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Resumo 

Nesse artigo refletimos sobre as representações sociais que, produzidas e/ou veiculadas 
pela mídia impressa e turística, se fundamentam na paisagem dos parques, das praças e das áreas 
verdes da capital goiana e atribui à Goiânia as identidades de “cidade das flores”, “capital verde”, “cidade 
dos parques”. Para tal, examinamos diversas reportagens midiáticas que comportam essas 
representações. Foram identificadas e analisadas matérias veiculadas nos jornais locais e em guias, 
revistas e folhetos divulgados pelo trade turístico goianiense no período entre 2004-2008. 
Posteriormente, analisamos os discursos representacionais dos grupos de moradores, identificando os 
elementos que materializam ou não as representações midiáticas como identidades para a capital 
goiana. Analisamos ainda como esses habitantes representam, constroem e reelaboram símbolos e 
identidades para Goiânia. Dados coletados por meio de entrevistas com grupos focais, constituídos por 
moradores de diversos bairros da cidade embasam essa discussão. Os resultados dessa análise 
permitem-nos entender que as representações do grupos de moradores tomam duas direções: uma 
formada pelo autorreconhecimento, onde o critério é a vivência e a relação desses moradores com a 
cidade e suas paisagens. A outra está atrelada à exterioridade do grupo, ao modo como Goiânia é vista e 
representada pelos meios de comunicação.  
Palavras-Chave: Mídia. Representações Sociais. Goiânia. Parques. Paisagem. 

 

 

Considerações Iniciais 

 

As cidades estão além do seu plano material. Elas são também um sistema 

de pensamento em que os seres humanos constroem e incorporam um conjunto de 

sentidos e significados. Suas paisagens, seus lugares e seus acontecimentos são 

portadores de signos e símbolos que, interpretados por quem os observam, ocupam o 

imaginário coletivo. Logo, “debemos pensar en la ciudad a la vez como lugar para 

habitar y para ser imaginado.” (CANCLINI, 2007, p. 107), Uma vez imaginada, a cidade 
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torna-se portadora de um conjunto de ideias, figuras, formas e imagens. É, assim, 

representada e nomeada.  

A cidade de Goiânia é nomeada para além do nome que ela tem. A “cidade 

dos parques”, a “capital verde”, a “cidade das flores”, a “capital ambiental”, entre outras 

“cidades”, são representações socialmente partilhadas e extraídas dos atributos físicos, 

paisagísticos e socioculturais da cidade. Elas circulam nos discursos do poder público e 

nas mensagens e imagens midiáticas e transmitem a idéia de uma diversidade de 

cidades na cidade. Essas representações, geralmente, assumem a forma de 

estereótipos, mas podem revelar algo sobre as identidades urbanas, ainda que sejam 

identidades apreendidas de forma distorcida, que funcionam mais como um instrumento 

de identificação e referenciação de determinados agentes do que de fato, como uma 

característica identitária da cidade (FORTUNA e PEIXOTO, 2002). São representações 

que definem lugares representativos e estimulam os habitantes a uma visão de 

determinadas paisagens e eventos que, muitas vezes, não fazem parte da vivência 

cotidiana desses indivíduos. Isso, possivelmente, influencia a experiência direta dos 

moradores com a cidade e suas paisagens e na construção de outras representações.  

É evidente que cada povo tem suas próprias representações da cidade, as 

quais derivam de um conjunto de autoatribuições, mas também é indiscutível que a 

mídia4 atua de forma incisiva nas vivências cotidianas dos indivíduos e na definição de 

indicadores de identidades urbanas. Ela fornece dados que são incorporados ao 

universo social e refletem sobre a construção das representações dos moradores a 

respeito do lugar em que eles vivem. Com base nesse viés interpretativo questionamos: 

Os moradores de Goiânia reconhecem as características da cidade, definidas pela 

mídia como elementos diferenciadores da identidade urbana? Quais identidades partem 

do reconhecimento da comunidade goianiense em relação aos atributos da paisagem 

da cidade? Até que ponto as representações midiáticas influenciam o imaginário dos 

moradores na construção de representações e de identidades para a cidade?  

