
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna: Mariana Isaias Naves 

Orientação: Prof. Dra. Camila A. de Moraes Wichers 

 

 

 

  



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

CURSO DE MUSEOLOGIA – BACHARELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS VERDES DE GOIÂNIA: EM BUSCA DE UMA SIMETRIA PATRIMONIAL 

 

 

Aluna: MARIANA ISAIAS NAVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia 

2016 



 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

CURSO DE MUSEOLOGIA – BACHARELADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS VERDES DE GOIÂNIA: EM BUSCA DE UMA SIMETRIA PATRIMONIAL 

 

 

Aluna: MARIANA ISAIAS NAVES 

 

 

Monografia apresentada como 
pré-requisito para a aprovação 
na disciplina Trabalho de 
Conclusão de Curso, do Curso 
de Museologia – Bacharelado, 
da Faculdade de Ciências 
Sociais. 

 

Orientadora: CAMILA 
AZEVEDO DE MORAES 
WICHERS 

 

 

 

Goiânia 

2016 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, que sempre me 

permitiram errar. 

  



 
 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Antes que agradecer àqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para 

que este trabalho se realizasse, gostaria de saudar os erros. São eles que nos forçam, 

dia após dia, a ser melhores, e que nos colocam no caminho que devemos trilhar. 

Agradeço, acima de tudo, aos meus pais. O amor incondicional e a certeza de 

que sempre me apoiariam, independente do caminho que eu escolhesse seguir, me 

permitiram encontrar minha própria estrada – que pode até ser de terra e um pouco 

esburacada, mas que me leva a paisagens maravilhosas. 

Agradeço à minha irmã, sem a qual eu não seria. À minha família, que é grande 

e barulhenta, cujo amor tem o dobro do tamanho e fala duas vezes mais alto. Aos 

meus amigos, antigos e novos, que me fazem lembrar do que realmente importa 

quando a vida nos tenta fazer esquecer. 

Em particular, agradeço à minha querida orientadora, Camila, que me inspirou 

a realizar este trabalho mesmo quando tudo parecia perdido, e que não deixou que os 

desafios que vieram no caminho nos abatessem; à estimada professora Manuelina, 

que sempre foi tão solícita e com sugestões tão certeiras; e à Keith, pelo entendimento 

tão sensível do tempo e da importância das coisas.  

Agradeço também à minha família de bigodes, os meus animais de estimação, 

que foram minha companhia mais constante desde que me entendo por gente e que, 

por muitas vezes, cuidaram mais de mim que eu deles. 

E finalmente, mas não menos importante, I thank Iggy, who always believed I 

could do it (and by it I mean anything), who keeps me sane and goes to great lengths 

to make me smile. I couldn’t have done this without you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A human being is a part of the whole called by us 
universe, a part limited in time and space. He 
experiences himself, his thoughts and feeling as 
something separated from the rest, a kind of optical 
delusion of his consciousness. This delusion is a kind 
of prison for us, restricting us to our personal desires 
and to affection for a few persons nearest to us. Our 
task must be to free ourselves from this prison by 
widening our circle of compassion to embrace all living 
creatures and the whole of nature in its beauty.” 
(Albert Einstein)  

  



 
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho visa compreender a percepção do patrimônio natural não apenas 

enquanto natureza, mas também como patrimônio cultural. Para justificar tal 

compreensão, discute a noção de patrimônio natural e como este tem sido 

historicamente dissociado de sua contraparte cultural, e sugere um patrimônio híbrido, 

que se baseia em uma simetria entre cultura e natureza. Acessa as percepções e os 

usos de três áreas verdes de Goiânia através da aplicação de questionário 

desenvolvido para este fim, e discute os resultados obtidos sob a ótica do patrimônio 

natural como cenário de fazer cultural, analisando também a relação percebida entre 

esses espaços e museus. 

 

Palavras-chave: Patrimônio. Áreas verdes. Patrimônio natural. Patrimônio cultural. 

Simetria.  



 
 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to understand the perception of the natural heritage not only as nature, 

but also as cultural heritage. To justify such comprehension, it discusses the notion of 

natural heritage and how it has been historically disassociated from its cultural 

counterpart, and suggests a hybrid heritage, which is based on a symmetry between 

culture and nature. It accesses the perceptions and uses of three green areas of 

Goiânia through a questionnaire developed for this purpose, and discusses the results 

obtained from the perspective of natural heritage as a scenario of cultural make while 

also analyzing the perceived relationship between these spaces and museums. 

 

Keywords: Heritage. Green areas. Natural heritage. Cultural heritage. Symmetry.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Museologia é um campo que não apenas se beneficia, mas que floresce por 

meio da interdisciplinaridade. Sendo o patrimônio um assunto tão diverso quanto 

existam relações entre indivíduo, memória e identidade, não é de espantar que várias 

áreas se congreguem para alicerçar as novas ideias que se fazem necessárias para 

a concepção das práticas museológicas. É sob esta ótica que esse trabalho discute a 

dicotomia entre o patrimônio natural e o patrimônio cultural. Essa pretensa separação 

entre natureza e cultura faz com que, muitas vezes, um aspecto seja ignorado em 

favor do outro, deixando de lado aspectos riquíssimos de determinado local que 

podem muito bem – como veremos ao final deste trabalho – ser justamente o que 

torna aquele espaço patrimônio. 

Para tanto, o capítulo I traz uma discussão teórica que apresenta os conceitos 

tradicionais de patrimônio natural e cultural, e discute como o primeiro foi 

historicamente dissociado do segundo e os efeitos dessa dissociação na forma como 

lidamos com esse patrimônio. Veremos que os bens naturais, até muito recentemente, 

sempre tiveram seu valor baseado da qualidade pura da natureza, da ausência de 

interferência humana. Para contrapor essa ideia, é agregada a noção de paisagem, 

objetivando trazer o elemento humano para a discussão do patrimônio natural e, 

lançando mão do debate trazido pela Antropologia Simétrica de Bruno Latour, propor 

um patrimônio híbrido, baseado em uma simetria entre natureza e cultura. 

Como foco deste estudo, foram escolhidos três espaços de Goiânia que se 

encaixam bem nessa ideia de um patrimônio não apenas natural, nem somente 

cultural, como é frequentemente o caso das áreas verdes inseridas em malha urbana. 

Esses sítios, juntamente com um breve histórico e descrição dos locais e de seu 

contexto, são apresentados no capítulo II. Aqui também é descrita a metodologia 

utilizada para a porção prática deste trabalho, que, no intuito de discutir as relações 

desenvolvidas pela população que frequenta esses espaços, contou com a 

elaboração e aplicação de um questionário cujo objetivo era mapear os usos e 

percepções dessa população frente a esse patrimônio. 

O capítulo III traz os resultados obtidos por esse instrumento, organizado 

inicialmente em linhas gerais e, mais adiante, de acordo com o local pesquisado. 
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Alguns dos comentários externados pelos participantes foram incluídos, tamanha a 

riqueza contida em frases por vezes bastante simples. Traz também um dado muito 

interessante: a relação percebida entre esses espaços e museus, e os motivos pelos 

quais se constata ou não essa relação. 

Esses resultados confirmam a hipótese de que, no que diz respeito ao 

patrimônio (em particular neste aqui tratado), natureza e cultura são fatores 

indissociáveis, que atuam em sinergia na construção das identidades e na forma como 

a população se relaciona com o mundo ao seu redor. A partir deste entendimento, 

podemos propor, retomando Latour, ações mais simétricas que permitam à 

Museologia contemplar cada vez melhor a complexidade e as potencialidades das 

questões patrimoniais que, volto a ressaltar, são tão diversas quanto as mais variadas 

relações humanas. 
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CAPÍTULO I  

 

Ao abordar a questão patrimonial, é necessário contextualizá-la. Os 

significados atribuídos ao termo “patrimônio” mudaram muito ao longo do tempo, de 

forma que um melhor entendimento deste requer sua imersão no contexto em que 

cada um desses significados era vigente. 

No dicionário Michaelis (2016), encontramos as seguintes definições para o 

verbete: 

patrimônio  
pa.tri.mô.nio  
sm (lat patrimoniu) 1 Herança paterna. 2 Bens de família. 3 Bens 
necessários à ordenação e sustentação de um 
eclesiástico. 4 Quaisquer bens materiais ou morais, pertencentes a 
uma pessoa, instituição ou coletividade. 5 Reg (São Paulo) 
Povoação. P. nacional: departamento administrativo subordinado ao 
Ministério da Fazenda e onde se encontram cadastrados todos os 
bens do domínio da União ou próprios nacionais: bens imóveis, 
material bélico, terrenos e acrescidos de marinha e outros. 
(MICHAELIS, 2016; grifo meu.) 

 

As três primeiras definições estão diretamente ligadas à etimologia do termo, 

derivada das palavras latinas “patri” (pai) e “monium” (recebido). Pode-se então 

compreender a associação, especialmente nas matérias jurídicas, entre patrimônio e 

bens materiais. É a quarta definição, de forma mais alargada, que nos interessa. É 

nela que cabe a compreensão de que nossa “herança”, como seres humanos, abarca 

tudo o que nos trouxe até onde estamos hoje. O que recebemos de nossos 

antepassados molda nossa relação com o mundo ao redor. Cristina Bruno (1996) 

enriquece esse entendimento ao evidenciar as duas principais preocupações da 

Museologia, a saber, 

1º) identificar e analisar o comportamento individual e/ou coletivo do 
homem frente ao seu patrimônio. 

2º) desenvolver processos técnicos e científicos para que, a partir 
dessa relação, o patrimônio seja transformado em herança e 
contribua para a construção das identidades. (BRUNO, 1996:10; 
grifo meu.) 
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É na fala de Bruno que encontramos amparo para embasar este trabalho: o 

patrimônio atinge seu maior potencial quando se transforma em herança e gera em 

seus herdeiros uma relação de pertencimento, ressignificando suas relações com a 

comunidade e com o próprio patrimônio. 

Considero importante diferenciar dois aspectos dessa herança que serão 

trabalhados aqui: o patrimônio cultural e o patrimônio natural. O primeiro – aquele, 

como o próprio nome denota, do interesse de toda uma cultura – foi, como veremos, 

historicamente dissociado do natural, que costuma ter um impacto mais local em suas 

significações, como nos elucida Kenneth Olwig ao dizer que “o entendimento do 

patrimônio natural como uma expressão da cultura é, por outro lado, em grande parte 

um entendimento local” (OLWIG, 2006:4). Para entendermos como esses dois 

aspectos da noção de patrimônio se relacionam, devemos conceituá-las melhor. O 

artigo 1º da Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

define que serão considerados como patrimônio cultural: 

 
 Os monumentos – obras arquitetônicas, de escultura ou de 
pintura monumentais, elementos de estruturas de caráter 
arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor 
universal excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da 
ciência; 

 Os conjuntos – grupos de construções isoladas ou reunidas que, 
em virtude de sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, 
têm valor universal excepcional do ponto de vista da história, da arte 
ou da ciência; 

 Os locais de interesse – obras do homem, ou obras conjugadas 
do homem e da natureza, e as zonas, incluindo os locais de interesse 
arqueológico, com um valor universal excepcional do ponto de vista 
histórico, estético, etnológico ou antropológico. (UNESCO, 1972) 

 

  

Trata-se do que se entende tradicionalmente como patrimônio: as coisas, feitas 

pelo homem e para o homem, que possuem grande importância para determinada 

comunidade, um testemunho da materialidade daquela cultura. 

