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ABSTRACT 
This paper discusses issues related to access and visibility of urban rivers. It stresses the importance 
of these questions in city design and the daily experience of city inhabitants. The paper has as a case 
study the Ribeirão Preto, a stream situated in a city named after it in the State of São Paulo. The 
research has as theoretical framework studies that value people experience in the study of urban 
issues, seeking to understand how they are embebed in the landscape. The methodologic structure 
involved questionnaires, interviews and field observation. The paper concludes stressing the 
importance of these issues in urban and landscape design. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Landscape denotes the interaction of people and place (...). 
PAUL GROTH (1997:01) 

 
A paisagem, como um texto que pode ser lido e interpretado de diferentes maneiras, tem sido uma 
postura teórica abraçada por diversos autores em diferentes disciplinas desde a década de 50 (ver 
GROTH, 1997). Fundamentalmente, o que estes autores tem nos mostrado é que a leitura da paisagem 
pode nos ajudar a melhor compreender a nossa experiência da natureza urbana e os significados 
culturais que a ela são atribuídos. 

Este artigo busca trazer uma leitura da paisagem através de um dos seus elementos mais singulares: os 
rios urbanos. Dentre as inúmeras possibilidades de leitura de uma paisagem tão complexa e fascinante, 
iremos focar especificamente as questões de acesso e visibilidade a estas áreas.  

Esta leitura será feita através de um pequeno rio denominado ribeirão Preto, que passa através da 
cidade de mesmo nome, no Estado de São Paulo. O artigo apresenta parte de uma pesquisa mais ampla 
que estuda os valores e significados do ribeirão Preto para a cidade e sua população. A pesquisa tem 
como estrutura teórica estudos que valorizam a experiência da população no trato dos temas urbanos, 
buscando compreender os reflexos de valores culturais sobre a paisagem. A estrutura metodológica 
incluiu questionários, entrevistas e observações de campo.  

 
2. A IMPORTÂNCIA DO ACESSO FÍSICO E VISUAL DOS RIOS 
 



Os ambientes naturais nas cidades são paisagens bastante específicas, com uma grande demanda de 
acesso por parte da população devido às suas qualidades sensoriais, aos seus significados simbólicos e 
a própria oportunidade de realizar atividades de lazer (LYNCH, 1999). Entretanto, muitas vezes estas 
áreas são de difícil acesso, ocasionado por diversos motivos, incluindo o desenho inadequado da 
cidade. A liberdade de acesso a um determinado espaço é fundamental para a obtenção de qualquer 
outro direito existente no espaço livre público (LYNCH, 1999; CARR ET AL, 1995). Um dos aspectos 
importantes para as pessoas se sentirem confortáveis para usufruir um determinado espaço é o acesso 
visual. De acordo com CARR ET AL (1995:144), “a visibilidade parece ser uma importante 
particularidade no julgamento da segurança de um espaço". Portanto, ver as atividades que 
acontecem num lugar facilitaria a entrada das pessoas nele.  

No entanto, quando falamos de espaços livres que envolvem os rios urbanos, o acesso visual significa 
mais do que o senso de segurança - significa um modo de atrair as pessoas à estas áreas. Os rios 
trazem experiências complexas para a contemplação humana, que no mínimo consiste no mágico 
movimento de suas águas correntes, que são extremamente atrativas, experiência esta já bastante 
reconhecida (MANNING, 1997). 

Mas a contemplação das águas ribeiras, segundo MANNING (1997:69), “não é o bastante, o contato 
físico com todos os materiais e vida existente no rio são almejados”. Ele argumenta  que as margens 
ribeiras são mais que oportunidade de criar caminhos, possuindo zonas ricas tanto em termos humanos 
quanto naturais, e tornando assim a integração de diferentes usos e interesses uma possibilidade 
eminente nos projetos de intervenção paisagística. 

A falta de visibilidade e de fácil acesso físico ao leito dos rios e de suas margens impedem que seus 
espaços livres sejam sociabilizados, geralmente tornando-os espaços abandonados nos centros 
urbanos. Além disso, o leito do rio escondido torna-o vulnerável à constantes agressões humanas, 
tornando-o alvo de lixos e dejetos. Além de diminuir consideravelmente a qualidade do ambiente 
ribeirinho, isto ainda acaba aumentando o desprezo da população por ele. Estas questões foram 
discutidas em vários estudos, dentre eles o do rio Cachoeira, na cidade do Rio de Janeiro, onde foi 
verificado que a visibilidade ou mesmo o acesso aos processos naturais são importantes para melhorar 
a relação das pessoas com a natureza, despertando a consciência e a responsabilidade ambiental: 
“quanto mais ele [o rio] é escondido, mais fácil é utilizá-lo como lixeira e local de despejo” (COSTA 
& MONTEIRO, 2002: 297).  