                                            
4
 Segundo Lima (2009, p.17), Mídia é o “conjunto das instituições que utiliza tecnologias específicas para 

realizar a comunicação humana. Vale dizer que a instituição mídia implica sempre na existência de um 
aparato tecnológico intermediário para que a comunicação se realize. A comunicação passa, portanto, a 
ser uma comunicação midiatizada. [...]”. Neste estudo, consideramos como mídia os meios de 
disseminação de informações em massa de forma unidirecional, como os jornais impressos, folders e 
outros materiais publicitários etc. 
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Para responder, então, a essas indagações delineamos nossas reflexões em 

torno do conhecimento e da compreensão de representações sociais advindas da mídia 

e de grupos de moradores de Goiânia. A trajetória analítica desenvolvida centrou-se 

nas representações que divulgam Goiânia, como: “cidade dos parques”, “capital verde” 

e “cidade das flores”. Isso posto, examinamos diversas matérias midiáticas que, 

produzidas e/ou veiculadas pela mídia impressa e turística, comportam essas 

representações. Para tanto, buscamos subsídio em jornais locais e em guias, revistas e 

folhetos divulgados pelo trade turístico goianiense no período entre 2004-2008. 

Posteriormente, analisamos os discursos representacionais dos grupos de moradores, 

identificando os elementos que materializam ou não as representações midiáticas como 

identidades para a capital goiana. Analisamos ainda como esses habitantes 

representam, constroem e reelaboram símbolos e identidades para Goiânia. Dados 

coletados por meio de entrevistas com grupos focais5, constituídos por moradores de 

diversos bairros da cidade embasam a discussão.  Os resultados dessa análise 

permitem-nos as seguintes abordagens 

 

Goiânia na mídia: a cidade das flores, do verde, dos parques e da qualidade de 

vida 

 

 É notável na paisagem da cidade de Goiânia a presença de inúmeras 

praças que se espalham por diversos bairros. Além das praças, grandes áreas verdes 

em espaços públicos, representados pelos bosques e parques, também compõem essa 

paisagem. Os meios de comunicação buscam nessas características do espaço urbano 

e nos discursos políticos e do setor público os instrumentos que materializam as 

representações sociais. Eles, portanto, nos oferecem a possibilidade de conhecer a 

produção simbólica de determinados grupos sobre o cenário urbano.  

A publicidade turística, cuja finalidade é chamar a atenção para a cidade e 

seus atrativos, fornece narrativas e imagens que permitem as pessoas, principalmente 

                                            
5
 Procedimento de investigação elaborado com base em Víctoria; Knauth; Hassen (2000), em Gondim 

(2002) e em Gatti (2005). Esse estudo com os grupos focais foi realizado com moradores de diferentes 
bairros de Goiânia, na pesquisa para a tese de doutorado do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Geografia do IESA/UFG.  
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os visitantes, conhecerem os aspectos, considerados mais relevantes, da paisagem da 

cidade. Os meios de comunicação, então, configuram a trama simbólica sobre os 

espaços públicos de Goiânia e constroem, positivamente, imagens para a cidade. 

Portanto, utilizando as palavras de Ferrara (2008), podemos afirmar que as 

características paisagísticas urbanas incorporam à dimensão comunicativa e fazem 

com que a cidade surja sempre como uma eficiente mídia a sustentar as ambições do 

poder público e privado, ao criar ou divulgar inúmeras representações  

Um exemplo dessa afirmação é a reportagem “O verde recupera força”, 

publicada por Braga (2004, s/p.)6 no jornal O Popular, que põe em evidência que a 

capital goiana “é a segunda do país com melhor arborização. Nessa matéria, o então 

secretário do Meio Ambiente destaca que “é praticamente unanimidade entre os que 

visitam Goiânia os elogios à arborização e ao ajardinamento da cidade. Os elogios se 

justificam: os jardins da capital florescem durante o ano todo”. 

