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Abstract: The target of this work is discuss the landscape architecture teaching in Votuporanga and 
the Turvo Grande hydrographic bay, northwest São Paulo State, presenting a research methodology  
and a teaching proposal to this subject. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Desenvolver o ensino de paisagismo em uma região com determinados valores e referências 
ambientais, culturais e urbanos requer certos cuidados aos docentes no que se refere ao conteúdo e 
método de abordagem das práticas e situações que devem ser enfatizadas. No caso das disciplinas de 
Paisagismo da UNIFEV, na cidade de Votuporanga, há um grande questionamento e discussão sobre 
qual a melhor maneira de transmissão dos conceitos, da problemática e dos projetos que formam o 
conjunto da arquitetura da paisagem para os alunos. 
 

Apresentar os conteúdos de escolas situadas em grandes centros urbanos, onde o desenvolvimento e o 
processo histórico são diferentes, os problemas e a relação com a paisagem são peculiares, e os 
projetos de outras localidades fora de uma realidade local, remete a uma questão importante de qual 
ensino devemos abordar e que arquiteto queremos e iremos formar. 
 

A falta de uma identificação com os projetos e a existência de uma vivência muito específica desta ou 
daquela situação nos levou a um questionamento sobre os métodos e ênfase abordados pela faculdade 
no que tange a arquitetura da paisagem. É importante frisar que os conhecimentos tanto da história do 
paisagismo, conceitos de paisagem, estilos de jardins, metodologias de projeto e os demais tópicos que 
são pertinentes ao ensino, não podem e nem devem ser deixados de lado, mas trazidos para uma escala 
regional, onde a percepção destes será mais intensa. 
 

Essa reflexão tem como objetivo trazer ao aluno referências locais como objeto de estudo e discussão, 
de forma de incentivar soluções que priorizem o contexto, a cultura, as características biofísicas e a 
necessidades da região. Para isso é preciso um arcabouço teórico-prático da questão da paisagem na 
região para assim formatar um conjunto de ações para que esta proposta de ensino possa ser 
concretizada. 
 



O fato de não haver muitas referências práticas de projetos para o estudo e pesquisa faz com que 
modelos externos sejam utilizados, prejudicando assim uma maior compreensão dos modelos locais de 
produção do espaço. A falta de informações bibliográficas, levantamentos, publicações, e de uma 
sistematização desses dados fez surgir a proposta deste trabalho, com o intuito de auxiliar o ensino e 
aprendizado do paisagismo na região, assim como contribuir para o estudo da paisagem e do 
levantamento de projetos. 
 
 
2. ENSINO, CULTURA E PAISAGEM 
 
O crescimento da preocupação ambiental, da perda de qualidade de vida nos centros urbanos e das 
modificações causadas ao meio ambiente nos faz questionar o processo de ocupação do espaço pelo 
homem e quais os melhores caminhos para isso. 
 

Mesmo distante dos principais centros causadores de danos ao meio ambiente, o desenvolvimento 
econômico da região da bacia do Turvo Grande não deixou de afetar a paisagem de forma drástica, 
porém ainda existe uma relação com ela específica e importante de ser percebida e estudada para 
projetar os novos espaços que constituem essa localidade no estado de São Paulo. Analisar seus 
valores, de forma a compreender suas necessidades é um desafio a todos que trabalham nesse questão. 
 

Conectar as potencialidades paisagísticas com estas remete a um estudo desta transformação até os 
tempos atuais, de forma a balizar as modificações da paisagem, os projetos e uma cultura local 
existente, demonstrando uma relação diferenciada com o meio ambiente. 
 

Esse trato com a natureza, mesmo de forma romantizada, revela uma maneira peculiar de ver e utilizar 
o espaço livre. A existência de locais ambientalmente agradáveis, de locais de lazer que enfatizem o 
contato direto com os elementos que compõe o meio físico natural, faz com essa relação não seja tão 
perversa como nos grandes centros urbanos, onde o distanciamento entre homem e natureza produz 
uma certa alienação aos problemas que este último enfrenta. Não que exista uma consciência efetiva 
sobre conservação ambiental, pelo contrário, os impactos causados na paisagem são irreversíveis, mas 
ainda sim há um sinal de cuidado e identificação com o meio que deve ser estudado e enfatizado nas 
propostas. 
  

As cidades podem ser tidas como espaço de qualidade de vida e apresentam questões como cidadania 
e patrimônio, traduzidas como modelo de materialização do espaço biofísico e identidade local, 
denotando a necessidade de transformação das áreas urbanas em locais esteticamente e culturalmente 
eficientes, capazes de gerar um sentido de pertencimento de sua população. 
 

Neste caso, o processo de identificação entre os elementos que dão esse sentido de pertencimento 
permite uma sistematização de dados, que não são só físicos e espaciais, mas perceptivos e sensitivos, 
auxiliando no processo de entendimento de como projetar para essa população e região, servindo de 
base não só aos alunos de arquitetura, mas a todos os profissionais que atuam na área nas diversas 
cidades da região. 
 
