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ZĞƐƵŵŽ͗EĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƉƌŽĐƵƌĂͲƐĞƌĞŇĞƟƌƐŽďƌĞĂĨƵŶĕĆŽĚŽ:ĂƌĚŝŵ
Botânico Amália Hermano Teixeira (JBAHT), localizado na metrópole
ŐŽŝĂŶŝĞŶƐĞ͘ƐƐĂĄƌĞĂĠĚĞƐƟŶĂĚĂĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌƵŵĂŵĞůŚŽƌƋƵĂlidade de vida à população, mas o que se constata é uma constante
invasão da área verde do JBAHT desde a sua criação, não atendendo
ăĨƵŶĕĆŽŽƌŝŐŝŶĂů͘ƐƐĂƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƉŽůşƟĐĂĞƐŽĐŝĂůƚĞŵŽĐĂƐŝŽŶĂĚŽ
um novo olhar sobre seu espaço e uma repulsa por parte da população em frequentá-lo. Portanto, esses fatores demonstram a relevância do estudo sobre as áreas verdes, assim como a importância da
ĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽĚĂƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŽďƌĞĞƐƚĂĄƌĞĂĞĂƐƵĂƉƌĞƐĞƌǀĂĕĆŽ͘
WĂůĂǀƌĂƐͲĐŚĂǀĞ͗'ŽŝąŶŝĂ͖ƌĞĂƐǀĞƌĚĞƐ͕:ĂƌĚŝŵŽƚąŶŝĐŽ͖͘
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O Jardim Botânico Amália Hermano Teixeira (JBAHT) se caƌĂĐƚĞƌŝǌĂĐŽŵŽƵŵĂĄƌĞĂĚĞƉƌŽƚĞĕĆŽĂŵďŝĞŶƚĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĮŶŝção do Sistema Nacional de Unidades de Conservação-SNUC, reguůĂŵĞŶƚĂĚĂƉĞůĂ>ĞŝŶǑϵ͘ϵϴϱ͕ĚĞϭϴĚĞũƵůŚŽĚĞϮϬϬϬ͘dĂůĚĞĮŶŝĕĆŽ
e conceituação apresentam-se no Zoneamento Ecológico de GoiâŶŝĂ;Ͳ'KͿ͘ŵďŽƌĂĂƐƵĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽũĄĞƐƟǀĞƐƐĞƉƌĞǀŝƐƚĂĚĞƐĚĞ
Ă ĐƌŝĂĕĆŽ ĚĂ ĐŝĚĂĚĞ ĚĞ 'ŽŝąŶŝĂ͕ ƉĞůŽ ƌƋƵŝƚĞƚŽ ơůŝŽ ŽƌƌĞĂ >ŝŵĂ͕
como área de conservação pelo Decreto nº 90-A de 30/07/1938. Entretanto, a implementação e a inauguração do Jardim Botânico só
ocorreu em 1978.

ĞƐĚĞƐƵĂĐƌŝĂĕĆŽ͕Ž:,dƐŽĨƌĞĐŽŵĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐŽĐƵƉĂĕƁĞƐ
indevidas em seu espaço, principalmente na faixa limítrofe às alaŵĞĚĂƐƋƵĞŽĐŝƌĐƵŶĚĂŵ͕ƚƌĂǌĞŶĚŽǀĄƌŝŽƐĐŽŶŇŝƚŽƐĞƚƌĂŶƐƚŽƌŶŽƐƉĂƌĂ
a conservação das áreas de vegetação remanescente.
De acordo com Costa (2004), o JBAHT está situado na região
sul da cidade de Goiânia. Os limites do JBAHT são os seguintes: ao
sul, a Vila Santo Antônio; a Noroeste, o Setor Pedro Ludovico; e a LesƚĞ͕ĂsŝůĂZĞĚĞŶĕĆŽ͘^ƵĂƐĐŽŽƌĚĞŶĂĚĂƐŐĞŽŐƌĄĮĐĂƐƐĆŽĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ͗
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>ĂƟƚƵĚĞ ϭϲȗ ϰϯ͛^͖ >ŽŶŐŝƚƵĚĞ ϰϵȗϭϱ͛ t͖ ůƟƚƵĚĞ
entre as cotas 830m e 840m, ocupando uma área
total de 964.000,00 m². Embora, de acordo com a
Agência Municipal de Meio Ambiente – AMMA, a
área total seja de 1.000.000, 00 m².
O JBAHT está subdividido em duas partes:
ƌĞĂ/͕ĐŽŵϰϰϭ͘ϲϬϬ͕ϬϬŵϸ͕ƋƵĞƉŽƐƐƵŝƚƌġƐůĂŐŽƐ͕
Ƶŵ ĞŶƚƌŽ ĚĞ ŽŶǀŝǀġŶĐŝĂ͕ Ƶŵ ĚĞĐŬͬĂŶĮƚĞĂƚƌŽ͕


uma sede da administração, uma estrutura cirĐƵůĂƌ ĚĞ ĐŽŶĐƌĞƚŽ Ğ ƵŵĂ ŐƵĂƌŝƚĂ͘  ƌĞĂ //͕ ĐŽŵ
522.400,00 m², contém o Programa de Apoio ao
Menor Adolescente - PAMA, o Viveiro da COMURG
e o Horto Medicinal. Ainda existe atualmente a
ƌĞĂ///͕ĐŽŵϴϯ͘ϱϳϳ͕ϲϴŵϸ͕ŽƋƵĞĚŝŵŝŶƵŝƵĂƌĞĂ//
para aproximadamente 412.136,92 m², degradando e desmatando ainda mais o JBAHT (Figura 01).