A representação do poder público é apropriada pela imprensa e reconstruída 

de modo a legitimar para Goiânia uma imagem que revela um estilo de governar com 

êxito. O fato de a cidade estar na mídia e, portanto, no imaginário social, confere 

prestígio à administração pública. “Compreende-se melhor agora o porquê do desejo 

político de se representar a cidade através dessas imagens” (SERPA, 2007, p. 85). A 

paisagem urbana é projetada conforme o espaço da realidade política e como elemento 

de propagação do poder público. Ela é uma fruição que distingue visualidades para 

atuar como controle de um modo de ver programado pelos veículos de comunicação de 

massa que determinam as formas de ver, de valorizar e de usar a cidade, elucida 

Ferrara (2008).  

Prosseguindo com a discussão dos significados que vão, no decorrer dos 

anos, redefinindo e reescrevendo a cidade conforme o grupo que comanda o poder 

administrativo, cabe destacar a matéria “Capital das Flores”, publicada em o Diário da 

Manhã (em 20/07/04). Segundo essa reportagem, independente das condições do 

tempo, “em Goiânia todo dia é dia de flores tanto na região central quanto na 

                                            
6
 As reportagens dos jornais O Popular e Diário da Manhã, aqui citadas, em que não constam números 

de páginas foram pesquisadas no Departamento de Engenharia de Sistemas – Sistema de Pesquisas 
CEDOC da Organização Jaime Câmara; e a impressão fornecida pelo referido departamento não 
identifica a página da publicação ou ainda investigadas por meio da versão on line desses jornais.    
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periferia” (SABINO, 2004, s/p. Grifo nosso). Ainda que na periferia da cidade e em 

vários bairros existam parques, praças e jardins, não se pode negar que à medida que 

vamos nos distanciando dos setores nobres, as flores diminuem ou até mesmo deixam 

de existir. “É como se a primavera eterna restringisse seu efeito colorativo ao centro e a 

periferia ficasse condenada ao eterno inverno” (ARRAIS, 2001, p. 191).  

As flores e o verde, então, cristalizaram-se nos discursos sobre a cidade e 

procuram evocar uma imagem positiva para Goiânia. Assim, no decorrer dos anos, a 

cidade como um todo continuou sendo construída positivamente pela mídia. Em julho 

de 2007, a reportagem de Cunha, publicada no jornal O Popular, destaca que Goiânia 

comemorou o dia mundial do meio ambiente com uma boa notícia, qual seja: 

 
[...] a cidade é a capital brasileira com o maior número de metros 
quadrados de áreas verdes por habitante. De acordo com uma pesquisa 
divulgada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) a capital 
conta com 94 metros quadrados de áreas verdes – como praças, jardins e 
áreas particulares – por morador. Com esse índice Goiânia supera Curitiba 
(PR) [...] Goiânia está a frente também de João Pessoa (PB), apontada em 
alguns sites como a capital mais verde das Américas. De acordo com o 
secretário Municipal de Meio Ambiente, [...], Goiânia supera também cidades 
como Nova York, Londres e Paris. (CUNHA, 2007, s/p, grifo nosso).   

 
A “cidade verde” também é construída pela publicidade turística. O Guia 

Curta Mais Goiânia (ano 1, n. 10, dez. 2007/jan. 2008, p. 8)  atribui à Goiânia a 

condição de “capital verde” do país. Ademais, como forma de publicidade da 

administração municipal, traz, na sua contra capa final, o slogan “VerdeNovo“: “esta 

brotando  a nova capital ambiental”.  

Essas representações têm raízes ancoradas na antiga representação de 

“capital ecológica” ou “cidade ecologicamente correta”, criada na administração 

municipal do período 1992-1996. São representações que, vão “esvaindo-se, apenas 

para emergir novamente sob novas aparências”, conforme afirma Moscovici (2007, p. 

