto do
capim. Um foi o abandono da área pelas empresas ligadas diretamente ao funcionamento
do Porto do Capim. Outro fator se deu pelo misto de abandono e descaso do poder
público, pois devido ao novo modelo de urbanização que começava a ser implementado
na cidade de João Pessoa, com a expansão e criação de novas centralidades e com obras
de modernização no centro e em outros locais, provocou serias mudanças no traçado
urbano da área central ao mesmo tempo em que abria estradas para novas localidades que
seguiam em direção à orla, dando assim as costas ao velho centro da cidade.
Foram identificados três atores presentes no local, um, é Ecossistema Manguezal
(o meio ambiente); dois, a Comunidade Porto do Capim (conflito urbano); e três, o Sitio
Histórico (conjunto arquitetônico, as edificações, prédios, igrejas, etc.). Esses três atores,
estão contidos um no outro numa simbiose de pertencimento e legalidades. O meio, as
pessoas e o capital interagem mutuamente e divergentemente. O que atesta a
complexidade do objeto de estudo (o Porto do Capim) gerando conflitos não só entre a
esfera pessoal e a esfera pública, mas também entre o poder público e o capital.

A imagem da cidade, a ideia imagética da cidade, é vendida com o objetivo de
criar cenários de interesse turístico cultural. O pôr do Sol na praia do Jacaré, o Farol em
cima da falésia do Cabo Branco, ponto mais Oriental das Américas, A lagoa e o Parque
Sólon de Lucena, os casarões coloridos da Praça Antenor Navarro, entre outros, compõem
um série de cartões postais da cidade de João Pessoa, e porque não usar também o Porto
do Capim como mais um cenário? Quais os pontos positivos e negativos dos projetos de
revitalização/requalificação apresentados propostos pelo poder público? Esses
questionamentos não puderam ser respondidos por esta pesquisa ficando como uma ideia
de uma possível investigação a ser realizada em outro momento.
Para finalizar é certo falar que os objetivos desta foram atingidos e extrapolados.
Reconhecer na realidade o acumulo de tempos, as rugosidades, os símbolos, os usos,
contido no recorte temporal de cem anos. E através dos objetivos específicos, a
visualização das transformações ajudaram a orientar o olhar e os caminhos percorridos
durante o desenvolvimento da pesquisa ao ponto de propor uma metodologia de análise
que pode ser aplicada em outras localidades, sejam elas portuárias, urbanas ou mesmo
rurais que tenham sofrido, não só na sua forma física, profundas transformações espaciais
que levaram a marcantes mudanças no traçado e na paisagem.
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