Outra questão defendida por MANNING (1997) é que a atração exercida pelo rio, que inclui suas águas 
e margens, é aumentada pelo constante atrativo daquilo que existe “no outro lado”. A exploração é 
uma necessidade humana, e descobrir lugares e experiências novas é um estímulo agradável oferecido 
pelos espaços livres públicos às pessoas, além de ser um aprendizado social e intelectual para as 
crianças (CARR ET AL, 1995). Existem diversas formas de concretizar este evento: atravessando dentro 
da água ou pelas pedras que dela sobressaem, maneiras que envolvem um contato direto com rio; 
cordas ou cabos colocados sobre o rio, que exercem um fascínio pela iminência do ‘perigo’ de cair na 
água; em cima de uma canoa ou animal; e a ponte que, provavelmente nas cidades dos dias atuais, é a 
forma mais óbvia de atravessar um rio (MANNING, 1997).  

As pontes sobre os rios nas paisagens urbanas são mais do que marcos e referências. Em muitos casos, 
são o principal elemento que promove e permite o contato das pessoas com as suas águas. Estes 
valores foram verificados em alguns estudos sobre rios urbanos em diferentes localidades no Brasil. A 
ponte Sanhauá, por exemplo, representa a única possibilidade de cruzamento do rio para pedestres na 
área que conecta o município de João Pessoa ao de Bayeux, que fica na margem oposta (VIERA 2002). 
Ela ressalta ainda que esta ponte é também um dos principais pontos de visibilidade do rio Sanhauá 
para os usuários da área, à medida que favelas criaram um obstáculo para o acesso visual e até mesmo 
físico. No Recife, por sua vez, as pontes sobre o rio Capibaribe constituíram-se marcos na paisagem 
urbana, e ao serem representadas de diversas formas ao longo da história tornaram-se um dos símbolos 
mais representativos da cidade (MELO, 2003). 



MANNING (1997:81) nos lembra que a ponte “é o artifício humano mais significativo e valioso em 
toda paisagem”. Ela promove diversas vistas dela e com ela, encoraja o contato com o rio e permite a 
circulação no seu entorno sem interrupções. Mas para isto, entretanto, é preciso que ela seja projetada 
para realizar estas funções. Quando uma ponte é projetada apenas para ligar as duas margens, negando 
as outras características possíveis, perde-se a melhor oportunidade que pode ser oferecida 
artificialmente nos projetos das paisagens ribeiras. A função de ligar é óbvia mas, já que a ponte pode 
adquirir diversos valores e funções, é importante prestar atenção nos demais aspectos que ocorrem nos 
pontos de cruzamento: 

Pontos de cruzamento são onde as coisas acontecem, onde pessoas se encontram, 
esperam e observam; pintam e desenham; deleitam-se com a água e com o cenário 
de outros se divertindo; ou propagam-se para explorar este ponto de acesso 
conveniente. (MANNING, 1997:86) 

As pontes, como objetos arquitetônicos e pontos de cruzamento, são elementos paisagísticos que 
contribuem para promover a diversidade social do espaço livre ribeirinho e aumentam a possibilidade 
de acesso visual e físico dos rios. Estas questões serão discutidas a seguir vinculadas diretamente ao 
nosso objeto de estudo, o ribeirão Preto. 

 

3. O RIBEIRÃO PRETO: ACESSOS FÍSICOS E VISUAIS 
 

A cidade de Ribeirão Preto deve sua origem e muito de sua história à este pequeno rio que a cruza em 
toda a sua extensão. Desde o século XIX, quando da fundação da cidade às suas margens, até os dias 
de hoje, o ribeirão Preto recebeu diferentes valores e significados ao longo do tempo. Estes valores e 
significados foram paulatinamente sendo materializados na sua paisagem, que hoje se funde com a 
paisagem da cidade.  

O acesso visual ao ribeirão Preto é possível em praticamente todos os diferentes lugares da área de 
estudo, que compreende os limites urbanos do município. Obviamente em determinados lugares a 
visibilidade do rio é maior do que em outros: canalizado e retificado no centro histórico da cidade, ou 
serpenteando por entre várzeas semi-urbanizadas, suas múltiplas paisagens nos falam da dinâmica 
urbanística e cultural da cidade. 