   






 



O Jardim Botânico de Goiânia fora previsto
desde a implantação da cidade de Goiânia, no Plano Diretor Original e aprovado pelo Prefeito VeneƌĂŶĚŽĚĞ&ƌĞŝƚĂƐŽƌŐĞƐ͘ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵDĂƌƟŶƐ
:ƷŶŝŽƌ;ϭϵϵϲ͕Ɖ͘ϱϭͿ͕͞ĄƌĞĂĞƌĂĚĞϭ͕ϮŵŝůŚƁĞƐŵϸ͕
localizada na nascente do córrego Botafogo, desƟŶĂĚĂĂƉƌĞƐĞƌǀĂƌĂŵĂƚĂơƉŝĐĂ͕ďĞŵĐŽŵŽƉƌŽteger as nascentes do córrego”. Em sua dimensão
territorial apresenta a existência de três nascentes
que formam o Córrego Botafogo. No ano de 1960,
por intermédio da administração do Estado, so-

freu uma grande intervenção com redução de 20%
da sua área original passando a ter uma dimensão
de 960 mil m², fatos acarretados pela abertura da
Avenida 3ª Radial.
A Coordenadoria do Jardim Botânico foi
criada somente em 1994, estando subordinada
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, hoje Agência Municipal do Meio Ambiente –
AMMA. Por meio do decreto n° 665/04/03/1996
ĂƉƌŽǀŽƵͲƐĞŽZĞŐŝŵĞŶƚŽĚŽŽŶƐĞůŚŽŝĞŶơĮĐŽĚŽ
Jardim Botânico para assessorar a Coordenadoria
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ĚŽ:ĂƌĚŝŵ͕ŽƋƵĂůŚŽũĞƐĞĞŶĐŽŶƚƌĂĚĞƐĂƟǀĂĚŽƉŽƌ
ƉƌŽďůĞŵĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŽƐ͘ŵƵŵĐŽŶƚĞǆƚŽŐĞƌĂů͕
ŽĮĐŝĂůŵĞŶƚĞŽ:ĂƌĚŝŵŽƚąŶŝĐŽĚĞ'ŽŝąŶŝĂ ƐƵƌŐĞ
através do Decreto nº 2.091- 08/05/1998 então
denominado de Jardim Botânico Amália Hermano
Teixeira. Torna-se assim, um espaço de pesquisas,
conservação, preservação, recuperação e promoĕĆŽĚĞĂƟǀŝĚĂĚĞƐĞĚƵĐĂƟǀĂƐĞĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͘

EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ĞƐƚĞƚƌĂďĂůŚŽƚĞŵƉŽƌŽďũĞƟǀŽƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌƵŵĂƌĞŇĞǆĆŽĚĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚŽ
Jardim Botânico de Goiânia e a relação dos moradores com essa área. Vale ressaltar que, dentre
as reservas ambientais, o JBAHT está inserido no
ĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂƐƉŽůşƟĐĂƐĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂĕĆŽ͘/ŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ĞůĞĨŽŝĚĞƐƟŶĂĚŽĂƐĞƌƵŵĂƌĞƐĞƌǀĂĂŵďŝĞŶƚĂů
para a preservação do manancial do córrego BotaĨŽŐŽ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞĂƚƵĂůŵĞŶƚĞƐĞĐŽŶĮŐƵƌĂŶĂŵĂŝŽƌ
reserva biológica do município de Goiânia.

1 - As funções das áreas verdes na dinâmica dos
grandes centros urbanos
Pensar a função das áreas verdes na dinâmica da sociedade atual e consequentemente a
sua crescente valorização, remete aos fatores de
importância atribuídos ao longo da história aos
espaços verdes presentes nas cidades. Esses fatoƌĞƐĞƐƚĆŽůŝŐĂĚŽƐĂŽƐĞƐƟůŽƐĞĂŽƐŐŽƐƚŽƐĚĂƐŽĐŝĞdade e de cada momento.
Entretanto, a virada do milênio coloca em
ĐĞŶĂĂƐƉƌŽďůĞŵĄƟĐĂƐĂŵďŝĞŶƚĂŝƐ͕ĞƐƚĂƐƐĞƌĂŵŝĮĐĂŵŶĂƐĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐĚŽĐŽƟĚŝĂŶŽĐŝƚĂĚŝŶŽ͘ĞƐƐĞ
modo, a presença das áreas verdes nos circuitos
das cidades e dos centros urbanos acaba por se
ƚŽƌŶĂƌşĐŽŶĞƐĚĞŵƷůƟƉůŽƐƐĞŶƟĚŽƐ͘ĞĨŽƌŵĂƋƵĞ
de um lado reforça a defesa do meio ambiente e
da preservação; do outro, acaba se tornando feƟĐŚĞƐĚĞĞƐƉĞĐƵůĂĕƁĞƐĞŵĂƌŬĞƟŶŐƐŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕
ƉĞůŽĞǆşŐƵŽĞƐƉĂĕŽĞĨƵŶĕƁĞƐƋƵĞůŚĞƐƐĆŽĚĞƐƟnados nos centros urbanos das metrópoles e das
grandes cidades. Cabe ressaltar que Goiânia está
inserida nessa dinâmica.