A mesma convenção em seguida considera, em seu artigo 2º, que são 

patrimônio natural: 
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 Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e 
biológicas ou por grupos de tais formações com valor universal 
excepcional do ponto de vista estético ou científico; 

 As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente 
delimitadas que constituem habitat de espécies animais e vegetais 
ameaçadas, com valor universal excepcional do ponto de vista da 
ciência e da conservação; 

 Os locais de interesse naturais ou zonas naturais estritamente 
delimitadas, com valor universal excepcional do ponto de vista da 
ciência, conservação ou beleza natural. (UNESCO, 1972) 

 

  O próprio texto da supracitada Convenção aloca estes aspectos do patrimônio 

em categorias aparentemente antagônicas. Tal fato é explicado, de acordo com Rafael 

Ribeiro (2007), principalmente pela origem bipartida das preocupações que levaram à 

proteção do patrimônio mundial, “oriunda de dois movimentos separados: um que se 

preocupava com os sítios culturais e outro que lutava pela conservação da natureza”. 

(RIBEIRO, 2007:38) 

Apesar dos conceitos mais amplos se esforçarem para integrar esses dois 

fatores, parece haver ainda um distanciamento tácito entre a esfera do que é natural 

e a do que é cultural, como se a natureza rivalizasse a cultura. Tal dissociação provém 

de uma ideia muito simples que permeia tanto o entendimento científico quanto o 

popular, de que a cultura seria uma evolução que distanciaria o homem moderno do 

seu ancestral primitivo. A natureza, em contrapartida, representaria o estado bruto das 

coisas, o não-evoluído, o selvagem. Para explicitar essa diferença, é necessário que 

haja, junto a essa assimetria mental, também uma assimetria física: a natureza 

intocada, grosseira, em oposição à vida urbana, refinada e tecnológica. 

Essa dicotomia, questionada por Bruno Latour em seu livro “Jamais Fomos 

Modernos”, parte de uma ideia de que a tripartição crítica (a naturalização de 

Changeux, a socialização de Bourdieu e a desconstrução de Derrida) seria suficiente 

para a compreensão do mundo moderno, e é colocada em cheque quando Latour diz 

que, “é impossível (...) fazer em nossas naturezas-culturas aquilo que é possível fazer 

em outros lugares1, em outras culturas. Por quê? Porque nós somos modernos. Nosso 

                                                           
1 Aqui o autor se refere às experiências etnográficas, em que os pesquisadores, ao estudar sociedades 
“pré-modernas”, conseguem “tratar sem crises e sem crítica o tecido inteiriço das naturezas-culturas” 
(LATOUR, 2013:12) 
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tecido não é mais inteiriço.” (LATOUR, 2013:12) Mas será que não? Ou este não seria 

um esforço para nos distanciarmos do “selvagem”, do “não-moderno”? 

Considerando o questionamento de Latour, Mariana Neumann (2008) traz uma 

reflexão acerca da Arqueologia que pode facilmente ser estendida a toda a esfera 

patrimonial: a concepção científica moderna ainda entende o cultural e o natural como 

sendo essencialmente incompatíveis, o primeiro tratando exclusivamente dos 

elementos humanos e o segundo unicamente dos não-humanos. 

Entretanto, essa tentativa de separar os elementos naturais e culturais é 

incapaz de resolver as situações que se apresentam de forma prática, por se tratar de 

uma divisão teórica que não encontra amparo na realidade. A esse respeito, Susan 

M. Pearce (1994) argumenta que  

 
o desenvolvimento da epistemologia contemporânea sugere que 
nenhum fato pode ser lido de forma transparente. Todos os fatos 
aparentemente “naturais” são, na verdade, fatos discursivos, uma vez 
que “natureza” não é algo que já estava ali, mas é, ela mesma, o 
resultado da construção histórica e social. (PEARCE, 1994: 10; 
tradução livre) 

 

  Chegamos então ao cerne do problema: e quando esse patrimônio não é nem 

um, nem outro, mas um pouco de cada? Esse “híbrido” entre natural e cultural, 

proposto por Latour (2013), questiona o que é, em realidade, a nossa percepção de 

natureza, e como ela se relaciona e se dissocia do que entendemos como cultura. 

Percebemos então que os elementos humanos e não-humanos, estes ditos naturais 

e aqueles culturais, se relacionam entre si não em campos distintos como proposto 

inicialmente pelo entendimento moderno, mas de forma orgânica e indissociável, 

atuando em uníssono para criar o que entendemos como “patrimônio”. Esse 

patrimônio é, então, uma construção cultural “moderna”, mas que é composta por 

elementos que escapam a essa dissociação2, sendo a eles mais adequada a 

classificação de híbridos (figura 1). 

                                                           
2 Acredito que resida aqui um dos maiores problemas no manejo desse patrimônio. A tentativa de se 
dissociar os aspectos naturais e culturais acarreta inúmeros problemas nas mais variadas esferas. 
Destaco, por exemplo, a questão legal: em relação ao patrimônio natural, a legislação que dele trata é 
regida muitas vezes não por órgãos de proteção patrimonial, mas por agências ambientais; não são 
claras as atribuições em relação ao patrimônio como um todo, sendo bastante comuns medidas que se 
sobreponham umas às outras e a ausência de diálogo entre elas. 
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Imagem 1. Patrimônio em uma visão bipartida, apregoada pela modernidade, e representação 

esquemática do conceito de híbrido aplicado, aqui ao patrimônio. Confecção da autora. 

 

É esse o caso dos objetos deste estudo: áreas verdes inseridas na malha 

urbana de Goiânia que – hipótese deste trabalho – parecem ser tratadas largamente 

como um reduto natural no meio do caos urbano, uma “volta ao verde” para escapar 

do burburinho da vida moderna. A ideia aqui é a de que, ao aplicarmos as ideias da 

Antropologia Simétrica, possamos, como tão bem elucida Neumann,  

 
atingir a almejada simetria, a partir da eliminação desta cisão e dos 
dualismos dela decorrentes. Aceitando uma ontologia comum a 
humanos e não-humanos, podemos perceber os vínculos que eles 
estabelecem na constituição de um mundo comum (um coletivo) e o 
‘social’ retoma, assim, seu sentido original e amplo de associação. 
(NEUMANN, 2008:83) 

 

A ideia de simetria pode aparentar inicialmente um dualismo, a manutenção de 

uma oposição entre patrimônio natural contrário àquele cultural. Contudo, como 

elucida Latour (2004), “trata-se de seguir as coisas através das redes em que elas se 

transportam, descrevê-las em seus enredos — é preciso estudá-las não a partir dos 



 
 

18 
 

pólos da natureza ou da sociedade, com suas respectivas visadas críticas sobre o 

pólo oposto, e sim simetricamente, entre um e outro”. Dessa forma, o entendimento 

desta autora, em diálogo com Antropologia Simétrica, é de que existe o patrimônio e, 

dentro dele, se encontram os aspectos natural e cultural que, como exposto na 

imagem 1 acima, não são dissociáveis. Poderíamos, de forma utópica, discutir que 

todo patrimônio – inclusive o natural – é essencialmente cultural, e ouso dizer que 

estaríamos corretos. Uma forma talvez mais simplificada de representar essa ideia 

seria um diagrama onde o patrimônio natural estivesse contido no patrimônio cultural 

(ou simplesmente patrimônio). No entanto, não acredito que tal representação dê 

conta da complexidade que permeia a questão, uma vez que entendo-a da seguinte 

forma: dentro da categoria geral do patrimônio estão o chamado patrimônio natural 

(referente aos elementos não-humanos, ao meio ambiente e aos objetos) e o 

patrimônio cultural (que diz respeito diretamente aos humanos, à sociedade e aos 

sujeitos que fazem o que entendemos como cultura). Essa assimetria se reflete, por 

vezes, na forma como ciências da natureza e ciências humanas se voltam a estudar 

um ou outro patrimônio. Ambos existem e se desenvolvem em constante interação, 

num processo de retroalimentação onde não há um sem o outro, elementos 

indissociáveis mas de natureza diferente, que são igualmente importantes e agem, 

então, de forma simétrica.  

Em relação ao patrimônio entendido como natural, destaco que essa categoria 

patrimonial é menos tradicional que aquele cultural, mas nem por isso menos 

importante, e apesar de parecer, à primeira vista, beber apenas das ciências 

biológicas e geológicas, é permeada de fatores culturais. Bosse Sundin (2006) 

argumenta, ao discutir como os elementos naturais adquiriram status de patrimônio 

na Europa a partir de 1900, que inicialmente o entendimento do meio ambiente como 

patrimônio se deu através da emergência dos movimentos nacionalistas e da 

necessidade da construção de identidades nacionais que os acompanhava. 

 
O novo entusiasmo nacional era caracterizado por uma concepção de 
nação influenciada pela biologia na qual a natureza fornecia seu 
elemento distintivo. Os pântanos, as florestas e outras maravilhas 
naturais se tornaram símbolos nacionais com uma significância mais 
profunda do que os heróis e reis-guerreiros do passado. (SUNDIN, 
2006:9; tradução livre.) 
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Mais adiante, Sundin (2006) relata que os esforços de proteção desse 

patrimônio comumente giravam em torno de uma ideia central: mantê-lo inalterado, 

preservá-lo em seu estado “natural” livre da ação humana, baseados em um claro 

antagonismo entre natureza e cultura. No entanto, uma política preservacionista que, 

em um intuito protetivo, separa o patrimônio natural da população que faz uso daquele 

espaço automaticamente interfere nesse patrimônio. Tal situação, continua Sundin 

(2006) acabou por alterar as dinâmicas que faziam daqueles lugares um elemento 

representativo de suas comunidades e de seus usos.  

 

Por exemplo, proteção integral para um ou outro tipo de fenômeno 

natural não garantia proteção contra mudanças futuras. Descobriu-se 

logo que um número de áreas protegidas (...) eram de fato exemplos 

não de natureza intocada, mas de terra altamente cultivada. (SUNDIN, 

2006:12; tradução livre.) 

 

  Como podemos ver, esse novo movimento trouxe desafios em relação à 

preservação dessa herança. A ideia de que o patrimônio natural deve ser um espaço 

puramente natural, livre da interferência humana acompanha a noção de patrimônio 

natural praticamente desde sua concepção. No entanto, isso é claramente impossível, 

uma vez que a própria presença humana3 nesses locais e sua relação com essa 

natureza altera o significado daquele lugar. A célebre colocação de Kenneth Hudson 

se faz útil neste entendimento: “um tigre no museu não é um tigre, mas um tigre no 

museu” (HUDSON apud DAVIS, 2011:19). Da mesma forma, o patrimônio natural não 

é natureza pura, intocada, pois é o próprio elemento humano que adjetiva esses 

espaços enquanto patrimônio, através da cultura que ali se desenvolve ou que ali se 

vê representada. 

 
Hoje podemos ver que o que foi descoberto é que não existe natureza 
virgem, intocada, não há um ‘ambiente selvagem’. Existe a paisagem: 
‘uma composição de espaços feitos ou modificados pelo homem para 
servir como infraestrutura ou cenário para nossa existência coletiva’. 

                                                           
3 Não apenas a presença física, mas a presença simbólica, bem como as apropriações e relações 
estabelecidas com o elemento natural, como os pântanos mencionados por Sundin (2006) ou a pedra 
lunar trazida por Pearce (1994). Um indivíduo pode jamais ter pisado no pântano ou na lua, mas ainda 
assim criar vínculos com esses elementos. 
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Para simplificar: natureza é patrimônio, mas está embutida em uma 
construção cultural de paisagem. (SUNDIN, 2006:12; tradução livre.) 

 

É essa noção de paisagem mencionada por Sundin que mais se relaciona à 

ideia dos híbridos proposta por Latour (2013), e merece atenção especial pois dialoga 

de forma íntima com o proposto por este trabalho. Sendo um conceito amplamente 

discutido por vários autores, a noção de paisagem dá margem para inúmeras 

possibilidades. Ribeiro (2007) discute as variadas perspectivas aplicadas ao termo, e 

diz que “em meio a múltiplas interpretações, há um consenso de que a paisagem 

cultural é fruto do agenciamento do homem sobre o seu espaço.” (RIBEIRO, 2007:9). 