38). Elas, segundo o autor, uma vez criadas, adquirem vida própria e circulam, se 

atraem, se repelem e dão oportunidades ao nascimento de novas representações. Isso, 

de acordo com Guareschi (2000), não significa, porém, que elas não possuam algum 

aspecto duradouro e permanente, que sejam realidades absolutamente flutuantes. 

Portanto, para se compreender e explicar uma representação, é preciso ter como 

princípio aquela ou aquelas da qual ela originou (MOSCOVICI, 2007). É observável, 
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que, conforme vão se desencadeando as circunstâncias sociais, políticas e culturais em 

Goiânia, os discursos vão sendo produzidos e captados pela mídia e dão origem a 

novas representações sociais, ainda que sustentadas nas antigas. Nesse processo, a 

imagem da cidade está sempre se construindo e reconstruindo.   

Ainda com base no discurso do verde, as matérias “Cidade dos Parques” 

publicada no guia “Curta mais Goiânia” (n.1 ano 1, nov. 2006) e “Goiânia Cidade Verde” 

(GOIÁS TURISMO/GOIÂNIA CONVENTION, s/d);  dão nomes a Goiânia. Uma vez 

nomeada, a capital goiana adquire características que a distinguem de outras cidades e 

dão suporte à atribuição de identidades urbanas.  A representação é assinalada por 

uma avaliação das características urbanas, cuja função é garantir-lhe uma imagem 

positiva para a cidade. Isso revela o que Haesbaert (2007) considera como caráter 

relacional da construção identitária. A identidade da cidade é produzida na relação e na 

comparação com aquela que é estabelecida como a outra, conforme exemplifica as 

seguintes citações.  

 
Goiânia carrega, com orgulho, o título de capital verde. É a cidade com maior 
índice de áreas verdes do país. Ganha até mesmo de Curitiba – capital 
considerada modelo de cidade ecológica (DUTRA, 2006, p.1, grifo nosso). 

 
Goiânia possui hoje cerca de 650 mil árvores plantadas em vias públicas, 
superando Curitiba (cerca de 300 mil árvores e João Pessoa (cerca de 40 
mil), que eram, até então, referências nacionais em termos de arborização 
(DIÁRIO DA MANHÃ, 24/10/07. Goiânia 74 anos, p.23. grifo nosso). 

 

Goiânia, que vinha, então, sempre disputando com outras capitais como 

Curitiba, Porto Alegre e João Pessoa, a condição de cidade brasileira com maior índice 

de arborização, recebeu, em 2007, do Instituto Brasil Américas, o título de capital 

Brasileira com melhor índice de qualidade de vida7. O referido título, segundo o Diário 

da Manhã (24/10/07), justifica-se, principalmente, pelo fato da cidade ser considerada, 

                                            
7
Segundo a reportagem “Qualidade de vida. Goiânia é campeã entre as capitais brasileiras”, a pesquisa 

que deu esse título a Goiânia foi divulgada pela Organização Brasil América (em sua 12ª edição) e 
baseou-se em dados do IBGE, do Ministério das Cidades e em estudos realizados pelo Jornal do Brasil e 
Gazeta Mercantil. (O POPULAR, 29/11/2007), 
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atualmente, a capital brasileira que possui maior número de metros quadrados de áreas 

verdes por habitantes no Brasil8.  

De acordo com a matéria publicada no portal da Prefeitura de Goiânia em 

08/12/11, essa capital continua no ranking das cidades com maior quantidade de áreas 

verdes (94m² por habitante) e com maior índice de qualidade de vida. Com isso, 

segundo tal publicação, a capital goiana, agora, “fica atrás apenas de Edmonton, no 

Canadá, que possui um pouco mais: 100 metros quadrados por habitante” 

(PREFEITURA DE GOIÂNIA, 2011, s/p.). Entretanto, o estudo realizado por Streglio, 

Ferreira e Oliveira (2011, p. 13) mostra que de 1986 a 2010 a vegetação natural do 

município foi reduzida em torno de 47,3%, atingindo um total de 104,1 Km². As “áreas 

onde houve maior redução de cobertura vegetal apresentam uma significativa relação 

com as localidades onde foram criados bairros na década de 1990 e após o ano de 

2000. Segundo esses autores, 

  
[...] por meio da representação gráfica e tabular, foi possível notar que, apesar 
das recentes iniciativas de proteção dos recursos naturais e da política de 
reforma e criação de parques urbanos, característica das últimas gestões 
municipais, nas duas últimas décadas a redução de áreas verdes na cidade de 
Goiânia continua avançando. (Ibid, p. 15). 