^ĞŐƵŶĚŽĂƐĐŽŶĐĞƉĕƁĞƐƚĞſƌŝĐĂƐĚĞ>ŽďŽda e de Angelis (2005), a função das áreas verdes

ƵƌďĂŶĂƐ ĐŽŶƐƟƚƵŝ Ğŵ Ƶŵ ĚŽƐ ĞƐƉĞůŚŽƐ ĚŽ ŵŽĚŽ
de viver das sociedades que as criaram nas diferentes épocas e culturas. Assim, quando surgiram
ŶĂĨŽƌŵĂĚĞũĂƌĚŝŶƐƟŶŚĂŵƵŵĂĨƵŶĕĆŽ͞ƌŽŵąŶƟĐĂ͕͟ŽƵƐĞũĂ͕ƉĂƌĂĚĂƌƉƌĂǌĞƌĂŽŽůĨĂƚŽĞăǀŝƐĆŽ͕
ao paisagismo em si. Nas palavras dos autores: “As
ideias atuais do que sejam as áreas verdes urbanas estão profundamente enraizadas na história.
Por aquilo que se sabe, a princípio ocorreu com a
arte da jardinocultura, surgida pela primeira vez, e
independentemente, em dois lugares: Egito e China” (2005, p.126).
Ainda segundo os autores, somente no século XIX as áreas verdes passaram a cumprir uma
função social, quando inicia o crescimento demoŐƌĄĮĐŽĚĂƐĐŝĚĂĚĞƐ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĂ/ZĞǀŽůƵção Industrial. Assim, “[...] o fato de observar a
natureza e entendê-la como um espaço aberto, ilimitado a quem o homem deveria se submeter fez
dos ingleses os pioneiros na idealização e criação
dos primeiros parques públicos como hoje os conhecemos.” (LOBODA e DE ANGELIS, 2005, p.128).
No Brasil, o surgimento de áreas verdes
remonta a metade do século XVII, em Pernambuco, por obra do Príncipe Maurício de Nassau, com
a criação do Jardim Botânico de Recife. A função
do Jardim Botânico foi tão somente como obra
ƉĂƌƚĞ ĚĞ Ƶŵ ƉĂŝƐĂŐŝƐŵŽ͘ EĂƐ ƷůƟŵĂƐ ĚĠĐĂĚĂƐ͕
com um processo intenso de urbanização e com
os problemas ambientais criados por ela, a concepção a respeito de áreas verdes também veio
se alterando. Alguns autores, como Santos (1997),
argumentam que o meio ambiente urbano paulaƟŶĂŵĞŶƚĞƚŽƌŶĂƌͲƐĞͲĄƵŵĂŵďŝĞŶƚĞĂƌƟĮĐŝĂů͘ŵ
alguns casos, houve a criação de simulacros da
natureza. De fato, no surgimento da maioria das
cidades brasileiras não houve uma relação harmônica entre o urbano e o meio natural. Quanto às
ĂƚƵĂŝƐĨƵŶĕƁĞƐĚĂƐĄƌĞĂƐǀĞƌĚĞƐ͕'ƵǌǌŽ;apud LOKĞE'>/^͕ϮϬϬϱ, p.128) considera três
ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ͗ĞĐŽůſŐŝĐĂ͕ĞƐƚĠƟĐĂĞƐŽĐŝĂů͘ĞƐƚĂƌƚĞ͕
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Ɛ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ĞĐŽůſŐŝĐĂƐ ŽĐŽƌƌĞŵ ŶĂ ŵĞĚŝĚĂ Ğŵ
ƋƵĞ ŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ŶĂƚƵƌĂŝƐ ƋƵĞ ĐŽŵƉƁĞŵ ĞƐƐĞƐ ĞƐpaços minimizam tais impactos decorrentes da inĚƵƐƚƌŝĂůŝǌĂĕĆŽ͘  ĨƵŶĕĆŽ ĞƐƚĠƟĐĂ ĞƐƚĄ ƉĂƵƚĂĚĂ͕ ƉƌŝŶcipalmente, no papel de integração entre os espaços
ĐŽŶƐƚƌƵşĚŽƐĞŽƐĚĞƐƟŶĂĚŽƐăĐŝƌĐƵůĂĕĆŽ͘ĨƵŶĕĆŽƐŽcial está diretamente relacionada à oferta de espaços
para o lazer da população.