Dentre essas múltiplas interpretações, selecionei três que considero importantes para 

este debate, uma vez que é a ideia de paisagem que mais se aproxima do patrimônio 

híbrido aqui proposto. 

A primeira é a noção de paisagem cultural adotada pela UNESCO em 1992 

como categoria para proteção patrimonial. Esta concepção se diferenciou de outros 

esforços de preservação paisagística por considerar a própria paisagem como um 

bem, valorizando as inter-relações ali presentes (RIBEIRO, 2007). Diferente da 

categoria de bens mistos, incluída para contemplar bens que se enquadravam tanto 

como patrimônio natural quanto cultural previstas na Convenção de 1972 mas que 

apenas coexistiam, sem se relacionar intrinsecamente, a categoria de paisagem 

cultural adotada pela UNESCO visava “a valorização das relações entre o homem e o 

meio ambiente, entre o natural e o cultural” (RIBEIRO, 2007:41), mas ainda limitada 

pelo caráter arbitrário de seus critérios de escolha. É necessário notar que, visando 

construir políticas de proteção voltadas ao patrimônio mundial, o enfoque dado pela 

UNESCO, na Convenção de 1972, ressalta “valor universal excepcional” como 

elemento decisivo para a qualificação de um bem como patrimônio.  

No contexto brasileiro, temos a segunda interpretação, adotada em 2009 pelo 

IPHAN através da Portaria nº 127, em que se define Paisagem Cultural Brasileira 

como “uma porção peculiar do território nacional, representativa do processo de 

interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram 

marcas ou atribuíram valores” (IPHAN, 2009). Cria-se através desta portaria a 

chancela de “paisagem cultural brasileira”, outorgada a paisagens que se encaixem 

nesse critério da peculiaridade, também sujeito à arbitrariedade acima mencionada. 



 
 

21 
 

 Peter Davis traz uma reflexão que considero importante notarmos antes de 

apresentar a terceira acepção. 

 
“Especialistas” em patrimônio têm sido responsáveis por definir qual 
patrimônio é importante e têm construído seus próprios significados a 
respeito de sítios ou objetos; a população local, ou as pessoas que 
experienciam esse patrimônio, têm sido excluídas deste processo. No 
entanto, patrimônio é um fenômeno que contribui significativamente 
para as noções de lugar e de pertencimento; essa herança é um 
importante significante de identidade para indivíduos e comunidades. 
(DAVIS, 2011:25; tradução livre.) 

 

  É importante perceber que, para uma pesquisa que visa acessar as percepções 

da população em relação a seu patrimônio, tal situação se mostra um problema 

considerável. Se, como Davis ressalta, são os especialistas que têm decidido o que é 

ou não representativo, seria esse patrimônio representativo da população que esta 

pesquisa presente abordar? Se a intenção aqui é de acessar as percepções e relações 

construídas por uma sociedade frente a sua herança, é imperioso que essa sociedade 

se aproprie desse patrimônio e crie com ele relações de pertencimento. 

Faz-se imprescindível aqui um exercício de abstração, pois o valor excepcional 

apontado pelos outros instrumentos é subjetivo e, a meu ver, deve partir em primeira 

instância de uma consideração mais local. É a partir deste aspecto que considero a 

aproximação entre uma comunidade e seu patrimônio como extremamente relevante, 

mais do que os valores excepcionais que talvez não dialoguem tanto com o indivíduo 

que interage com esse mesmo patrimônio. Reside aqui o “fato museal”, objeto base 

da museologia que, como nos ensina Waldisa Rússio (2009), 

 
se consideramos o fato “museal” como uma relação profunda entre 
homem e objeto, é necessário considerar: 

a) a relação em si mesma; 

b) o homem que a conhece; 

c) o objeto a ser conhecido; 

d) o museu. (RÚSSIO, 2009:123) 

 

Tomando a liberdade de expandir o conceito proposto por Rússio (2009), temos 

então a relação em si mesma, a sociedade que estabelece essa relação, o patrimônio 
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com o qual ela se relaciona e o cenário onde essa interação se dá. Esse cenário é 

aqui compreendido como espaço híbrido, físico, simbólico, composto por elementos 

humanos e não humanos.  

Por isso, é a terceira abordagem, na prática a mais distanciada do contexto no 

qual desenvolvo este trabalho, a que mais parece enriquecer o debate teórico aqui 

proposto, trazida pela Convenção Europeia da Paisagem. Ainda nos preâmbulos, o 

documento reconhece que  

 
a paisagem é em toda a parte um elemento importante da qualidade 
de vida das populações: nas áreas urbanas e rurais, nas áreas 
degradadas bem como nas de grande qualidade, em áreas 
consideradas notáveis, assim como nas áreas da vida quotidiana. 
(COE, 2000:1). 

 

  Em seguida, após considerar que ela “desempenha importantes funções de 

interesse público nos campos cultural, ecológico, ambiental e social”, além de 

contribuir “para a formação de culturas locais” e representar “um componente 

fundamental do patrimônio cultural e natural europeu, contribuindo para o bem-estar 

humano e para a consolidação da identidade européia”, estabelece que “’Paisagem’ 

designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter 

resulta da ação e da interação de fatores naturais e/ou humanos” (COE, 2000:2, grifo 

meu). 

O grifo acima enfatiza uma questão importante, que ecoa a fala de Olwig 

(2006), mencionada no início deste capítulo, que aborda o caráter local do patrimônio 

natural como expressão cultural, e trata o elemento humano como fator essencial da 

paisagem. Ribeiro (2007) ainda ressalta, em relação ao alcance desta definição, que 

ela não se atém apenas às paisagens de valor excepcional, mas inclui todas as 

paisagens na intenção de orientar regras e políticas de proteção, gerenciamento e 

planejamento que visem sua preservação.  

 
Ela [a Convenção] não diz respeito apenas às paisagens memoráveis, 
mas também às paisagens ordinárias ou arruinadas. 
Independentemente de seu valor excepcional, todas as formas de 
paisagem são identificadas como cruciais para a qualidade do 
ambiente dos cidadãos e merecem ser consideradas nas políticas de 
paisagem. A Convenção Européia também não faz distinção entre o 
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que seria natural e o que seria cultural, sem mesmo usar o termo 
paisagem cultural, mas unicamente paisagem. (RIBEIRO, 2007:53) 

  

 O enfoque dado pela Convenção Europeia considera que toda paisagem é 

relevante para a população que nela se insere. Apesar de trazer desafios óbvios para 

a gestão desse patrimônio, esse é um entendimento muito valioso na discussão da 

questão em si, na abordagem das relações entre uma comunidade e seu patrimônio, 

por propor pela primeira vez uma experiência patrimonial, senão “de baixo para cima”, 

pelo menos munida de certa horizontalidade: não é mais um órgão supremo quem 

decide o que é ou não digno de proteção. Toda paisagem é agora patrimônio e deve 

ser gerida e cuidada como tal. 

Uma pequena digressão me parece necessária para melhor contextualizarmos 

esta discussão. Historicamente, as vertentes mais tradicionais da Museologia focaram 

seu interesse e seus esforços quase exclusivamente no denominado patrimônio 

cultural – em particular no patrimônio “pedra e cal” e na concepção tradicional de 

museu, arraigada no colecionismo, que se traduzia majoritariamente em um acervo 

organizado dentro de um edifício. A ideia de um patrimônio com valor excepcional já 

circulava muito antes da elaboração da Convenção da UNESCO, e se fazia presente 

até mesmo em legislações mais inclusivas. O Decreto-Lei nº 25, promulgado por 

Getúlio Vargas em 1937, foi um dos primeiros dispositivos legais a colocar o meio 

natural sob a redoma patrimonial, como podemos ver em seu artigo 1º:  

 
Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 
seja de interêsse público, quer por sua vinculação a fatos 
memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 
 
(...) 

        § 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e 
são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem 
como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela 
feição notável com que tenham sido dotados pelo natureza ou 
agenciados pelo indústria humana. (BRASIL, 1937; grifo meu) 

 

  O grifo ressalta a qualidade notável que os monumentos e sítios naturais 

deveriam apresentar para que fossem passíveis de proteção pelo Decreto. Do mesmo 
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modo que o “valor excepcional” que viria a ser apontado pela UNESCO, tais 

qualidades excelsas são bastante subjetivas e até parciais. No entanto, um grande 

passo foi dado com o édito do Decreto-Lei nº 25, ao incluir o patrimônio natural sob a 

proteção do Estado na mesma esfera que o patrimônio cultural. 

Com as intensas mudanças sociais que ocorreram a partir da década de 1960, 

a necessidade de se repensar o museu tradicional (e, consequentemente, a 

Museologia) ficou evidente. “As mudanças sociais, econômicas e culturais que 

ocorrem no mundo, e principalmente em um grande número de regiões 

subdesenvolvidas, constituem um desafio para a museologia.” Esta foi a frase de 

abertura das resoluções da Mesa-redonda de Santiago do Chile, que em 1972 

introduzia a ideia de “museu integral4” e o papel da Museologia como instrumento de 

mudança social. 

Cabe notar que tanto a Mesa Redonda de Santiago quanto a publicação da 

Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural ocorreram 

naquele ano; a primeira em maio, a segunda em novembro, ambas relacionadas à 

UNESCO e tratando do tema “patrimônio”. Porém, parece não haver diálogo entre 

esses documentos, já que, ao passo em que a Mesa Redonda de Santiago foi 

vanguardista ao tratar (ainda que abertamente) do patrimônio natural na América 

Latina e trazer a proposta de um museu integral “destinado a proporcionar à 

comunidade uma visão de conjunto de seu meio material e cultural”, a Convenção 

reforçava a dicotomia natureza-cultura, sistematizando esse distanciamento. Essa 

aparente “bipolaridade institucional”, nascida, como apontado anteriormente, pelas 

origens bipartidas das preocupações que motivavam cada movimento (RIBEIRO, 

2007), ainda causam certa indefinição ao tratarmos do tema, como vimos ao longo 

deste capítulo. 

No entanto, ambos os documentos trouxeram benefícios para a proteção 

patrimonial. Anos mais tarde, esses esforços dariam origem à Declaração de Quebec 

(1984) e, um ano depois, à criação do Movimento Internacional para uma Nova 

Museologia (MINOM). Celebrando os vinte anos da Mesa-redonda de Santiago, viria 

a Declaração de Caracas em 1992, mesmo ano em que a UNESCO passaria a adotar 

                                                           
4 Discute-se qual terminologia seria mais adequada à questão, “museu integral” ou “museu integrado”, este 
último sendo, a meu ver, mais apropriado. No entanto, optei por usar no texto a expressão “museu integral” 
por ser esta a tradução escolhida no documento original consultado para este trabalho. 



 
 

25 
 

o conceito de Paisagens Culturais como uma nova categoria de inscrição de bens 

culturais. 

Esses documentos foram de extrema importância na criação de novas 

correntes teóricas, como a Nova Museologia, a Ecomuseologia e a Museologia Social, 

que colocavam pela primeira vez o território como alvo das preocupações dos 

museólogos. Ao se debruçar, então, não mais apenas sobre objetos isolados, mas 

sobre todos os elementos de um território – não só os objetos, mas também as 

pessoas e as narrativas que os cercam –, a Museologia começa a trazer propostas 

inovadoras e com grande potencial de mudança social. 