 
Seguramente, as cidades contemporâneas apresentam problemas de ordens 

diversas, determinados pelo seu crescimento, pelas mudanças econômicas, sociais, 

culturais e tecnológicas que se manifestam de forma particularmente mais evidente nas 

grandes metrópoles. Essas cidades, ao mesmo tempo em que se afirmam como 

centros de riqueza e de poder, também revelam de forma mais contundente aspectos 

negativos, tais como: a degradação ambiental, a exclusão social, a insegurança ou os 

congestionamentos de trânsito etc. É inevitável buscar uma qualidade de vida urbana 

sem minimizar os níveis de pobreza, universalizar os serviços de infraestrutura, de 

saúde, de transporte, de trânsito e de educação, como também reduzir o uso ilegal do 

solo, combater a violência, recuperar, proteger e conservar o patrimônio histórico 

ambiental, entre outras variáveis que indicam qualidade de vida urbana (PIZZOL, 2006). 

                                            
8
De acordo com estudos realizados pela diretoria de Unidade de Conservação da AMMA (Agência 

Municipal de Meio Ambiente de Goiânia), divulgados em junho de 2007, Goiânia possui 94m² de área 
verde por habitantes, superando Curitiba que possui 53m² por habitante. Até então, a capital paranaense 
ocupava o primeiro lugar no ranking desse tipo de comparativo. (GOYA, 2008) 
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Ainda que as áreas verdes desempenhem um papel relevante na melhoria da qualidade 

urbana, elas não são os únicos indicadores desse requisito de uma cidade.   

Contudo, não restam dúvidas, pelas discussões levantadas, que a 

representação de Goiânia como a “capital brasileira da qualidade de vida” foi 

construída, essencialmente, com base na quantidade de áreas verdes divulgada pela 

pesquisa, realizada pela AMMA (2008), que confirma para Goiânia o índice de 94m² por 

habitante. A expressão qualidade de vida tornou-se, então, um símbolo ancorado nos 

aspectos paisagísticos da cidade, essencialmente, nas áreas verdes.  

O discurso do verde e da qualidade de vida acabou constituindo uma 

referência socialmente comum e um bom argumento de venda da cidade. Com base, 

principalmente, na imagem dos parques e da qualidade de vida, Goiânia é divulgada e 

vendida como um espaço perfeito para as aplicações imobiliárias e uma economia 

sólida. “Qualidade de vida, excelente valorização e economia estável são fatores que 

estão transformando Goiânia em um dos melhores lugares para morar ou investir”, 

destaca o guia “Curta Mais Goiânia” (Ano 1, n. 6, jul/ago, 2007, p. 4).  Ainda de acordo 

com essa matéria, “a cidade está repleta de novos empreendimentos e o mercado 

imobiliário vive um dos melhores momentos da história, tornando Goiânia uma das 

vedetes nacionais do setor”. Por isso, os investimentos na implantação de áreas verdes 

e a criação de parques são cada vez mais crescentes no espaço urbano goianiense. A 

construção de alguns desses parques vem sendo financiada por empresas 

construtoras9 em regime de compensação ambiental10, como é o caso do Parque 

Flamboyant e do Parque Cascavel, ambos localizados em regiões de grande 

valorização imobiliária da capital goiana. 