Ainda de acordo com os autores, podese dizer que as áreas verdes nos centros urbaŶŽƐ ĐƵŵƉƌĞŵ ƚƌġƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ďĄƐŝĐĂƐ͗ Ă ĞĐŽůſŐŝĐĂ͕
Ă ĞĐŽŶƀŵŝĐĂ Ğ Ă ƐŽĐŝĂů͘ ĐŽůſŐŝĐĂ ŶŽ ƐĞŶƟĚŽ ĚĞ
proporcionar conforto térmico em meio ao deserto urbano da cidade, como também por abrigar
ĞƐƉĠĐŝĞƐĚĂĨĂƵŶĂĞĚĂŇŽƌĂ͘ƐŽĐŝĂůƌĞĨĞƌĞͲƐĞĂŽ
fato de esses espaços tornarem-se locais para o
ſĐŝŽ͕ ŽŶĚĞ ŚĄ Ž ĚĞƐĞŶƌŽůĂƌ ĚĞ ƉƌĄƟĐĂƐ ƐŽĐŝŽĞƐpaciais. Permeando esses dois aspectos, têm-se
o econômico representado principalmente pelas
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐƚƵƌşƐƟĐĂƐĞͬŽƵĚŽůĂǌĞƌ͘EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕
ĂƌůŽƐ;ϮϬϬϱ͕Ɖ͘ϭϳϰͿ͕ĂĮƌŵĂƋƵĞ͗
͘͘͘ƐĞƉŽƌƵŵůĂĚŽĂƐƐŝƐƟŵŽƐăƚĞŶĚġŶĐŝĂĚĂƉƌŽĚƵção de bens imateriais, por outro se vende cada vez
mais o espaço, inaugurando um movimento que vai
do espaço do consumo ao consumo do espaço, isto é,
cada vez mais se compram e se vendem pedaços para
a reprodução da vida.

Segundo a autora, a criação de espaços tuƌşƐƟĐŽƐĞĚĞůĂǌĞƌ͞ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚĞŶŽǀĂƐ
ĐĞŶƚƌĂůŝĚĂĚĞƐ͕ŶŽƐĞŶƟĚŽĚĞƋƵĞƉƌŽĚƵǌƉŽůŽƐĚĞ
ĂƚƌĂĕĆŽ ƋƵĞ ƌĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂŵ Ž ŇƵǆŽ ĚĂƐ ƉĞƐƐŽĂƐ
num espaço mais amplo” (op., cit.). Deste modo,
ĞƐƐĂƐĚƵĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŵͲƐĞĞŵŵĞƌĐĂdoria, entrando no circuito de troca, criando conĚŝĕƁĞƐƉĂƌĂƐĞĨŽƌŵĂƌƵŵĂŶŽǀĂĐĞŶƚƌĂůŝĚĂĚĞ͘
Furegato (apud STREGLIO e OLIVEIRA,
ϮϬϭϭ͕Ɖ͘ϯϭϳͿĂĮƌŵĂƋƵĞ͘͘͘͞ĂĂƟǀŝĚĂĚĞƚƵƌşƐƟĐĂ
em áreas verdes urbanas pode decorrer de fatoƌĞƐĐŽŵŽǀĂůŽƌŝǌĂĕĆŽĐƵůƚƵƌĂů͕ŵĂƌŬĞƟŶŐ͕ƐŝƚƵĂĕĆŽ
ŐĞŽŐƌĄĮĐĂ ĨĂǀŽƌĄǀĞů͕ ŵŽĚŝƐŵŽ͕ ĂůĠŵ ĚŽ ǀşŶĐƵůŽ
ĂĨĞƟǀŽƋƵĞƐĞĞƐƚĂďĞůĞĐĞĞŶƚƌĞŽƐŵŽƌĂĚŽƌĞƐĞŽ

seu meio ambiente urbano”. Desta maneira, mesmo que a priori a função das áreas não seja a do
turismo, a dinâmica capitalista vai corroborando
para que o consumo do espaço torne-se viável
ƉĞůŽ ŵĂƌŬĞƟŶŐ ƚƵƌşƐƟĐŽ Ğ ŝŵŽďŝůŝĄƌŝŽ͘ ^ĞŐƵŶĚŽ
^ƚƌĞŐůŝŽĞKůŝǀĞŝƌĂ;ϮϬϭϭ͕Ɖ͘ϯϭϴͿ͕ĚĞƐƐĂƉƌĄƟĐĂĚĞ
criação de áreas verdes na cidade decorre uma estratégia da ação do Estado. Segundo os autores,
[...] uma das tendências observadas na gestão pública de diversas cidades brasileiras tem sido a criação
de parques urbanos, tendo em vista que estes não
apenas contribuem para a conservação ambiental, ou
ƐĞũĂ͕ĂƵƟůŝǌĂĕĆŽƌĂĐŝŽŶĂůĚŽƐƌĞĐƵƌƐŽƐŶĂƚƵƌĂŝƐĚŝƐƉŽníveis, mas também tornam mais agradável o dia-adia de quem reside nas grandes cidades.


EĞƐƐĞƐĞŶƟĚŽ͕ŚĄƵŵĂĞĐůŽƐĆŽĚĞƉŽůşƟĐĂƐ
públicas em direção à construção de áreas verdes
nos centros urbanos de todo o país, irradiadas por
um discurso ambiental. Porém, conforme Carlos
(2011, p. 62), essa é uma das estratégias do capitalismo imobiliário, isto é, a venda da natureza, do
verde, como sinônimo de qualidade de vida. Essa
tese pode ser comprovada analisando alguns caƐŽƐĞƐƉĞĐşĮĐŽƐŶĂƉƌŽĚƵĕĆŽĚŽĞƐƉĂĕŽƵƌďĂŶŽĚĞ
Goiânia, como é o caso dos parques Flamboyant,
no Setor Jardim Goiás, e Leolídio di Ramos Caiado,
no setor Goiânia II.
Todavia, não há como negligenciar a função social das áreas verdes nos centros urbanos.
sĞƌŝĮĐĂͲƐĞ Ƶŵ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉƌŝǀĂƟǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ĞƐpaços públicos, em que as camadas mais desfavorecidas de recursos econômicos da sociedade não
conseguem desfrutar destes espaços de lazer.