Partindo dessas novas vertentes, Davis trabalha a questão dos ecomuseus, 

apontando que a relação da população com seu território e seus usos provém de um 

sentido de lugar, sentido este que busca a integração entre natureza e sociedade. De 

acordo com o autor,  

 
enquanto os arredores físicos são importantes (paisagens, habitats, 
edifícios), a noção de lugar é bem mais complexa: é uma rede de 
entendimento entre pessoas e o ambiente, entre pessoas e seus 
vizinhos, entre pessoas e sua história. (DAVIS, 2011:44; tradução 
livre.) 

 

Assim, temos que ecomuseu – ou, de modo mais amplo, um lugar – não o é 

puramente pelos aspectos históricos ou estéticos de um ambiente, nem somente pela 

população que ali vive ou pelas dinâmicas que ali desenvolve, mas sim pela conjunção 

de todos estes fatores atuando em sinergia e criando um único elemento, dinâmico e 

complexo. Andréa Vial (2015), também sobre o tema dos ecomuseus, reforça a noção 

de um elemento complexo, ao afirmar que 

 
uma idéia de patrimonio expandida a ponto de abarcar todo um 
território, sua gente e sua história (...) implica necessariamente na 
compreensão de uma reunião indissociável entre o patrimônio natural 
e o cultural. (VIAL, 2015:88) 

 

  Outra autora que destaca essa questão é Rosemarie Lucas (2015). Ao explorar 

o histórico da criação dos ecomuseus a partir dos parques naturais na França, a autora 
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expõe que a inclusão do homem no espaço foi essencial para o sucesso dos parques 

naturais em sua tentativa de apreender o patrimônio de forma mais ampla, a saber: 

 
“No início, a ideia dos parques naturais regionais é de preservar o meio 
ambiente em um meio humanizado (...). Trata-se, ao contrário dos 
parques nacionais criados alguns anos antes, que procuravam 
proteger a natureza dos estragos e desperdícios do homem, de 
harmonizar atividades humanas com o meio ambiente. (LUCAS, 
2015:22) 
 

Não entraremos no mérito do sucesso ou não das experiências 

ecomuseológicas. O maior ou menor grau em que se consegue mesclar esses fatores 

que parecem, a princípio, tão imiscíveis depende de circunstâncias complexas e 

multifatoriais que, sozinhas, comporiam facilmente um outro trabalho. A intenção aqui 

é de lançarmos outro olhar sobre a questão do patrimônio natural, sem dissociá-lo do 

aspecto cultural. Essa compreensão do espaço como lugar, como paisagem que é 

tanto vetor como produto das relações humanas que ali se dão, aliada ao 

entendimento do patrimônio como herança, dá origem a outras experiências de fazer 

museológico que escapam à museologia tradicional. 

A ideia de harmonia, trazida por Lucas (2015) é um conceito problemático para 

a Museologia, uma vez que implica ausência de conflitos – coisa que sabemos ser 

basicamente impossível quando se trata de relações humanas e patrimoniais. Um 

entendimento mais adequado seria o de equilíbrio, onde se desenvolvam ações nas 

quais não pesem somente um aspecto de maneira isolada. As potencialidades da 

compreensão desses espaços como patrimônio híbrido abrem portas para a 

transformação social, para discutirmos e ressignificarmos as relações entre as 

pessoas e seu patrimônio. 

Este trabalho busca compreender essa integração a partir da análise das 

percepções e usos da população em relação a três espaços naturais inseridos na 

malha urbana de Goiânia, que serão explorados no próximo capítulo, relacionando-as 

com as preocupações apontadas por Cristina Bruno (1996) de que a Museologia deve 

identificar e analisar o comportamento do homem frente a seu patrimônio para que 

possamos, assim, pensar em processos que possam romper com essa dicotomia 

“natureza–sociedade” e orientar intervenções museológicas mais simétricas, em que 

esses fatores tão intrínsecos não sejam tratados como seres antagônicos.  
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CAPÍTULO II 

 

 Este capítulo traz uma breve discussão sobre as áreas verdes da cidade de 

Goiânia – GO, caracteriza a metodologia escolhida para esta pesquisa e o instrumento 

desenvolvido para a coleta de dados, e apresenta os três espaços selecionados para 

a realização da investigação aqui proposta. Os resultados, bem como as 

interpretações dos mesmos, serão apresentados no capítulo 3. 

Segundo dados coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no Censo Demográfico de 2010, Goiânia é a capital mais arborizada do Brasil, 

contando à época com 94m² de área verde por habitante. De acordo com a Agência 

Municipal de Meio Ambiente (AMMA), a cidade conta com 191 áreas classificadas 

como parques ou bosques, estando assim distribuídas: 

 

Imagem 2. Quantidade de parques e bosques de Goiânia, distribuídos por região. Fonte: AMMA. 

Intervenção da autora. 

  Essa abundância de áreas verdes foi uma das inspirações para a realização 

deste trabalho. No entanto, dada a grande variedade na tipologia desses locais e a 

impraticabilidade de se pesquisar todos eles, foi preciso fazer um recorte. Para evitar 

a arbitrariedade na escolha, foi estabelecido um critério de seleção orientado por uma 

associação clara do local com a Museologia. Feito isso e levantadas as opções, foram 

escolhidos os seguintes lugares, destacados na imagem 2 (abaixo): o Lago das Rosas 

(1), onde se localiza o Jardim Zoológico e, dentro deste, o Museu de Zoologia José 

Hidasi, além de apresentar em seu espaço importante patrimônio arquitetônico no 

estilo art déco; o Bosque dos Buritis (2), que abriga o Museu de Arte de Goiás, além 
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de monumentos expostos ao ar livre; e o Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira 

(3), que por sua própria natureza é considerado uma instituição museológica, além de 

contar com seu próprio Museu Carpológico. 

 

 

Imagem 3. Áreas selecionadas para este trabalho. Fonte: Google Maps, com intervenção da 

autora. 

 

  Esses três espaços são classificados, de acordo com o Relatório de Inspeção 

Técnica dos Parques Urbanos de Goiânia, como parques urbanos, que  

“Apesar de receber diferentes conceitos relacionados à 
concepções e enfoques, ora mais paisagísticos, mais 
ambientalistas ou mais arquitetônicos, os parques urbanos, 
como elementos dinâmicos de composição das cidades, são 
delineados por características físicas locais, enriquecidos pela 
estrutura e equipamentos instalados e animados pelo perfil de 
seus usuários.” (CAU, 2013:5; grifo meu.) 

 

Tal definição conversa diretamente com a noção de que o patrimônio se justifica 

pelos seus usos, em consonância com o exposto no capítulo 1. São esses usos que 
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este trabalho visa entender, juntamente com as percepções da população frente a 

esses espaços. 

Para explorar de forma mais clara a relação da comunidade com seu 

patrimônio, fez-se necessária a aplicação de metodologia descritiva, através da 

realização de uma pesquisa de campo. Uma vez que a hipótese principal deste 

trabalho era a de que a população percebe o patrimônio natural como um retorno à 

natureza e um escape da vida cotidiana ao mesmo tempo em que o associa com o 

fazer cultural, foi desenvolvido um questionário, brevemente descrito abaixo, cuja 

estrutura visava acessar as percepções das pessoas em relação aos locais 

pesquisados, além de mapear quais usos elas fazem desses espaços. 

A princípio, a pesquisa seria aplicada na forma de entrevista orientada pelo 

questionário. No entanto, situações adversas5 me fizeram optar também pela 

aplicação direta do questionário através do uso de um formulário eletrônico, o que 

acabou se mostrando uma oportunidade de se verificar a eficácia desse instrumento 

no âmbito da pesquisa acadêmica. Para tanto, durante a discussão dos resultados no 

terceiro capítulo, serão comparadas as respostas obtidas pelos dois meios. 

 

O instrumento 

O questionário (anexo I) que orientou as entrevistas foi estruturado da seguinte 

forma: inicialmente, coleta dados pessoais como nome, idade, cor da pele, gênero, 

orientação sexual e escolaridade, de modo a possibilitar o agrupamento dos 

resultados em níveis estratigráficos para posterior análise; depois, abrem-se as 

perguntas sobre o espaço selecionado, em relação à frequência e tipos de uso, bem 

como às percepções subjetivas; em seguida, indaga sobre a relação do espaço 

pesquisado com museus; e, finalmente, a associação ou não desse espaço com 34 

palavras previamente selecionadas com base nas hipóteses norteadoras deste 

trabalho. Essa livre associação mescla questões antagônicas, como “medo” e “paz”, 

                                                           
5 Uma das considerações do questionário visava avaliar as percepções e experiências negativas da 
população em relação aos espaços pesquisados, a mais preocupante delas sendo a violência urbana. 
Relato, então, uma experiência pessoal que considero válida neste quesito: ao sair para aplicar o 
questionário no Lago das Rosas, no dia 12 de junho (domingo), fui abordada por um indivíduo armado, 
visivelmente intoxicado, que se apossou do meu telefone celular, explicitando tanto a questão da 
violência quando a do uso de drogas na região. 
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“segurança” e “insegurança”, “bonito” e “feio”, e tem como proposta mapear as 

percepções dos indivíduos em relação ao patrimônio em questão. 

Em relação aos itens gênero e cor da pele, o foco se deu na percepção do 

próprio entrevistado, com perguntas abertas. Foi adotado o conceito do IBGE (2016) 

para o quesito “cor ou raça”, que é definida como “característica declarada pelas 

pessoas de acordo com as seguintes opções: branca, preta, amarela, parda ou 

indígena.” (IBGE, 2016.) No entanto, ao invés de sexo (masculino/feminino), optei por 

acessar a questão de gênero incluindo a opção “não binário/outro”, por entender que 

nem todos os indivíduos se sentem contemplados pelo sistema binário de gênero que 

é o mais comum em nossa sociedade. 

Sua aplicação foi acompanhada da apresentação e assinatura de um termo de 

consentimento (anexo II), que foi adaptado para a versão digital do questionário na 

forma de um texto introdutório (imagem 3). A aplicação do questionário digital se deu 

por meio de formulário eletrônico hospedado na plataforma Google Forms, com as 

perguntas do questionário feitas de forma direta. 
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Imagem 4. Texto introdutório do formulário eletrônico elaborado pela autora. 

 

Uma vez elaborada a ferramenta, foi realizado um breve levantamento a 

respeito dos locais onde a pesquisa seria desenvolvida. Os resultados desta 

sondagem inicial encontram-se descritos a seguir e abordam um curto histórico de 

cada espaço, sua localização e contexto urbano, bem como particularidades a 

respeito desses ambientes e a legislação patrimonial pertinente a cada um deles. 

 

Lago das Rosas 

O Lago das Rosas, primeiro destes lugares a ser pesquisado, se encontra na 

região Central6 de Goiânia, entre a Avenida Anhanguera e a Alameda das Rosas, no 

                                                           
6 A região central da cidade inclui os seguintes setores: Aeroporto, Centro, Norte Ferroviário, Oeste, Sul, Leste 
Universitário e Leste Vila Nova. 
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Setor Oeste, e foi inaugurado em 19427. De acordo com o Anexo 6 do Relatório da 

CAU/GO (2013), seu traçado interliga lagos, caminhos e áreas destinadas ao passeio 

e contemplação, e recebe o maior número de visitantes em comparação com os outros 

parques da cidade. Os dados do relatório apontam cerca de 8 mil visitantes aos finais 

de semana, sendo um dos locais de lazer mais procurados pela população goianiense 

aos domingos (CAU, 2013). O recente processo de verticalização das áreas do 

entorno do Lago das Rosas alterou significativamente a composição paisagística do 

local, que possuía no traçado original de Goiânia uma transição mais suave entre sua 

área lindeira e as áreas construídas. Podemos perceber na imagem abaixo a forma 

como o espaço se insere atualmente no tecido urbano.  

   

Imagem 5. Vista aérea do Lago das Rosas. Fonte: Google Maps. 