                                            
9
 De acordo com a Secretaria Municipal de Comunicação de Goiânia (2008, s/p.), as empresas TC -Inpar, 

EBM Construtora e Incorporadora, Construtora Campos / Even S.A, Prumus Construções e 
Empreendimentos Ltda, Toctao Engenharia Ltda e Gafisa S.A assinaram “um Termo de Compromisso 
Ambiental com a Agência Municipal do Meio Ambiente – AMMA, com o objetivo de repassar cerca de 300 
mil reais para a realização de obras no Parque Flamboyant  e custear parte da implantação do Bosque 
Índia Diacuí, no Conjunto Aruanã I”. 
10

 Segundo reportagem divulgada pela Secretaria Municipal de Comunicação de Goiânia (2008, s/p), “a 
compensação ambiental é um mecanismo para contrabalançar os possíveis impactos sofridos pelo meio 
ambiente, identificados no processo de licenciamento ambiental, no momento da implantação de 
empreendimentos. Através dos recursos provenientes da compensação ambiental, o município dispõe de 
um instrumento econômico para viabilizar o financiamento, a implantação e a manutenção de unidades 
de conservação, em montante não inferior a 0,5% dos custos totais dos empreendimentos de significativo 
impacto ambiental”. 
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De acordo com o diretor de Áreas Verdes e Unidades de Conservação da 

AMMA, todos saem ganhando com o sistema de compensação ambiental: a empresa 

construtora lucra, pelo fato de agregar valor ao seu empreendimento, e a população 

dispõe dos benefícios de uma unidade de conservação com espaço contemplativo e de 

lazer. Já a prefeitura conta com a vantagem de coordenar um projeto voltado para a 

melhoria da qualidade de vida do município, sem despesas para os cofres públicos 

(SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, 2009). A supervalorização do verde 

pelos agentes do mercado imobiliário caminha junto com a valorização e 

potencialização da região para novos investimentos e equipamentos urbanos.  

Henrique (2009), ao analisar as ideias de natureza como uma das principais 

armas utilizadas por empreendimentos imobiliários para valorização do solo urbano em 

São Paulo, comenta que 

  
[...] ao lado da propaganda, contendo a proximidade do verde, destaca-se 
sempre a presença de shoppings centers nas redondezas. Afinal, apesar da 
ideia romântica da proximidade do verde, a sociedade moderna, ou melhor, as 
classes média e alta, não admitem a possibilidade de retorno ao estado 
primitivo da cidade ainda no meio da natureza. Ter árvores no entorno é 
importante, mas as infra-estruturas básicas (água, luz, esgoto, telefone, antena 
de celular, TV a cabo, fibra ótica, hipermercado delicatessem, pet shop, 
locadora de DVD, academia de ginástica, enfim uma gama de serviços 
essenciais, 24 horas por dia) não podem estar longe do residencial 
(condomínio) natural. (HENRIQUE, idem, p. 114). 

 
Em Goiânia, um exemplo desse processo são as áreas do entorno dos 

parques Vaca Brava11, Lago das Rosas, Cascavel e Flamboyant, que evidenciam um 

acelerado processo de valorização e de adensamento tanto de empreendimentos 

residenciais quanto comerciais. A paisagem, no entorno desses Parques, 

especialmente a região do Parque Flamboyant, reflete esse processo.  Nessa área,  

além dos grandes edifícios habitacionais, na maioria, destinados a famílias de classe A, 

também estão presentes múltiplos espaços de consumo, entre eles: o Flamboyant 

Shopping Center, vários restaurantes e bares, dentre outros equipamentos de serviços 

e infraestutura urbana. Ademais, nas imediações desse parque concentra-se grande 

número de condomínios horizontais fechados. É evidente que os parques desse tipo de 

                                            
11

 Parque Sulivan Silvestre, construído em 1996, comunente denominado Parque Vaca Brava, localizado 

na nascente do córrego de mesmo nome existente no Setor Bueno. 
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área urbana contam com mais recursos, pois, conforme questiona Serpa (2007), ao 

analisar os projetos de adoção em Salvador, quem vai querer investir em espaços 

públicos em bairros periféricos?  