ϮͲƐĚŝƐƉƵƚĂƐŶŽĞƐƉĂĕŽƵƌďĂŶŽŶĂůſŐŝĐĂĚŽũĂƌdim botânico Amália Hermano Teixeira
As disputas pelo espaço da cidade, e seus
ƌĞŇĞǆŽƐŶĂĚŝŶąŵŝĐĂƵƌďĂŶĂ͕ƌĞůĞǀĂŵƵŵĂŐĂŵĂ
ĚĞ ŵŽƟǀŽƐ Ğ ĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐ ĞŶƚƌĞ Ž ƚĞŵƉŽ Ğ Ž
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espaço. Sendo que ambos se conjugam em relação aos processos de urbanização e modernização
dos circuitos da cidade/metrópole. Apoiando-se
na concepção teórica Henri Lefebvre, para o qual,
ĐŽŶĐĞďĞŽĞƐƉĂĕŽƉĂƌĂĂůĠŵĚŽƐƌĞŇĞǆŽƐĚĞƉƌŽdução e urbanização, como processo de disseminação do urbano. E este deveria ser compreenĚŝĚŽĞŶƋƵĂŶƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐƌĞůĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐ
e ao mesmo tempo aconteceria sobre as mesmas
(LEFEBVRE, 1972).
Assim, no entendimento do autor, o processo de urbanização resultaria na condensação
dos processos sociais e espaciais e na compreenƐĆŽ ĚĞ ƋƵĞ ͞Ġ ŶĞƐƚĞ ĞƐƉĂĕŽ ĚŝĂůĞƟǌĂĚŽ ;ĐŽŶŇŝƚƵĂůͿ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂ Ă ƌĞƉƌŽĚƵĕĆŽ ĚĂƐ ƌĞůĂĕƁĞƐ
ĚĞ ƉƌŽĚƵĕĆŽ͕ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŶĚŽ ŶĞůĞ ĂƐ ĐŽŶƚƌĂĚŝĕƁĞƐ
ŵƷůƟƉůĂƐ͕ ǀŝŶĚĂƐ ŽƵ ŶĆŽ ĚŽ ƚĞŵƉŽ ŚŝƐƚſƌŝĐŽ͘͟
(LEFEBVRE, 1973). Deste modo, aplicando esta
ĐŽŶĐĞƉĕĆŽ ƚĞſƌŝĐĂ ĂŽ ĞƐƉĂĕŽ ĐŽŶŇŝƚĂŶƚĞ ĚĂ ŵĞƚƌſƉŽůĞŐŽŝĂŶŝĞŶƐĞĞƐƵĂƐƌĞůĂĕƁĞƐƐŽĐŝĂŝƐĐŽŵŽƐ
processos de modernização e urbanização, por
um lado transforma as estruturas dos circuitos
da cidade, por outro acaba por segregar aqueles
desfavorecidos de recursos de desfrutarem estas
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ͘ŶŽĐĂƐŽĞƐƉĞĐşĮĐŽĚĞ'ŽŝąŶŝĂ͕ĞƐƚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĂĐĂďĂ ƉŽƌ ŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂƌ ĂƐ ŽĐƵƉĂĕƁĞƐ ŝŶdevidas, de áreas inóspitas, promovendo a habitação em locais de reservas ambientais, como o
que ocorreu no Jardim Botânico Amália Hermano
Teixeira. Sendo que:
Em 1970, com a expansão urbana da época, se instalaram cerca de 800 famílias, que para construir suas
ĐĂƐĂƐ͕ƌĞƟƌĂǀĂŵŵĂĚĞŝƌĂƐĚĂŵĂƚĂ͕ƉƌŽĚƵǌŝĂŵůŝǆŽƐĞ
lançaram esgoto nos mananciais presentes na área.
^ĆŽĨĂŵşůŝĂƐĚĞďĂŝǆĂƌĞŶĚĂƋƵĞďƵƐĐĂǀĂŵƐĞĮƌŵĂƌ
no território urbano. Algumas destas famílias foram
ŵĞƐŵŽŝŶĐĞŶƟǀĂĚĂƐƉŽƌůşĚĞƌĞƐƉĂƌƟĚĄƌŝŽƐŶĂĂƉƌŽpriação indevida, com a esperança de receberem o
ơƚƵůŽĚĞƉŽƐƐĞ͘EŽŵĞƐŵŽƉĞƌşŽĚŽ͕ĂƉƌĞĨĞŝƚƵƌĂŝŶƐtalou um dos viveiros da Companhia Municipal de
Urbanização de Goiânia -COMURG na área II. Estas
ĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽĐĂƐŝŽŶĂŵĂƌĞƟƌĂĚĂĚĂǀĞŐĞƚĂĕĆŽŶĂƟǀĂ͕
represamento de cursos d’água. Em meados dos anos
1980 na administração do Prefeito Nion Albernaz, a
ĄƌĞĂ / ĚŽ :,d ĨŽŝ ƵƟůŝǌĂĚĂ ƉĂƌĂ ƉůĂŶƚĂĕĆŽ ĚĞ ŚŽƌƚĂůŝĕĂƐ͘ƐĄŐƵĂƐĚŽƐůĂŐŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĨŽƌĂŵƵƟůŝǌĂĚĂƐ