 

                                                           
7 De acordo com o relatório do IPHAN (2009) sobre bens culturais tombados na cidade de Goiânia, a fundação 
do Lago das Rosas ocorreu no ano de 1942. No entanto, há sugestões de que o ano correto seria, na verdade, 
1941, de acordo com uma investigação realizada por um historiador goiano mencionado em blogs e artigos 
publicados na internet. Como não foram encontradas fontes mais fidedignas para corroborar essa sugestão, 
optei por utilizar o dado fornecido pelo IPHAN. 
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Parte do mobiliário urbano presente no Lago das Rosas, como o Trampolim 

(imagem 5) e a mureta que delimita o parque frente à Avenida Anhanguera, foram 

construídos no estilo art déco, que vigorava à época da construção da cidade, e 

constituem importantes marcos arquitetônicos. Também estão presentes no parque o 

Castelinho, edifício construído na década de 1950 e palco de importantes movimentos 

estudantis na cidade, e o prédio da Rádio Universitária da Universidade Federal de 

Goiás, criada em 1962 e instalada no local desde 1979. 

 

 

Imagem 6. Trampolim do Lago das Rosas. Foto: Mariana Naves, 2012. 

 

Em 2003, a Portaria nº 507 lançou mão do Decreto-Lei nº 25 de 1937, 

mencionado no capítulo anterior, que determinou a proteção dos bens no estilo art 

déco e estendeu especificamente ao Trampolim e à Mureta a designação de bens 

tombados. Em relação a outras medidas protetivas, o Lago das Rosas foi tombado, 

na esfera estadual, através do Despacho nº 1.096/1982 (AGEPEL/Agência Estadual 

Pedro Ludovico) que, baseado na Lei nº 8.915/1980, estabeleceu a proteção de 29 

bens imóveis, dentre os quais figura o espaço estudado. Este dispositivo tratava do 

espaço como um todo, sem especificar nenhuma particularidade. Em 1994, o Decreto 

nº 2.109 promulgado pelo então prefeito Darci Accorsi efetivava o tombamento de 
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várias áreas verdes municipais, a saber: “Bosque do Botafogo, Jardim Botânico, 

Cabeceira do Areião, Bosque dos Buritis e Parque Zoológico de Goiânia – Lago das 

Rosas”. Em 1998, o Decreto nº 4.943 viria a especificar, como alvo do tombamento, 

“Lago das Rosas: abrangendo toda a área verde em torno” (IPHAN, 2009:16).  

Durante a semana, o local é utilizado para passeio e realização de atividades 

físicas, em especial por moradores da região. O espaço também é bastante utilizado 

para lazer e recreação, em particular aos finais de semana. Conta também com o 

atrativo das visitas ao Zoológico, que abriga o Museu de Zoologia Professor José 

Hidasi, composto por importante acervo integrado por espécimes animais preservadas 

por meio de taxidermia e recebeu seu nome em homenagem ao naturalista húngaro 

José Hidasi, que consolidou a coleção. 

Quando da investigação preliminar do espaço para a inclusão do mesmo neste 

trabalho, foi possível perceber um número significativo de queixas quanto ao uso do 

espaço para fins abjetos, em particular o uso de drogas. Adianto que esta foi uma 

preocupação que se fez presente em todos os espaços pesquisados e que se reflete 

nos resultados obtidos por esta pesquisa, e parte de uma hipótese bastante simples: 

esses locais, frequentemente compostos de região de arborização mais densa, que 

oferece certa privacidade, são preferidos para o consumo de substâncias ilícitas e 

trazem, com isso, as circunstâncias sociais que seguem o comércio e uso de drogas8. 

 

Bosque dos Buritis 

O segundo espaço escolhido foi o Bosque dos Buritis, localizado na divisa entre 

os setores Central e Oeste da cidade. Margeado pela Alameda dos Buritis e pela 

Avenida Assis Chateubriand e delimitado pelas Ruas 1 e 29, o Bosque dos Buritis foi 

proposto no Plano Original de Goiânia em 1933, e segundo o Anexo 2 do Relatório do 

CAU/GO (2013), contaria com uma área de 40 hectares, dos quais hoje restam apenas 

cerca de 124.800 m2. Parte dessa área original foi perdida com a criação dos setores 

Norte, Central, Sul e Oeste; este último, juntamente com o setor Marista que viria a 

ser criado na década de 1960, resultou em uma perda de 70% da área originalmente 

                                                           
8 A relação entre o uso de drogas e o aumento da criminalidade já foi largamente discutida e comprovada. A 
monografia “A influência das drogas na criminalidade” (FRANCISQUINHO; FREITAS: 2008) faz uma análise 
bastante hábil sobre o tema. 
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destinada ao Bosque. (CAU, 2013) Tal fato acabou sendo contrário ao que estabelecia 

o Decreto-Lei nº 90 de 1938, que havia designado a área como um espaço livre, 

inalienável, cujos usos de lazer e preservação ambiental haviam sido previstos em 

sua atribuição de Parque Ecológico. Várias intervenções se seguiriam, alterando a 

conformação do Bosque dos Buritis até chegar às suas características atuais. 

 

    Imagem 7. Vista aérea do Bosque dos Buritis. Fonte: Google Maps. 

 

O interior o bosque é composto por massas densas de vegetação espalhadas 

por toda a área, dentro das quais encontram-se clareiras interligadas pelos passeios 

onde se instalam os lagos, monumentos e edificações construídas ao longo do 

Bosque. Os lagos, de acordo com o relatório do CAU (2013), são interligados por um 

canal construído de forma a criar pequenas cachoeiras (imagem 7). Esse conjunto é 

denominado Circuito das Águas e ajuda a compor o cenário sensorial do local. 
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Imagem 8. Bosque dos Buritis. Foto: Mariana Naves, 2015. 

Em relação à proteção patrimonial, o Decreto n.° 2.109, de 13 de setembro de 

1994, previamente mencionado, que dispunha sobre o tombamento de várias áreas 

verdes de Goiânia, efetivou também a proteção do Bosque dos Buritis, baseado na 

Lei 7.164/1992.  

A presença de um museu no Bosque dos Buritis não era algo previsto no Plano 

Original de Attilio Corrêa Lima. O prédio que hoje abriga o Museu de Arte de Goiânia 

foi originalmente construído para ser o Hospital dos Funcionários da Prefeitura, mas 

não chegou a ser ocupado com este propósito. (CAU, 2013: 5) Este fato é comentado 

por Rosycleia Moura de Oliveira (2016), que relata algumas das mudanças sofridas 

pelo Museu de Arte de Goiânia – MAG, criado a partir da lei nº 4.188 de agosto de 

1969, mas que só viria a ser de fato inaugurado mais de um ano depois, em outubro 

de 1970. 

“Sua localização [em 1970] era no Palácio da Cultura, na Praça 
Universitária, prédio construído para abrigar o museu. Hoje o 
local é conhecido como Sala de Exposição do Palácio da Cultura 
– SEPAC, e é uma das salas de exposições do MAG. (...) Em 
setembro/1980 o departamento de Cultura, Turismo e 
Recreação intitula-se como Assessoria Especial de Cultura, e o 
MAG é desativado, todo o acervo foi movido para uma sala no 
Palácio das Campinas, localizado na Praça Doutor Pedro 
Ludovico Teixeira. Após um ano, no dia 21 de outubro de 1981, 
o MAG é reaberto com nova localização, no Bosque dos Buritis, 
no Setor Oeste, em um prédio que foi construído com o intuito 
de acomodar um hospital para servidores municipais.” (MOURA 
DE OLIVEIRA, 2016:10) 
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 Atualmente, o espaço abriga o MAG, o Orquidário Orlando Arruda e o Centro 

Livre de Artes, que oferece cursos para a população a preços acessíveis. Além dessas 

estruturas, o Bosque conta com lanchonete, pista de caminhada que contorna o 

parque, além de várias instalações artísticas, em particular o “Monumento à Paz 

Mundial” (imagem 8), obra de Siron Franco que se localiza próxima ao lago maior. 

 

Imagem 9. “Monumento à Paz Mundial” (Siron Franco). Foto: Mariana Naves, 2015. 

 

Jardim Botânico 

O Jardim Botânico localiza-se no Setor Pedro Ludovico, limitando-se ao sul com 

a Vila Santo Antônio, a noroeste com o Setor Pedro Ludovico e a leste com a Vila 

Redenção e é delimitado pelas Avenidas Botânico, Jardim Botânico e Antônio de 

Queiroz e pela Alameda do Contorno. Originalmente, o parque contava com uma área 

total de 1 milhão de metros quadrados, mas a construção da Avenida 3ª Radial, 

durante os anos 1970, dividiu o parque ao meio e ocupou cerca de 10 mil metros 

quadrados de sua área inicial. Apenas uma das áreas seccionadas pela Avenida 3ª 

Radial – a Área I, à esquerda na imagem 9, que contém o edifício administrativo e o 

lago, entre outras estruturas – foi selecionada para compor este trabalho, por ser esta 

a área reconhecida pelo público como “Jardim Botânico”. 
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O Jardim Botânico foi inaugurado em 1978, durante a realização do II 

Congresso Latino Americano de Botânico e do XXIX Congresso Nacional de Botânica, 

que ocorreram em Goiânia e Brasília naquele ano. De acordo com o Anexo 5 do 

Relatório do CAU/GO (2013), a área começou, já no ano de 1979, a sofrer invasões 

“por cerca de 800 famílias de baixa renda em busca de local para construir suas 

habitações”, fato que causou danos ambientais perceptíveis até os dias de hoje, como 

o desmatamento das áreas periféricas e a inserção de espécies vegetais não-nativas 

na mata próxima às nascentes do Córrego Botafogo (CAU, 2013:4). À exceção da 

construção da Avenida 3ª Radial e de pequenas alterações em seu entorno, a área 

do Jardim Botânico permanece relativamente preservada em relação à sua criação. 

 

 

Imagem 10. Vista aérea do Jardim Botânico de Goiânia. Fonte: Google Maps. 

 

  Quanto aos dispositivos legais pertinentes, o mesmo Decreto n.° 2.109/1994, 

mencionado anteriormente, que dispunha sobre a proteção de áreas verdes 

municipais, foi responsável pelo tombamento do Jardim Botânico. Além da legislação 

de proteção patrimonial, o Jardim Botânico, por sua própria natureza, está sujeito a 

regimentos específicos, como as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) de nº 266, de agosto de 2000, que conceitua jardim botânico e estabelece 
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seus objetivos e particularidades, e a de nº 339, de setembro de 2003, que dispõe 

sobre a criação e funcionamento dos jardins botânicos, entre outras. No ano de 1998, 

o então denominado Jardim Botânico Chico Mendes teve seu nome alterado para 

Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira pela Lei Municipal nº 7.800 de março de 

1998 em homenagem à professora e orquidófila goiana. 

Um levantamento realizado pela prefeitura de Goiânia na Relação de Parques 

e Bosques aponta que o local “abriga uma área de mata fechada, com espécies 

nativas do cerrado e animais silvestres, borboletário, lago, pista de caminhada e trilhas 

ecológicas.” (AMMA, 2013)9 Além destas, existem várias outras estruturas presentes 

no local, como uma guarita na entrada; um prédio que abriga a área administrativa, o 

setor de pesquisa, a biblioteca e o Museu Carpológico, bem como as áreas de trabalho 

dos funcionários e o centro de convivência; um deque de madeira, à beira do lago, 

cercado por bancos que formam um anfiteatro (imagem 10); uma ponte que liga a 

margem do lago principal à Ilha das Borboletas, que contém o Lago das Ninféias, bem 

como o referido borboletário; uma área circular que contém o Jardim Sensorial, 

composto por vasos contendo plantas aromáticas; e mais recentemente um roseiral, 

atrás do prédio principal, formado por mudas doadas pela comunidade. 