Mesmo o ribeirão sendo visível em quase toda a sua extensão, é nas pontes e passarelas, chamadas por 
muitos moradores de “pinguela” ou “pontinha”, que o rio chama a atenção dos usuários. Ao 
atravessá-las, as pessoas geralmente param para olhar a correnteza (fig.1). O acesso visual e o fato de 
poder passar sobre suas águas são sempre extremamente apelativos para o vínculo social e afetivo com 
o rio. Mais do que a possibilidade de atravessar as margens, mais do que vencer um obstáculo, as 
pontes trazem o prazer deste evento, importante na experiência oferecida pelo mundo dos rios 
(MANNING 1997). Desta forma, as “pinguelas” ajudam a criar um elo maior dos transeuntes com o 
ribeirão, além de serem referências no seu contexto, pois os usuários sempre as citam fazendo alusão 
ao rio que atravessam: 

Para chegar lá vou aqui pela minha rua, e atravesso a pinguela ali na Ana Neri. E 
atravesso a pinguela na Osvaldo Cruz e a gente vai no Gimenez que é do outro 
lado. (moradora da área de estudo) 

Como nos outros estudos citados anteriormente, as pontes ao longo do ribeirão são responsáveis, em 
boa parte dos lugares, pela visibilidade da água do rio, pois passando sobre elas é inevitável o contato 
visual com ele. Mais do que isto, elas são lugares onde as pessoas param para apreciar o rio, bem 
como para procurar pequenos animais que freqüentemente são encontrados em suas margens ou sobre 
pedras dentro de suas águas. Deste modo, as pontes despertam o valor estético atrativo dos rios, bem 
como seu valor ecológico, como mostram os depoimentos abaixo:  



Tirando a água que é suja e poluída, o lugar é bom para ficar parado, apreciando 
e olhando. (usuário sobre a ponte dos Aliados, Via Expressa Norte ) 

... ás vezes, a única coisa que eu faço é passar (na ponte) para a minha filha ver os 
cágados ali. (usuário sobre a ponte dos Aliados, Via Expressa Norte ) 

Tanto as pontes quanto as passarelas são os únicos pontos de contato visual com as águas do ribeirão 
Preto nos lugares onde ele encontra-se escondido entre o canal de pedras, no centro histórico, ou entre 
a vegetação presente em lotes que não foram ocupados em áreas residenciais, ou ainda entre terrenos 
particulares ocupados até o limite com o rio, onde não existe nenhum acesso público. Em alguns 
locais, a visibilidade do ribeirão pela margem é agravada porque emissores de esgoto foram aterrados, 
deixando consequentemente a margem elevada. Deste modo, confirmamos a afirmação de COPAS 
(1997), que argumenta que o processo de urbanização não só isola os rios do convívio humano como 
muitas vezes obstrui o acesso visual ou mesmo físico à eles. Neste sentido, situações como esta ainda 
aumentam o valor das pontes nos rios urbanos. 

Além das pontes serem extremamente significativas para as paisagens ribeiras, elas são também 
essenciais para o crescimento da malha urbana. As pontes, como observa GEIGER (1963), são os 
pontos ao longo dos rios onde a mancha urbana avança ocupando os vales aterrados, além de 
impulsionar a urbanização para áreas além deles. No entanto, elas não devem apenas conectar duas 
margens, como são quase todas as pontes do ribeirão Preto. Todas elas estão praticamente no mesmo 
nível das ruas as quais dão continuidade, como também são chamadas pelos nomes das próprias ruas, 
não tendo uma identidade própria. Não existe nada que indique a presença das pontes em cada lugar 
quando não estamos sobre elas, em conseqüência a presença do próprio rio. MANNING (1997) afirma 
que quando as pontes apenas ligam duas margens, perde-se uma excelente oportunidade de enriquecer 
o projeto urbanístico e paisagístico nas paisagens ribeiras, desvalorizando assim a presença do rio 
também.  

Observamos ainda que o acesso visual à água promove a responsabilidade ambiental com o ribeirão, 
pois quanto mais presente ele é visualmente, mais os usuários do entorno do ribeirão Preto se 
preocupam com a qualidade de sua água e do seu entorno. Deste modo, nosso estudo também mostrou 
a importância da visibilidade dos rios, um dos aspectos mais discutidos na literatura sobre rios 
urbanos. O contato com o rio, além de ser bastante atrativo para as pessoas, enfatiza o valor do espaço 
livre público de suas margens e promove a responsabilidade ambiental para com eles, não somente 
pela possibilidade de acesso visual como também pelo acesso físico de suas águas (COPAS, 1997; 
MANNING, 1997; VIEIRA, 2001; COSTA & MONTEIRO, 2002).  

Entretanto, se o contato visual pode ser feito razoavelmente ao longo de quase todo o ribeirão, o 
mesmo não acontece com o acesso físico. A utilização do ribeirão pelos usuários de toda a extensa 
área de estudo é feita apenas por 16% das pessoas que responderam ao questionário. Assim, 
concordamos com a afirmação de CARR ET AL (1995:138) que “A habilidade de entrar num espaço é o 
básico para o seu uso”. 