ŶĂŝƌƌŝŐĂĕĆŽĚĂƐŚŽƌƚĂƐ͘KƐƉƌŽĚƵƚŽƐĞƌĂŵƵƟůŝǌĂĚŽƐ
para abastecer as creches municipais. Este uso só foi
encerrado com a mudança de gestão. Quando então
ŽWƌĞĨĞŝƚŽĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ŶĂĠƉŽĐĂĂƌĐŝĐĐŽƌƐŝ͕ŽĮĐŝĂliza a passagem da área do jardim botânico, a ser um
ĞƐƉĂĕŽǀŽůƚĂĚŽƉĂƌĂĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉĞƐƋƵŝƐĂƐĐŝĞŶơĮĐĂƐ͘;ZK^͕ϮϬϭϭ͘Ɖ͘ϰϵͿ͘


EŽĐŽŶƚĞǆƚŽĚĂƐĂƉƌŽƉƌŝĂĕƁĞƐĞĚŽƐĚŝǀĞƌsos usos do espaço do Jardim botânico, os atores
ƐŽĐŝĂŝƐĂĮƌŵĂŵĞƌĞĂĮƌŵĂŵƐĞƵƐĚŝǀĞƌƐŽƐƉĂƉĠŝƐ͕
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂŶĚŽ ĂƐ ĐŽŶƚƌĂĚŝĕƁĞƐ Ğ ŽƐ ũŽŐŽƐ ĚĞ ŝŶteresses emersos em sua dimensão territorial. Na
demarcação e delimitação de sua área de abrangência demonstra o poder das forças antagônicas
que surgem dentro da disputa do espaço. São forças que se fazem da contradição entre o poder e o
contra poder, de um lado está o município munido
do poder de legislar, e do outro a sociedade que
ƐĞƚŽƌŶĂƌĞĨĠŵĚĞƐƚĂƐĂĕƁĞƐ͘ŶƚƌĞƚĂŶƚŽ͕Ğŵϭϵϵϱ
ĐŽŵĞĕĂŵ ĂƐ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ ƉĂƌĂ ƌĞƟƌĂĚĂ
dos moradores que ocupam a área do Jardim BoƚąŶŝĐŽ͕ŵĂƐĂƐƌĞŵŽĕƁĞƐƐſƐĞĞĨĞƟǀĂŵĞŵŵĞĂdos de 2000, com a saída de aproximadamente
500 famílias.

ĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂĮŐƵƌĂϬϮ͕ŽďƐĞƌǀĂͲƐĞƋƵĞ
ĞŵϮϬϬϲ͕ŽƉƌŽďůĞŵĂĂŝŶĚĂƉĞƌƐŝƐƟĂŵĞƐŵŽĐŽŵ
ĂƐ ĂĕƁĞƐ Ğ ŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐ ƋƵĞ ŚĂǀŝĂŵ ƐƵĐĞĚŝĚŽ ŶŽ
ano de 2000. Negreto (2003) apresenta em seu estudo que parte dos moradores foi removida para
um condomínio chamado “Veredas do Cerrado”,
localizado num outro trecho próximo do Córrego
Botafogo que está inserida na Zona Especial de Interesse Social – ZEIS do ZEE de Goiânia.
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ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞƌĞƐƐĂůƚĂƌƋƵĞĂƌĞĂ///ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ĮŐƵƌĂ Ϭϭ ƐĞ
ĐŽŶĮŐƵƌĂĨŽƌĂĚŽƐůŝŵŝƚĞƐĂƋƵŝĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽƐ͕ĂƉĞsar de ser considerada em sua área total, ou quando é citado o Programa de Apoio ao Menor Adolescente – PAMA. Hoje, o Jardim Botânico conta
com três áreas, pois novamente sofreu a intervenção e ruptura com a criação da Rua Nonato Mota,
a qual recebe o nome do vereador que conseguiu
tal infraestrutura para os moradores que ocupam
o espaço.
A Rua Nonato Mota construída recortando
ƉĂƌƚĞĚŽ:,dĠĨƌƵƚŽĚĞƌĞŝǀŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐĚŽƐŵŽƌĂĚŽƌĞƐĞƌĞĂĮƌŵĂĂƐĨŽƌĕĂƐĚĞŝŶŇƵġŶĐŝĂĚŽŐƌƵpo ali presente, outro fato é que muitos moradores estão na área há mais de quarenta anos. Isso
demonstra a forte disputa por parte deles, uma
vez que a prefeitura ainda não conseguiu a remoção total das famílias até o momento. Estes fatoƌĞƐƐĆŽĐĂƉĂǌĞƐĚĞĐŽŶĨĞƌŝƌĞƐƉĞĐŝĮĐŝĚĂĚĞƐĂŽƐŝŶ-

divíduos que neste espaço, no qual territorializam
ƐƵĂƐŝĚĞŶƟĚĂĚĞƐĞǀŝǀġŶĐŝĂƐ͕ĐƌŝĂŵĞƌĞĐƌŝĂŵƐĞƵƐ
pertencimentos produzindo efeitos que conferem
ƐĞŶƟĚŽƐăǀŝĚĂŚƵŵĂŶĂ͘ƚĞƐƚĂŶĚŽĂƐƐŝŵĂĐŽŵƉůĞǆŝĚĂĚĞĚĂǀŝĚĂĐŽƟĚŝĂŶĂĞĂƐŝŶŇƵġŶĐŝĂƐŶĂĚŝnâmica do espaço.