 

 

Imagem 11. Deque e parte do anfiteatro, Jardim Botânico. Foto: Amanda Naves, 2016. 

                                                           
9 Quadro 4.4.3.2. Relação de parques, bosques e infraestrutura existente por bairro – Goiânia / GO. Disponível 
em: 
http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/anuario2013/meio%20ambiente/Rela%C3%A7%C3%A3o%20de%
20parques,%20bosques%20e%20infraestrutura%20existente.pdf 
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CAPÍTULO III 

 

Aqui serão apresentados e discutidos tanto a aplicação das entrevistas e 

questionários quanto os resultados obtidos por esses instrumentos, apresentados 

anteriormente. Considerando as entrevistas presenciais e os formulários respondidos 

virtualmente pelos colaboradores, foram obtidas 51 respostas, dentre as quais 47 

puderam ser utilizadas. Das quatro respostas descartadas, três foram duplicadas 

(provavelmente por falha no sistema escolhido para abrigar o formulário virtual) e uma 

foi considerada inválida, uma vez que o colaborador respondeu o formulário com base 

na época em que morou em Goiânia, há mais de 30 anos, e os dados fornecidos não 

foram suficientes para sugerir uma possível comparação entre os dois períodos. 

 

Gráfico 1. Gráfico geral. Fonte: Google Forms. 

 

Das 47 respostas válidas, 13 pessoas (27,7%) optaram por responder sobre o 

Lago das Rosas – Zoológico, 21 (44,7%) sobre o Bosque dos Buritis e 13  (27,7%) 

sobre o Jardim Botânico. Desse total, 29 foram coletadas através do formulário 

eletrônico, divulgado na forma de endereço eletrônico (link) através da rede social 

Facebook e em grupos do aplicativo de mensagens Whatsapp, e 18 foram coletadas 

nos locais, através de entrevistas. A este respeito, temos que 12 entrevistas 

presenciais foram feitas no Jardim Botânico, que apresentou a menor quantidade de 

respostas através do formulário virtual (apenas 1), enquanto o Bosque dos Buritis foi 

o que obteve maior retorno através da ferramenta, com 17 respostas virtuais e 4 

entrevistas, e o Lago das Rosas contou com 11 respostas virtuais e 2 entrevistas. 
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Gráfico 2. Gráfico geral. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

Como exposto no gráfico acima, 33 (70,2%) dos 47 colaboradores eram 

mulheres; 11 (23,4%) eram homens; e 3 (6,4%) declararam gênero não-binário/outro. 

Em relação à orientação sexual, 39 dos 47 colaboradores declararam ser 

heterossexuais, totalizando 83%. A grande maioria os entrevistados nos locais 

durante o fim de semana eram casais ou núcleos familiares formados por indivíduos 

heterossexuais. Apenas 3 pessoas (6,4%) declararam ser homossexuais, 1 pessoa 

(2,1%) declarou ser bissexual e 2 pessoas (4,3%) declararam ter outra orientação 

sexual. Os outros 2 colaboradores (também 4,3%) preferiram não informar. 

Em relação ao quesito “cor ou raça”, 21 pessoas ou 44,7% referiram pele 

branca, enquanto 19 (40,4%) se declararam pardos e 4 (8,5%) negros. 3 pessoas 

(6,4%) preferiram não informar, enquanto as opções “amarelo (oriental)” e “vermelho 

(indígena)” não foram citadas, como podemos ver no gráfico a seguir. 
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Gráfico 3. Gráfico geral. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

Estas informações são bastante semelhantes às apresentadas pelo Censo 

Demográfico (IBGE, 2010), através das quais temos para a cidade de Goiânia as 

seguintes estatísticas demográficas: 47,9% declararam pele branca, 44,5% parda e 

5,6% preta, enquanto 1,6% referiram pele amarela e apenas 0,1% da população se 

declara indígena. Os números coletados pelo censo encontram-se abaixo. 

 

Tabela 1. Estatísticas referentes à população de Goiânia. Fonte: Anuário estatístico de Goiânia, 

2012. Disponível em: http://www.goiania.go.gov.br/shtml/seplam/anuario2012/_html/demografia.html 
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A grande maioria dos pesquisados referiu ter cursado o ensino superior, com 

21 pessoas (44,7%) assinalando “Ensino Superior Completo” e 14 ou 29,8% “Ensino 

Superior Incompleto”. Aqueles que cursaram o ensino médio totalizaram 8 pessoas, 

tendo 3 delas assinalado “Ensino Médio Completo” (6,4%) e 5 “Ensino Médio 

Incompleto” (10,6%). 4 pessoas referiram ter cursado o ensino fundamental, sendo 

que 1 pessoa (2,1%) o concluiu e das outras 3 (6,4%), duas ainda estavam cursando 

e uma havia interrompido os estudos. 

83% dos entrevistados afirmaram residir em Goiânia, totalizando 39 pessoas. 

8 pessoas (17%) afirmam residir em outra localidade mas vir com frequência a 

Goiânia. O item “não” foi selecionado apenas uma vez, em uma das respostas 

consideradas inválidas (a saber, resposta dada por participante que relatou ter 

residido na cidade entre os anos de 1979 e 1983, mencionado na abertura deste 

capítulo).   

Em relação aos usos que os entrevistados faziam dos espaços, a opção 

“Passear, encontrar amigos” foi a mais prevalente, sendo citada 39 vezes, num total 

de 83% das vezes. O segundo uso mais frequente foi “Entrar em contato com a 

natureza”, que foi citado 22 vezes (46,8% das respostas). 14 participantes (29,8%) 

referiram utilizar os espaços para a prática de exercícios físicos, 7 (14,9%) afirmaram 

passar pelo local durante seus trajetos diários e apenas 1 pessoa (4,3%) referiu 

trabalhar no local. 13 pessoas (27,7%) citaram outros usos, que serão abordados na 

discussão dos respectivos locais aos quais foram relacionados. 
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Gráfico 4. Gráfico geral. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

Gráfico 5. Gráfico geral. Fonte: Awesome-table. 

 

O dado apresentado no gráfico 5 foi uma grata surpresa. Apesar de termos 

baseado o critério de seleção dos espaços na associação destes com instituições 

museológicas, era claro que partíamos de um entendimento acadêmico, vinculado à 

área da pesquisa, e foi razoável presumir que uma parcela considerável da população 

teria uma percepção diferente a respeito desta questão. Estávamos, felizmente, 

bastante enganadas. As explicações dadas pelos participantes, quando indagados o 

porquê de fazerem (ou não) relação, variaram muito, e nem sempre estavam 

vinculadas ao entendimento de “o que é museu”, mas de forma geral orbitaram a 

esfera patrimonial e as preocupações com a preservação da memória, o que se 

mostrou um achado importante e promissor para este trabalho.    
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Em todos os espaços, a percepção mais prevalente de fatores que faziam com 

que os entrevistados deixassem de frequentar o local foi a violência. Do número total 

de referências a esse fator, foram 15 em relação ao Bosque dos Buritis, 7 em relação 

ao Jardim Botânico e também 7 em relação ao Lago das Rosas. As queixas 

relacionadas à violência e criminalidade foram visivelmente maiores entre mulheres, 

totalizando 22 (76%) das 29 menções. Porém, como exposto anteriormente, 70% dos 

participantes eram mulheres; portanto, os dados não são suficientes para afirmar que 

mulheres estejam mais sujeitas a este tipo de situação, inclusive pelo fato de as 

mulheres10 serem alvo de violências bastante específicas que se diferenciam. O que 

é notável é o fato de que, mesmo com a questão da violência aparecendo tão 

fortemente, foram as mulheres que se colocaram mais à disposição tanto para 

participarem da pesquisa virtual como para conceder as entrevistas. 

 

Gráfico 6. Gráfico geral. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

Na questão de associação de palavras aos espaços, a palavra mais prevalente 

foi “natureza”, que foi citada em 46 das 47 respostas. Em seguida, vieram as palavras 

“lazer” (citada 42 vezes), “passeio” (38 vezes), “paisagem” (37 vezes),”bonito” (34) e 

“patrimônio” (33 vezes). A única opção que não apareceu em nenhuma das respostas 

                                                           
10 Ressalto que a população LGBT como um todo, mas com ênfase aqui nos indivíduos não-binários, também 
são, infelizmente, sujeitos a violências específicas que afetam essa parcela da população. 
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foi a palavra “feio”. O quadro geral, incluindo as respostas para os três espaços de 

forma indistinta, pode ser visto abaixo, com o número de vezes em que cada palavra 

foi citada e a porcentagem de respostas em que cada uma delas apareceu, 

considerando o total de 47 questionários. 

 

Gráfico 7. Gráfico geral. Fonte: Google Forms. 

 

Passaremos agora à descrição pormenorizada dos resultados, divididos por 

espaços na ordem em que foram apresentados no capítulo II. 
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Lago das Rosas 

 Dos 13 participantes que responderam à pesquisa sobre o Lago das Rosas – 

Zoológico, 11 ou 84,6% eram mulheres, 1 (7,7%) era homem e também 1 (7,7%) 

declarou gênero não-binário. 7 (53,8%) referiram terem completado o ensino superior, 

enquanto 5 (38,5%) responderam “ensino superior incompleto” e 1 pessoa (7,7%) 

“ensino médio completo”. Quanto à cor, 9 pessoas (69,2%) se declararam brancas, 3 

(23,1%) pardas e 1 pessoa (7,7%) se declarou negra. 

 

 

 Gráfico 8. Gráfico referente ao Lago das Rosas. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

 

Gráfico 9. Gráfico referente ao Lago das Rosas. Fonte: Meta-chart, confecção da autora.  

 

Gráfico 10. Gráfico referente ao Lago das Rosas. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 
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 Em relação à frequência de visitação do Lago das Rosas, 6 pessoas ou 46,2% 

visitam o local entre 1 e 6 vezes por ano; 4 ou 30,8% visitam entre 1 e 3 vezes por 

mês; as opções “mais de 3 vezes por semana”, “1 vez por semana” e “só fui uma vez” 

tiveram 1 resposta cada (7,7% em cada caso), e a opção “entre 1 e 3 vezes por 

semana” não foi citada. 

 

Gráfico 11. Gráfico referente ao Lago das Rosas. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

 Os usos mais prevalentes, demonstrados no gráfico abaixo, foram como se 

segue: 10 pessoas (77%) relataram usar o espaço para passear e/ou encontrar 

amigos, enquanto metade destas (38,5%) relataram buscar um contato com a 

natureza. Também 5 pessoas (38,5%) afirmaram utilizar o local para a prática de 

exercícios físicos, 2 (15%) pessoas referiram passar pelo espaço durante seus trajetos 

diários e outras 2 (15%) pessoas relataram outros usos (visitar o zoológico, namorar). 

Nenhum participante referiu “trabalhar” como um uso que fizessem daquele espaço. 
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Gráfico 12. Gráfico referente ao Lago das Rosas. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

Quando perguntadas se o Lago das Rosas – Zoológico tinha alguma relação 

com museus, 85% das pessoas entrevistadas respondeu que sim. Apenas 2 pessoas 

(15%) afirmaram não considerar que o espaço tivesse qualquer relação com museus 

ou museologia. 
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Gráfico 13. Gráfico referente ao Lago das Rosas. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

No entanto, as respostas positivas a esta pergunta tiveram explicações 

variadas. Nenhuma menção foi feita ao Museu de Zoologia Professor José Hidasi. 