 
3. A REGIÃO E SEU DESENVOLVIMENTO 
 
Localizada no noroeste paulista, a região compreendida pela bacia do Turvo Grande apresenta uma 
formação histórica que propiciou o surgimento e o crescimento de diversos núcleos urbanos. Esse 
processo transformou drasticamente a paisagem natural, conseqüência também de seu 
desenvolvimento econômico e estrutural, criando nessas cidades novos espaços e projetos 
paisagísticos condizentes com as novas necessidades locais, assim como um outro entendimento do 
meio físico natural, apropriando-o de diferentes formas, dando a estes uma identidade local. 



 

A bacia do Rio Turvo abrange uma área de 17.173 km², com 64 municípios e atendendo uma 
população de 1.117.250 habitantes. Ela é uma divisão ambiental para a gestão dos recursos hídricos do 
estado de São Paulo e será usada como delimitação para este trabalho já que corresponde a área de 
influência da cidade de Votuporanga. 
 

 
FIGURA 01 – A região de estudo no estado de São Paulo (Fonte: COMITÊ DE BACIA, 2004) 

 
Ela se encontra em uma área de transição entre o cerrado com forte difusão de espécies arbóreas de 
mata atlântica, proporcionando uma situação paisagística de extremo valor e beleza, representante de 
um ecossistema definido como Floresta Estacional Semidecidual. A vegetação atual da região 
apresenta apenas 0,04% da cobertura original e foi retirada ao longo dos anos para dar lugar à 
agricultura, pecuária e pelos impactos causados pela construção de barragens. 
 

             
FIGURA 02: Desmatamento no estado de São Paulo (Fonte: COMITÊ DE BACIA, 2004 ) 

 
De modo geral a região apresenta topografia suave e relevos ondulados, sendo formado por 
sedimentos de formação Adamantina, representada predominantemente por arenitos. O clima é 
tropical quente com duas estações bem definidas: uma chuvosa e quente, de outubro a março, e outra 
seca e menos quente, de abril a setembro.  Os meses mais chuvosos são dezembro, janeiro e fevereiro, 
com 53,7% de precipitação total anual e os mais secos são junho, julho e agosto, com 5% do total 
anual. O rio Turvo Grande é um afluente do Rio Grande e está em sua atualidade desprovida quase 
que totalmente da vegetação nativa. 
 

O início do povoamento da região foi em 1852 com a fundação da cidade de São José do Rio Preto e 
posteriormente se expandindo até as divisas dos estados de Mato Grosso e Minas Gerais. Foi um 
processo demorado que durou várias décadas e se intensificou de 1937 a 1948 com a construção da 
Estrada de Ferro de Araraquara para o escoamento da produção do café. Este último movimentou a 
economia da região, seguido do milho, algodão e feijão. Muitas cidades foram fundadas nessa época, 
como é o caso de Votuporanga. 



A partir da década de 70 ouve incentivos à industrialização, transformando economicamente e 
ambientalmente a região, fazendo com que as pessoas migrassem do campo para a cidade. 
Atualmente, a base da economia é a cana-de-açúcar, a pecuária e a indústria, trazendo benefícios para 
a economia e prejuízos ambientais como, por exemplo, a devastação de grandes áreas para pastagem e 
cana, cujo plantio sucessivo deixa o solo infértil para outras culturas. 
 

 
FIGURA 03 – Moradores na Fundação de Votuporanga (Fonte: PMV, 2004 ) 

 
 
4. OUROESTE: UM POTENCIAL PARA O ESTUDO DO PAISAGISMO 
 
Para elucidar parte deste trabalho serão apresentados alguns dados sobre Ouroeste, cidade próxima a 
Votuporanga e integrante do comitê de bacia do Turvo Grande. Este é um bom exemplo de como um 
grande elemento de infra-estrutura hídrica, no caso a barragem da Usina Hidrelétrica de Água 
Vermelha, alterou drasticamente a paisagem da região que a compõem, impactando na cidade. 
 

Fundada em 1948, devido à fertilidade da terra, o antigo vilarejo se transformou com essa mudança da 
natureza local. A cidade faz divisa com o estado de Minas Gerais, sendo delimitada pelo Rio Grande, 
no qual em 1974 foi iniciada a construção da Usina, que veio posteriormente ser o grande marco do 
desenvolvimento econômico e demográfico da cidade, e que vem agora ser o principal foco de estudo 
das manifestações paisagísticas desta cidade e região. 
 

 
FIGURA 04 – Antiga cachoeira do Tombo – local da atual comporta da usina ( Fonte: Valéria Santos, 2004 ) 

 
Após a sua instalação, houve uma grande alteração das áreas que circundavam o Rio Grande. O 
represamento da água causou grandes impactos na fauna e flora da região. Segundo relatos de antigos 



moradores que presenciaram a transformação, várias espécies de plantas foram completamente 
cobertas pela água, enquanto outras morreram por falta mesma. 
 