3 - A percepção que os moradores possuem sobre o Jardim Botânico Amélia Hermano Teixeira
Conforme já ressaltado, o JBAHT possui
ƵŵĂ ŐƌĂŶĚĞ ĄƌĞĂ ǀĞƌĚĞ͕ ĚĞƐƟŶĂĚĂ ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶte a proporcionar uma melhoria na qualidade de
vida e símbolo de promoção do desenvolvimento
da nova capital do estado de Goiás, Goiânia. Este
projeto, contudo, desde sua criação vem sofrendo grande pressão do espaço urbano que o cerca
principalmente pelos bairros vizinhos.
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De acordo com Barbosa (2011), um ano
após a inauguração do Jardim Botânico de GoiâŶŝĂƟǀĞƌĂŵŝŶşĐŝŽĂƐƉƌŝŵĞŝƌĂƐŝŶǀĂƐƁĞƐŶĂĄƌĞĂĞ
no governo de Nion Albernaz chegou a ter 800 famílias que ocupavam o espaço, descrevendo um
quadro de degradação e desmatamento, prejudiĐĂŶĚŽƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂŵĞŶƚĞĂƐŶĂƐĐĞŶƚĞƐĚŽſƌƌĞŐŽ
Botafogo.
Outro fato é a instalação pela prefeitura
ĚŽƐǀŝǀĞŝƌŽƐĚĂKDhZ'͕ŶĂƌĞĂ//ŽƋƵĞŽĐĂƐŝŽŶŽƵŵĂŝƐƌĞƟƌĂĚĂĚĞǀĞŐĞƚĂĕĆŽŶĂƟǀĂĞĂĂůƚĞƌĂção do curso d’água, para a molhagem das plantas
ĂůŝĐƵůƟǀĂĚĂƐĞƉĂƌĂĂďĂƐƚĞĐĞƌƉĂƌƚĞĚĂƐĂƌďŽƌŝǌĂĕƁĞƐĚĂĐŝĚĂĚĞ͘
Ainda pela prefeitura, nos anos 1980 a
ƌĞĂ/ƚĂŵďĠŵƉĂƐƐĂĂƐĞƌƵƟůŝǌĂĚĂƉĂƌĂƉůĂŶƚĂção de hortaliças, esta encerrada apenas em 1998.
Neste contexto, o JBAHT sofre uma deturpação de
ƐĞƵ ƐĞŶƟĚŽ ŽƌŝŐŝŶĂů ŽĐĂƐŝŽŶĂĚŽ ƉĞůŽ ĐŽŶŇŝƚŽ ĚĞ

interesses não apenas social, mas do próprio muŶŝĐşƉŝŽƋƵĞƚĞŵĚĞƐƟŶĂĚŽĂĄƌĞĂƉĂƌĂŽƵƚƌŽƐĮŶƐ͘
É dentro deste confronto de interesses que
se procura analisar o JBAHT, e para isso aplicou-se
ƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽƐ͕ ƐŽďƌĞƚƵĚŽ ƉĂƌĂ Ă ƉŽƉƵůĂĕĆŽ ƌĞƐŝdente na região sul, onde se localiza o Jardim Botânico do município.
Três setores foram levados em consideração para esta pesquisa já que delimitam esta área
de conservação em toda sua extensão, são eles:
Vila Redenção, Setor Pedro Ludovico e Jardim Santo Antônio. São locais com mais de quarenta anos
de existência, apresentando grande número populacional como pode ser atestado pelos dados do
IBGE. A região sul, apresenta ainda um dos maiores índices populacionais do município segundo
dados da SEPLAN-GO. Nas imagens a seguir podese visualizar melhor as áreas adjacentes ao JBAHT
tomando por base imagens áreas (Figuras 03).

 ! "#$ %&




  !"# $%



WƌŽďůĞŵĄƟĐĂĚĂƐƌĞĂƐsĞƌĚĞƐŶĂŝŶąŵŝĐĂhƌďĂŶĂĚĂDĞƚƌſƉŽůĞ͗KĂƐŽĚŽ
Jardim Botânico de Goiânia-GO

48

ƉĂƌƟƌĚĂƐĚƵĂƐŝŵĂŐĞŶƐĚŽ'ŽŽŐůĞĂƌƚŚĞƌĞportando-se ainda à imagem 01 que contém a
localização dos bairros do entorno do JBAHT, percebe-se que este encontra-se cercado por uma
densa malha urbana próxima ainda do município
de Aparecida de Goiânia. Por meio das entrevistas
'( 

realizadas entre os moradores, vê-se qual a percepção que os mesmos possuem a respeito deste
lugar. Assim, realizaram-se ao todo quinze entrevistas, sendo cinco para cada um dos três setores
considerados para este estudo (Vila Redenção, Setor Pedro Ludovico e Jardim Santo Antônio).
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A maior parte dos entrevistados (65%)
possui apenas 8 anos de estudos, o que corresponde ao ensino fundamental, resultado este sigŶŝĮĐĂƟǀŽƉĂƌĂĂĨĂŝǆĂĚĞŝĚĂĚĞĚŽƐĞŶƚƌĞǀŝƐƚĂĚŽƐ
onde 60% possuem mais de 50 anos de idade. Ao