Apenas 2 pessoas fizeram referência ao patrimônio arquitetônico e ao tombamento 

do espaço; 5 referiram associar o local a museus por sua ligação à memória da cidade; 

1 pessoa disse “a cidade inteira é um museu”; 1 pessoa disse “Há sim, agora que isso 

foi mencionado (risos). Mas isso não me ocorre espontaneamente quando penso no 

local”; e 2 pessoas associaram o espaço a museus, mas quando indagadas a respeito, 

referiram 1) “É uma área especial de Goiânia, com o lago, parque e um bom espaço 

para visita se moradores e turistas”; e 2) “Pois está localizado próximo à um ponto de 

estudantes.” Este último, realizado através do formulário eletrônico, não deixou claro 

se a referência era ao Castelinho, historicamente ocupado por estudantes em suas 

manifestações, ou se apenas a presença de estudantes ali justificaria a associação. 

As duas respostas negativas foram explicadas da seguinte forma: 1) “Para mim, 

a ideia de museu está ligada, a obras de artes, ao mais estático... diferente da 

vivacidade do Zoológico”; e 2) “Porque é um zoológico”. 
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Em relação ao Zoológico, este foi apontado por 2 colaboradores como um fator 

que os faz evitar o espaço. Ambos referiram maus tratos e condições insalubres aos 

quais os animais estão sujeitos neste espaço. No entanto, a maioria dos entrevistados 

referiu que a violência é o principal fator que os faz evitar o local. Outras respostas 

foram a quantidade de pessoas (1) e a poluição (1), enquanto 2 pessoas referiram não 

haver nada que as fizesse evitar aquele espaço. 

 

Gráfico 14. Gráfico referente ao Lago das Rosas. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

 

Bosque dos Buritis 

Em relação ao Bosque dos Buritis, das 21 respostas válidas, 14 (66,7%) eram 

mulheres, 5 (23,8%) eram homens e 2 (9,5%) declararam gênero não-binário ou outro. 

Quanto ao grau de escolaridade, a grande maioria dos entrevistados referiu ter 

cursado o ensino superior, sendo que 14 (66,7%) responderam “Ensino Superior 

Completo”, 6 (28,6%) “Ensino Superior Incompleto”, e 1 pessoa (4,8%) respondeu 

“Ensino Médio Completo”. Em relação ao item “cor ou raça”, 10 pessoas (47,6%) se 

declararam brancos, 8 (38,1%) pardos e 1 pessoa (4,8%) se declarou negra. 2 

participantes (9,5%) preferiram não informar. 
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Gráfico 15. Gráfico referente ao Bosque dos Buritis. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

 

Gráfico 16. Gráfico referente ao Bosque dos Buritis. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

 

Gráfico 17. Gráfico referente ao Bosque dos Buritis. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

Entre os participantes, a maioria (12 pessoas, ou 57%) frequenta o espaço 

entre 1 e 6 vezes por ano; 6 pessoas (28,5%) frequentam entre 1 e 3 vezes por mês; 

2 (9,5%) vão ao espaço entre 1 e 3 vezes por semana, e apenas 1 pessoa ou 5% 

referiu ter ido apenas uma vez. Nenhum indivíduo interrogado afirmou fazer uso mais 

frequente, indo ao espaço mais de 3 vezes por semana. Talvez isso seja em 

decorrência do fato de que a maior parte destas entrevistas foi coletada virtualmente; 
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é possível que, caso uma amostragem maior fosse coletada no local, encontrássemos 

usuários mais assíduos do local, talvez com percepções diferenciadas. 

 

Gráfico 18. Gráfico referente ao Bosque dos Buritis. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

Quanto aos usos relatados, novamente a opção “passear e/ou encontrar 

amigos” apareceu visivelmente mais que as outras, com 16 pessoas (76%) referindo 

utilizar o espaço com essa finalidade. Em segundo lugar, a opção “entrar em contato 

com a natureza” teve 8 respostas (38%). Com 4 respostas cada, 19% das pessoas 

questionadas afirmam utilizar o espaço para a prática de exercícios físicos, bem como 

passar pelo local em seus trajetos diários. 1 pessoa (5%) utiliza o espaço para 

trabalhar, e 3 pessoas (14%) referiram outros usos, a saber: “relaxar, pensar na vida”, 

“ler” e “beijar mesmo”. 
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Gráfico 19. Gráfico referente ao Bosque dos Buritis. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

Dentre os 21 participantes, quando perguntados a respeito da relação entre o 

espaço e museus, 18 pessoas afirmaram existir relação, enquanto 3 afirmaram não 

perceber uma conexão entre o espaço e a ideia de museus. 

  

 

Gráfico 20. Gráfico referente ao Bosque dos Buritis. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 
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Das 18 respostas positivas, apenas 6 referiram conhecer o Museu de Arte de 

Goiânia, que se insere no espaço; 1 pessoa referiu a presença de uma “galeria de 

artes” no espaço; 1 pessoa fez referência direta ao patrimônio natural, citando as 

áreas de nascentes presentes no espaço; 6 pessoas fizeram referências ao patrimônio 

no contexto social (artes, oficinas), referindo “memória afetiva” e “espaço cultural”; e 

2 pessoas fizeram uma leve referência ao patrimônio mas não tinham conhecimento 

da presença de um museu já existente no espaço, a saber: G., respondeu “Por que é 

um ambiente de fuga do dia-a-dia, ter a exposição de algo interessante seria um 

diferencial”, e A., disse que “Construir um museu lá seria uma boa forma de 

revitalização do parque e um local muito bom para contar nossa história e a do parque. 

Veja a exemplo os inúmeros museus em parques de SP. Sem falar que atrairia público 

goianiense e turismo para o parque, o que geralmente vem acompanhado de 

preocupação com segurança pública”. 

Das 3 respostas negativas, as explicações obtidas ao indagar o motivo da não-

relação do local com museus foram: 1) “é um parque”, 2) “Ambiente aberto para 

atividades ao ar livre, tenho àquela imagem de que museu é somente para ambientes 

fechados” e 3) “Tem um pequeno museu lá, mas não tem a ver com natureza e 

descanso”. A terceira entrada aponta, talvez, um problema com o instrumento 

utilizado, uma vez que parece ter levado a pessoa entrevistada a pensar que a 

pergunta era apenas sobre museus relacionados ao patrimônio natural. 

Quando indagados se existia algo que os fazia evitar esse lugar, 15 

colaboradores responderam que a violência e o medo de assaltos faziam com que 

deixassem de frequentar o espaço ou se sentissem inseguros para fazê-lo, 5 disseram 

que não havia nada que os fizesse evitar ir ao Bosque e 1 colaborador respondeu “as 

pessoas”.  
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Gráfico 21. Gráfico referente ao Bosque dos Buritis. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

Em relação às experiências positivas e/ou negativas vividas pelos 

entrevistados, 9 relataram apenas experiências positivas, 7 não informaram e 4 

relataram experiências negativas. Destaco, em particular, dois relatos coletados pelo 

formulário eletrônico: 1) “Várias experiências positivas e duas ruins, uma tentativa de 

assalto e um homem que me perseguiu na parte baixa do bosque.”; e 2) “É sempre 

um deleite estar em ambiente arborizado. Porém, percebi que aumentou 

significativamente a quantidade de usuários de drogas o que inevitavelmente diminuiu 

as minhas idas ao bosque.”  

 

Jardim Botânico 

A respeito dos participantes que responderam a pesquisa sobre o Jardim 

Botânico, 8 ou 61,5% eram mulheres, 5 (38,5%) eram homens e nenhum participante 

declarou gênero não-binário. 3 pessoas (23,1%) referiram ter o ensino superior 

incompleto, 1 pessoa (7,7%) ensino médio completo, 38,5% ou 5 pessoas referiram 

ensino médio incompleto, 1 (7,7%) declarou ter completado o ensino fundamental e 3 

pessoas (23,1%) ainda estavam cursando o ensino fundamental. Quanto ao item “cor 

ou raça”, 2 pessoas (15,4%) se declararam brancas, 8 (61,5%) pardas e se 2 ou 15,4% 

declararam negras.1 pessoa (7,7%) preferiu não informar. 
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Gráfico 22. Gráfico referente ao Jardim Botânico. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

 

Gráfico 23. Gráfico referente ao Jardim Botânico. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

 

Gráfico 24. Gráfico referente ao Jardim Botânico. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

Sobre estes resultados em particular, destaco que foi o grupo com a maior 

participação de jovens. Ao contrário dos resultados obtidos no Lago das Rosas e no 

Bosque dos Buritis, onde as pessoas mais jovens a responder à pesquisa tinham, 

respectivamente, 19 e 18 anos, e as mais velhas, 50 e 64, no Jardim Botânico foram 

entrevistadas duas crianças, de idades 6 e 8 anos, três adolescentes de 14, 16 e 17 
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anos, duas pessoas de 18 anos, quatro jovens com 19, 20, 21 e 22 anos, 

respectivamente, uma pessoa de 31 anos e outra de 46.  

Em relação à frequência de visitação, este foi o espaço que apresentou maior 

assiduidade, com 53,8% dos participantes (7 pessoas) indo ao local mais de 3 vezes 

por semana. As opções “entre 1 e 3 vezes por semana” e “só fui uma vez” tiveram, 

cada uma, 2 respostas (ou 15,4%), enquanto as opções “entre 1 e 3 vezes por mês” 

e “entre 1 e 6 vezes por ano” também foram escolhidas por 1 pessoa (7,7%) cada. 

 

Gráfico 25. Gráfico referente ao Jardim Botânico. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

Duas explicações são possíveis para o maior número de visitantes assíduos 

em relação aos outros espaços. A primeira, claro, é a de que este local teve um maior 

número de entrevistas presenciais, nas quais abordamos pessoas que estavam no 

local e provavelmente fazem uso mais constante dele, em contrapartida com as 

respostas obtidas virtualmente. A segunda considera que a maioria dos participantes 

afirmou residir ou trabalhar/estudar na região, que é menos centralizada do que a 

região Central (que contém os outros dois espaços); considerando também que o 

acesso a outros espaços pode ser prejudicado, pode-se inferir que o Jardim Botânico 

tenha uma relação mais próxima com a população de seu entorno imediato, levando 

a comunidade que o cerca a utilizá-lo devido, talvez, a uma questão de vicinalidade. 
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Quanto aos usos que a população faz do local, todos os 13 entrevistados 

referiram utilizar o espaço para passeio e para encontrar amigos; 9 deles referiram 

também buscar um contato com a natureza, 5 referiram utilizá-lo para se exercitar; 1 

referiu passar pelo local a caminho do trabalho; na categoria “outros”, 2 pessoas 

referiram utilizar o local para namorar, 1 disse levar as filhas para passear no local, 

sendo que as 2 crianças referiram utilizar o local para brincar e estudar e 1 participante 

referiu levar o cachorro para passear ali. 

 

 

Gráfico 26. Gráfico referente ao Jardim Botânico. Fonte: Meta-chart, confecção da autora. 

 

Ao serem questionados sobre uma relação entre o local e museus, 11 pessoas 

responderam que havia relação. Desse total, 5 pessoas mencionaram o Museu 

Carpológico – 4 haviam visitado com grupos da escola e 1 havia ouvido falar que 

existe um museu ali, sendo o museu mais lembrado dos três aqui mencionados, 

apesar de ser o menor deles. Outras 4 pessoas que responderam sim à questão 

associaram-na à paisagem, à natureza e monumentos ali presentes (o exemplo dado 

foi a guarita, na entrada do espaço, que estava grafitada e enfeitada com bandeirinhas 

típicas das festas juninas). Uma das crianças entrevistadas, de 9 anos, respondeu que 
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sim porque ela trazia histórias para ler ali e, quando perguntada a respeito, disse que 

“museu é pra gente aprender, não é?”. A última resposta positiva, coletada 

virtualmente, também se mostrou bastante inspiradora: “Pela relação com a sociedade 

e a comunidade ao redor.” 