Certamente o estado degradado que encontram-se às águas do rio é o principal motivo da resposta 
negativa para os seu uso físico. No entanto, a possibilidade de se aproximar ou não das águas do 
ribeirão depende mais do modo com que as suas margens foram urbanizadas, como verificamos 
anteriormente. Nos lugares onde o rio está envolvido por canais de pedra, como no centro histórico, o 
contato com suas águas somente é possível pelas escadas construídas no início de século juntamente 
com o canal. Contudo, a correnteza da água atinge velocidades consideráveis dentro do canal, 
tornando seu acesso perigoso, o que juntamente com o grande fluxo de pessoas que existe no local 
obrigou o fechamento das escadas com o prolongamento do parapeito. Existe ainda uma escada de 
possível acesso onde o ribeirão é canalizado, mas devido a falta de um desenho urbano adequado, 
somente torna-se possível conhecer este acesso quando se está próximo à ele. Deste modo, 
observamos mais uma vez o quanto os canais pasteurizam as paisagens dos lugares ribeiros, pois 
impedem a satisfação e o divertimento da sensação de tocar a água corrente que, segundo MANNING 
(1997), são valores incontestáveis para a vida urbana. 



No entanto, mesmo não sendo o ribeirão canalizado em outros trechos da área de estudo, a 
urbanização inadequada de suas margens dificultou consideravelmente o acesso humano às suas 
águas. Nas áreas ao longo da via expressa, por exemplo, mesmo havendo uma grande área livre às 
margens do ribeirão, ele praticamente não é utilizado pela população como um todo. Apenas em 
alguns pontos isolados carroceiros, seus cavalos e outros animais desbastam o mato na área ribeira 
com bastante freqüência. A construção da via expressa elevou o nível das margens em quase toda sua 
extensão (fig.2). Sem uma declividade adequada, a possibilidade de aproximação com a água foi 
reduzida e acentuada pela barreira da própria via expressa, fato observado pelos próprios usuários, 
como demonstra o depoimento abaixo: 

(...) na época que não tinha a avenida que era só o rio, era mato... desde que a 
gente era criança, a gente brincava... ia na beira do rio, jogava pedra, descia lá 
embaixo o barranco... quando tinha barranco, porque agora não tem nem 
condições mais de descer lá. (...) (moradora o entorno da Via Expressa Norte). 

Além disso, CARR ET AL (1995:144) observam que a relação das pessoas com um espaço público 
depende de como este está ligado à cidade: “Para um espaço público ser acessível fisicamente, ele 
precisa estar não somente sem barreiras para entrar como também estar conectado a caminhos de 
circulação”. Esta circunstancia é praticamente inexistente na marginal da via expressa. 

Enquanto isso, em alguns trechos onde o ribeirão permanece com suas características mais naturais ou 
não foi urbanizado de modo que isolasse tanto as águas ribeiras, o acesso físico é freqüente, como 
observamos ao longo da pesquisa de campo. Rastros de caminho foram encontrados nas margens de 
diferentes lugares ligando ruas ao rio, evidenciando o acesso pelos usuários, principalmente nas 
proximidades dos bairros  residenciais. As trilhas são vestígios deixados pelos usuários que confirmam 
o seu freqüente acesso às proximidades do ribeirão Preto. Tais vestígios físicos, de acordo com 
ZEISEL (1984), “são reflexos de atividades deixados inconscientemente, as vezes de modo consciente, 
para trás”, que definem ou explicam porque um determinado lugar é como é. Assim, percebemos que 
a necessidade e a vontade de estar próximo ao rio são grandes nestes lugares. Isto ocorre 
principalmente para a atividade da pesca, que ainda acontece no ribeirão. Encontramos por diversas 
vezes crianças e adultos pescando no final destas trilhas ou mesmo em diversas pontes sobre o 
ribeirão Preto, apesar da poluição de suas águas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa sobre o ribeirão Preto revelou, entre outras questões, que a inserção paisagística deste 
rio na cidade não contempla os anseios e necessidades da população no que diz respeito à fruição do 
rio. Por não ter sido plenamente considerado no desenho da paisagem urbana, o rio foi sendo 
paulatinamente excluído do cotidiano da maioria dos habitantes da cidade. 



Estes breves comentários sobre as relações de acesso público e visibilidade entre o ribeirão Preto e a 
cidade por onde ele passa tiveram como principal objetivo contribuir para o debate sobre a valorização 
dos recursos naturais no tecido das cidades. No que diz respeito à disciplina de Paisagismo, o 
reconhecimento do valor destas questões para os habitantes da cidade é fundamental para um projeto 
paisagístico que atenda questões ecológicas, ambientais e estéticas. 
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Fig. 2 – A falta de uma declividade 
adequada impede o acesso físico ao rio. 

Fig. 1 – As passarelas, ao lado das pontes, são os lugares 
onde o ribeirão chama a atenção dos usuários. 