ƐĞƌĞŵƋƵĞƐƟŽŶĂĚŽƐƐŽďƌĞŽƐŵŽƟǀŽƐƋƵĞŽƐůĞǀĂram a residirem no local, as respostas foram variaĚĂƐĐŽŵŽ͗ŶĂĠƉŽĐĂĞƌĂďĂƌĂƚŽ͕ƟŶŚĂĄƌĞĂǀĞƌĚĞ͘
Embora morem bem próximos ao bairro, os moradores não têm o costume de frequentar o JBAHT.
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Sobre os locais que alguns ainda frequentam, o lago é o local mais visitado. Este fato se
deve, segundo esta pesquisa, por ser uma área
considerada mais bonita e também, como podemos constatar, por ser mais aberta.

KƐŵŽƌĂĚŽƌĞƐĂĮƌŵĂƌĂŵƋƵĞƵŵĚŽƐŵŽƟǀŽƐƉĂƌĂŶĆŽĨƌĞƋƵĞŶƚĂƌĞŵŽ:,dĠƋƵĞĐŽŶƐŝderam o lugar violento, perigoso, principalmente
na parte da mata, uma vez que o local se tornou
abrigo de criminosos. A percepção do Jardim Botânico por parte dos moradores do entorno “é da
violência que impera ai, onde o poder público deveria cuidar mais” (fragmentos da entrevista).
Este é o grande fator que tem afastado
seus frequentadores. Fica claro que as vivências
ĞŽƐƵƐŽƐĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐĠƋƵĞĚĞĮŶĞŵŽƐĞƐƉĂĕŽƐ
ĐŽŵŽďŽŶƐŽƵƌƵŝŶƐ͘ŶŽĚŝĂĂĚŝĂƋƵĞĂƐƌĞůĂĕƁĞƐ
com o espaço são expressas de maneiras diferenciadas para cada indivíduo.
A visão atual do JBAHT não corresponde
ao ideal de sua criação que seria trazer qualidade
de vida à população em meio ao urbano. Reduto
de bandidos, o JBAHT incomoda os moradores do
seu entorno.
O Poder Público tem sido omisso nesta
ƉĂƌƚĞ ũĄ ƋƵĞ ŶĆŽ ƉƌŽŵŽǀĞ ĂĕƁĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂƐ Ğ
ĚĞ ĞŶǀŽůǀġŶĐŝĂ ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀĂ ƋƵĞ ǀŝƐĞŵ ƚŽƌŶĂƌ Ž
JB mais conhecido e frequentado. Considera-se
ƋƵĞŽŝĚĞĂůƐĞƌŝĂƌĞĞĚƵĐĂƌĞŝŵƉůĂŶƚĂƌĂĕƁĞƐŶĆŽ
somente ambientalmente, mas também de caráter social. O intuito é proporcionar maior conhecimento para a população a respeito das potenciaůŝĚĂĚĞƐĞĂƚƌĂƟǀŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐŶŽ:ĂƌĚŝŵŽƚąŶŝĐŽ͕
ĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚĞŵĞŶƚĞƋƵĞĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚŽƐŵŽƌĂĚŽƌĞƐĐŽŵŽŵĞƐŵŽƐĞũĂŵƌĞĂĮƌŵĂĚĂƐĞĂŵƉůŝĂĚĂƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽƵŵĂŵĂŝŽƌĐŽŶƐĐŝĞŶƟǌĂĕĆŽĞ
preservação da área.

ƋƵĞŽĐŽƌƌĞŵŶŽĞƐƉĂĕŽĠƋƵĞĚĞĮŶĞŵĂƐƚĞƌƌŝƚŽrialidades para cada grupo presente. E aqui é expresso como um território de violência.

K ƚĞƌƌŝƚſƌŝŽ ŶĆŽ ƐĞ ĐŽŶĮŐƵƌĂ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ
igualmente. Aqueles que moram há mais tempo
consideram as épocas anteriores melhores e mais
seguras.
São poucos os que acham o Jardim Botânico bom para visitação, e isto é apresentado nas
falas dos mais jovens. Fica visível que as vivências
ĞŽƐƵƐŽƐĚĞĮŶĞŵŽĞƐƉĂĕŽĐŽŵŽďŽŶƐŽƵƌƵŝŶƐ͘
ŶŽĐŽƟĚŝĂŶŽƋƵĞĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĐŽŵŽĞƐƉĂĕŽƐĆŽ
expressas de maneiras diferenciadas para cada indivíduo.
O ideal seria, por meio da educação ambiental, aumentar o conhecimento a respeito do
:ĂƌĚŝŵŽƚąŶŝĐŽƉĂƌĂƋƵĞĂƐƌĞůĂĕƁĞƐĚŽƐŵŽƌĂĚŽƌĞƐĐŽŵŽŵĞƐŵŽƐĞũĂŵƌĞĂĮƌŵĂĚĂƐĞĂŵƉůŝĂĚĂƐ͘
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