Apenas dois participantes afirmaram não haver relação entre o Jardim Botânico 

e museus, sendo que o primeiro relatou “Nada é velho aqui, (...) ninguém conhece 

aqui, agora que estão conhecendo”. Já o segundo referiu relacionar o espaço com 

patrimônios, mas não com museus.  

 

 

Gráfico 27. Gráfico referente ao Jardim Botânico. Fonte: Awesome-Table. 

 

Em relação às experiências positivas e/ou negativas vividas no local, 5 pessoas 

referiram apenas experiências positivas, sem especificá-las; 1 pessoa referiu 

experiência negativa, também sem especificar; 4 pessoas não informaram; 1 pessoa 

referiu tanto experiências negativas quanto positivas, a saber: “Positiva: ocorre muitos 

eventos bacanas no local. Negativo: Anda ocorrendo muitos assaltos no parque” e 1 

pessoa respondeu “ainda não”. A última entrevistada, uma criança de 6 anos 

acompanhada da mãe, disse com bastante firmeza “Aqui tem bandido". Ao perguntar 

à mãe, esta referiu não terem sofrido nenhuma experiência negativa, mas que a 

percepção da filha em relação ao local às vezes é de insegurança.  

Um relato que considero importante: dentre as 5 pessoas que informaram 

praticar exercícios no local, 3 eram jovens que utilizavam o espaço livre da varanda 

do prédio para a prática de breakdance, estilo de dança de rua que faz parte da cultura 

do hip-hop. Esses jovens referiram que o motivo que mais os atraía ao Jardim 
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Botânico era o piso do prédio, próprio para a prática da dança. Durante a entrevista, 

realizada em grupo (tendo essa abordagem se mostrado particularmente rica, 

ressalto, uma vez que os entrevistados estavam bastante confortáveis e interessados 

pelo tema), quando perguntei se eles consideravam que as palavras “cultura” e “arte” 

poderiam ser associadas ao espaço, A., 17 anos, respondeu: “Claro. É a gente que 

faz cultura aqui”. Esta resposta, tão simples porém tão profunda, mostra uma clara 

apropriação do espaço através dos usos que dele são feitos, e reitera o exposto no 

capítulo I, de que o fazer cultural ressignifica a relação do indivíduo com o espaço, 

fortalecendo as relações identitárias e gerando vínculo da comunidade com o lugar, 

tornando o patrimônio em herança e abrindo portas para transformações sociais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta inicial deste trabalho partiu de uma insatisfação com o isolamento 

imposto ao patrimônio natural. Sendo este um tema que sempre me foi muito caro, a 

insistência em se tratar dele como se fosse, muitas vezes, alheio à esfera cultural me 

incomodava muito. Alimentado por essa questão, o capítulo I discutiu as noções de 

patrimônio, seus ramos cultural e natural e as percepções historicamente atribuídas 

ao último, ressaltando a importância da ideia de paisagem, sobretudo aquela trazida 

pela Convenção Europeia da Paisagem, onde o binômio natureza-cultura aparece de 

forma mais simétrica; essa simetria foi explorada através do diálogo, ainda que 

pontual, com as ideias de Bruno Latour, cuja relação com a Museologia, ainda pouco 

explorada, apresenta um grande potencial para ressignificar as relações entre 

patrimônio e sociedade. Assim, surgiu a proposta de um patrimônio híbrido, nem 

cultural nem natural, mais adequado ao conceito de paisagem, que se alia à 

importância da noção de herança que considera o patrimônio a partir de seus usos e 

significados, intrínsecos ao fator humano, ao fazer e ser cultura. 

No segundo capítulo, após uma breve discussão das áreas verdes de Goiânia, 

foram apresentados a metodologia e o instrumento desenvolvido para a coleta de 

dados, bem como os espaços onde a pesquisa seria realizada. Finalmente, no terceiro 

e último capítulo, foram expostos e discutidos os resultados coletados através do 

formulário eletrônico e das entrevistas, primeiramente em linhas gerais e depois, 

particularmente, aqueles relacionados a cada local. 

Não houveram diferenças significativas no conteúdo das respostas coletadas 

pelos diferentes métodos. Obviamente, as entrevistas apresentaram, a meu ver, uma 

experiência mais rica pelo contato direto com os colaboradores, mas a qualidade das 

informações foi bastante semelhante, em especial no tocante ao relato de 

experiências vividas pelos participantes da pesquisa e nas percepções dos usuários 

dos espaços pesquisados. Portanto, é possível concluir que, para este caso, o 

formulário eletrônico se mostra uma ferramenta útil e razoável. Se houve parcialidade, 

acredito que esta resida não no instrumento em si, mas nos meios de dispersão 

escolhidos e no curto espaço de tempo em que a pesquisa foi realizada. Estes fatores 

certamente prejudicaram a obtenção de uma amostra mais diversificada, uma vez que 
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o uso do instrumento virtual baseado no uso da internet e de aparelhos eletrônicos 

pressupõe, no mínimo, determinado nível aquisitivo e de instrução. Ademais, 

considero que o instrumento virtual tenha sofrido um viés de dispersão causado pela 

disseminação do endereço eletrônico a partir dos meus próprios círculos sociais – que, 

certamente, não são representativos de todas as camadas que compõem a 

sociedade. 

Em relação aos resultados coletados, confirma-se a hipótese de que os três 

espaços são largamente percebidos como uma forma de contato com a natureza, 

como um “refúgio”; no entanto, também são entendidos, de forma bem mais 

contundente, como lugares de fazer cultural, de usos e vivências diárias da sociedade, 

uma vez que os usos mais prevalentes se relacionam não à contemplação da 

natureza, mas à apropriação do espaço através de práticas culturais. 

Aparece também um dado impressionante, quando do questionamento sobre a 

relação entre museus e os espaços pesquisados. Cada um dos três sítios obteve uma 

maioria de respostas positivas, nem sempre ligadas a um entendimento pontual das 

instituições museológicas, mas invariavelmente relacionados às preocupações 

patrimoniais. Percebidos muitas vezes como marcos da memória social, os três locais 

aqui estudados foram tombados e recebem, em uma esfera ou outra, a alcunha de 

bem patrimonial; no entanto, a partir dos depoimentos coletados, fica bem claro que 

não é o elemento jurídico que os torna patrimônio, e sim as relações humanas neles 

(e com eles) construídas. Podemos perceber que nossos museus ainda têm muita 

dificuldade em se fazerem conhecer pelo público, e faz-se visível a necessidade de 

ações mais focadas em divulgá-los. Nesse quesito os resultados apontam elementos 

muito interessantes, que podem servir para que as instituições museológicas já 

inseridas desses espaços voltem seus olhares para esse entorno, cujo imenso 

potencial parece ser ainda pouco explorado. 

Retomando a ideia apresentada pela Convenção Europeia de Paisagem no 

capítulo I, de que todas as paisagens – inclusive as cotidianas – são de grande 

importância para as populações que nelas se inserem, e compreendendo que as 

paisagens culturais são fruto do agenciamento humano sobre o espaço e representam 

importante patrimônio local, considero que a indissociabilidade entre natureza e 

cultura se faz muito presente nos espaços pesquisados, inclusive se apresentando 

como característica basilar destes. Desta forma, considero que estes sejam não 



 
 

64 
 

patrimônio natural ou cultural, mas espaços híbridos, permeados de simetria entre os 

elementos humanos e não-humanos que dialogam e se relacionam constantemente 

entre si, atribuindo e assimilando significados através de uma interação que dá sentido 

a esses lugares. 
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ANEXOS 
 

Anexo I – Questionário 

 

Local da entrevista: _________________________________ Data: _____/______/_________ 

Nome:________________________________________________________________________ 

Idade: ___________  Gênero: (     ) Masculino (     ) Feminino (     ) Não-binário/Outro 

Orientação sexual: (     ) Hétero   (     ) Gay    (     ) Bissexual    (     ) Outro ___________________  

Escolaridade: (     ) Ensino Fundamental Incompleto  (     ) Ensino Fundamental Completo 

             (     ) Ensino Médio Incompleto   (     ) Ensino Médio Completo 

             (     ) Ensino Superior Incompleto   (     ) Ensino Superior Completo 

Ocupação: ___________________________________________________________________ 

Em relação à cor da pele, você se considera... (     ) Branco  (     ) Pardo  (     ) Negro 

(     ) Amarelo (Oriental)  (     ) Vermelho (Indígena) (     ) Prefiro não declarar 

Você mora em Goiânia? (     ) Sim (     ) Não, mas venho com frequência        (     ) Não 

Você mora neste setor? (     ) Sim  (     ) Não, mas estudo/trabalho aqui          (     ) Não 

Você costuma vir aqui... (     ) mais de 3 vezes por semana    (     ) entre 1 e 3 vezes por semana 

(     ) 1 vez por semana     (     ) entre 1 e 3 vezes por mês        (     ) 1 vez por mês 

(     ) é a primeira vez que venho  (     ) já vim antes, mas não venho com frequência 

O que você sente quando está aqui?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Existe algo que te faça querer estar aqui?___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Existe algo que te faça evitar este lugar?_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Você já teve alguma experiência positiva ou negativa neste lugar?___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Você acha que este lugar tem alguma coisa a ver com museus?      (     ) Sim      (     ) Não 

Por quê? __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Você vem aqui para... (     ) passear, encontrar amigos   (     ) entrar em contato com a natureza 

(     ) se exercitar   (     ) trabalhar   (     ) passa por aqui para ir para casa/escola/trabalho 

Outras (     )____________________________________________________________________ 

Quais destas palavras você associa a este lugar? (     ) natureza    (     ) família    (     ) cidade    

(     ) isolado    (     ) lazer    (     ) memória    (     ) violência     (     ) cultura    (     ) animais 

(     ) feio      (      ) segurança      (     ) patrimônio    (     ) descaso    (     ) goiano  (     ) arte   

(     ) amigos    (     ) esporte    (     ) tranquilidade      (     ) medo    (     ) diversidade   (     ) passeio   

(     ) paz    (     ) bonito    (     ) turismo     (     ) ecologia  (     ) insegurança       (     ) história   

(     ) poluição    (     ) saúde    (     ) museu    (     ) ciência     (     ) paisagem        (     ) cerrado  

(      ) arquitetura 

Outras (     )____________________________________________________________________ 
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Anexo II – Termo de Consentimento 

 

Prezado(a) colaborador(a), 

 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa, que irá integrar meu trabalho de conclusão 

de curso (TCC) do curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás. 

Este questionário visa levantar dados a respeito dos usos e percepções da população acerca dos 

espaços a) Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira (     ); b) Parque Bosque dos Buritis (     ); e c) 

Parque Lago das Rosas (     ), como forma de discutirmos o patrimônio natural da cidade de Goiânia. 

Ao participar desta pesquisa você responderá a algumas perguntas, feitas pela pesquisadora em forma 

de entrevista com duração de 5 a 10 minutos. Você é livre para responder como quiser; não existem 

respostas erradas. 

Todas as informações coletadas serão utilizadas apenas para esta pesquisa. Seus dados pessoais não 

serão divulgados de forma alguma, mas alguns deles são necessários para a análise dos resultados de 

acordo com faixa etária, gênero, etnia, etc. Caso não se sinta confortável respondendo algum desses 

itens, informe a pesquisadora. 

 

Agradeço imensamente sua colaboração!  

Atenciosamente, 

Mariana Isaias Naves 

 

 

 

 

 

 

Concordei em participar voluntariamente desta pesquisa e declaro que fui informado(a) de que meus 

dados pessoais não serão divulgados e que as informações acima fornecidas serão utilizadas única e 

exclusivamente para fins acadêmicos. 

 

 

__________________________________________________ 

Goiânia, ____ de ____________ de 2016. 

 