O que antes era um belo cenário natural e um lugar de lazer e contemplação para todos os moradores, 
é hoje uma grande e monótona paisagem, composta por um mar fluvial e margens descampadas. A 
Fig. 04 mostra a antiga cachoeira do Tombo, marcando a paisagem e como importante fonte de atração 
para diversas atividades, perdendo suas características naturais com o desenvolvimento econômico que 
propiciou a construção da barragem. 
 

 
FIGURA 05 – Usina Hidrelétrica Água Vermelha ( Fonte: Valéria Santos, 2004 ) 

 
Não só os costumes e a paisagem sofreram com tal intervenção. O clima que era ameno em grande 
parte do ano tornou-se extremamente quente. Um bom exemplo é a tradução do nome em tupi para 
Votuporanga, Local das Brisas Suaves, brisas de um passado que agora só são vistas em raros 
momentos, tornando a região em uma das mais quentes do estado de São Paulo. 
 

 
FIGURA 06 – Comportas abertas da usina ( Fonte: Valéria Santos, 2004 ) 

 
Porém nem só de problemas vive a região. Esse represamento trouxe uma nova dinâmica econômica 
para as cidades no entorno, principalmente para as cidades nas margens do rio, que agora desfrutam de 
espaços para o lazer e esporte aquáticos, nas conhecidas “prainhas”, que propiciam o desenvolvimento 
do turismo, hoje um importante gerador de recursos para elas. 



Em Ouroeste, nosso estudo de caso, a CPFL ainda paga danos sofridos pela construção da barragem, 
aumentando a arrecadação desta pequena cidade do interior. Parte desta é destinada à conservação 
urbana e a projetos paisagísticos para a cidade, como na reordenação da praça da matriz e da praça 
Sara Velloso, exemplos de que o cuidado com os espaços são agora temas dos administradores 
públicos que se preocupam com o “embelezamento” urbano. A própria ligação entre os estados de 
Minas e São Paulo constituem um marco regional. Algumas pontes fazem essa importante ligação com 
o triângulo mineiro que também tiveram sua paisagem modificada. 
 

 
FIGURA 07 – Paisagem ao redor do Rio Grande ( Fonte: Valéria Santos, 2004) 

 
As praças contribuem para a qualidade urbana da cidade e representam um importante local para os 
acontecimentos de seus moradores, que ainda vivem uma relação de tempo e espaço muito peculiar, 
usufruindo o espaço livre como local de convivência, lazer e parte de seu cotidiano. Esses projetos 
merecem uma atenção especial, pois formam um arcabouço projetual regional que podem e devem ser 
estudados como experiências concretas de uso do espaço livre de forma organizada, com intenções 
que derivam de necessidades locais, mesmo resgatando um padrão de projeto visto em muitas cidades 
do interior de São Paulo. 
 

  
FIGURA 08 – Praça da Matriz e Sara Velloso em Ouroeste ( Fonte: Valéria Santos, 2004 ) 

 
Enquanto as grandes cidades buscam uma qualidade ambiental com propostas de parques urbanos, 
corredores verdes, requalificação de áreas degradadas, recuperação de seus rios, as cidades da bacia do 
Turvo Grande apresentam outros problemas no que tange essa questão. Não há falta do verde porque 
ele está presente de diversas formas na vida de seus moradores, seja nos quintais ainda existentes, nos 
terrenos vazios que servem de espaço de lazer, nos cinturões verdes da cidade, nas chácaras e ranchos 
que formam um importante centro de diversão e lazer para os habitantes. Entender essa relação pode 
ser um caminho para criar novos terrenos onde a arquitetura paisagística pode desenvolver a 
potencialidade da região.  
 
 



 
FIGURA 09 – Vista aérea da cidade de Ouroeste (Fonte: Valéria Santos, 2004) 

 
 
5. CONCLUSÃO 
 
A importância do paisagismo como disciplina que trata de um dos principais objetivos da arquitetura, 
que é o estudo dos espaços, requer análises mais específicas sobre a paisagem, projetos paisagísticos e 
culturas locais, ajudando a difundir conhecimentos e projetos até então desconhecidos e que podem se 
tornar uma referência para novas pesquisas sobre o tema. 
 
Este é o caso do ensino na UNIFEV, onde grande parte dos estudantes do curso são originários de 
cidades que compõem a bacia do Turvo Grande, trazendo referências locais de uso a apropriação do 
espaço. A falta de bibliografias elucidativas e críticas dificulta não só a atuação dos profissionais da 
área, mas estudantes e professores que trabalham com a temática ambiental-paisagística. Com isso 
esse trabalho destina ser o ponto de partida de um estudo aprofundado sobre estas questões, 
contribuindo para a solução desta problemática, sistematizando dados históricos, culturais e projetuais, 
determinando assim diretrizes de trabalho e um panorama global da situação. 
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