Não restam dúvidas que essas intervenções pontuais constituem um 

processo de segregação dos bairros populares em favor daqueles das classes média e 

alta. Henrique (2009) reforça essas considerações, ao salientar que a disposição dos 

parques no espaço intra-urbano atende à lógica do capital imobiliário e da renda. Para o 

autor, as cidades brasileiras, mesmo aquelas com áreas verdes consideráveis, 

concentram esses espaços nos bairros nobres. “Na maioria da periferia social e de 

ocupação popular, altamente adensado, são inexistentes áreas públicas verdes e de 

lazer” (Ibid, p. 118).  

Em Goiânia, como já salientamos, embora existam vários parques 

espalhados por diversos bairros periféricos, há diferenças evidentes entre a 

infraestutura dos parques da periferia social e aqueles das áreas nobres. Entretanto, a 

alocução ao verde torna a cidade agradável do ponto de vista da mídia, dá o tom de 

que a “cidade dos parques” é desprovida dos interesses do mercado e que esses 

espaços são, sobretudo, lugares de integração social. Isso posto, indagamos: os 

parques de Goiânia, como espaços públicos, são apropriados e consumidos pela 

população local? Há uma identidade entre esses espaços e os moradores da cidade? 

Quais sentidos e significados são atribuídos às paisagens dos parques?  

A trajetória analítica desenvolvida no próximo item sobre as representações 

de grupos de moradores de Goiânia certamente contribuirão para compreendermos as 

representações construídas na experiência direta com esses espaços e ainda aquelas 

provindas da influência dos meios de comunicação e dos discursos dos agentes 

urbanos. E, assim, podemos responder a essas indagações. 

 

A “cidade dos parques e do verde” nas representações dos grupos de moradores  

 

Essas representações, como já comentamos, resumem a identidade da 

cidade a estereótipos produzidos com base na seleção de características marcantes do 

espaço urbano. As áreas verdes, os parques e as praças de Goiânia são atributos que 
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marcam essas formas de imaginar e representar a cidade. Não restam dúvidas que as 

paisagens das áreas verdes e dos parques têm uma simbologia para os indivíduos. 

Desde crianças convivemos com uma diversidade de valores, símbolos e mitos em 

torno dos elementos da natureza. Ainda crianças, produzimos nossas construções 

simbólicas, muitas vezes permeadas de magia e mistérios, de valores afetivos ou 

mesmo de medo, a respeito das árvores e das florestas. “E, se a visão que uma criança 

tem da natureza já pode comportar lembranças, mitos e significados complexos, muito 

mais elaborada é a moldura através da qual nossos olhos adultos contemplam a 

paisagem” (SCHAMA, 1996, p. 16). Portanto, tomando como base as palavras do autor, 

antes de ser um repouso para os sentidos e um meio de lazer para os indivíduos, os 

parques são, sobretudo, uma obra da mente. Por isso, eles sempre estiveram 

impregnados de símbolos, de significados de traços culturais da sociedade e de 

representações sociais.  

Essas representações dão lugar a teorias e versões da realidade 

encarnadas por imagens ou condensadas por palavras carregadas de significações 

(JODELET, 2001). Assim, os parques e as praças podem apresentar uma 

intencionalidade, nunca vista, em virtude da imposição de imagens produzidas pelos 

diversos meios de comunicação. Logo, retomando Fortuna e Peixoto (2002), esses 

espaços são capazes de difundir uma pluralidade de representações, que podem ser 

instantâneas ou duradoras, de consenso ou de conflito, individuais ou coletivas, mas 

que instituem identidades para a cidade. Uma vez que, conforme Jodelet (2001), as 

representações traduzem o modo como o grupo pensa em suas relações com esses 

espaços, prosseguimos com a discussão tentando compreender os significados das 

praças e parques de Goiânia para os grupos de moradores.    

 As representações dos grupos de moradores para com os parques e as 

praças de Goiânia são construídas a partir de dois tipos de discursos. Eles São 

espaços representados, como bens coletivos, lugares da diversão, do entretenimento, 

do contato com a natureza, do encontro e de busca de alteridade. Servem, para respirar 

ar puro e fugir da rotina e do estresse, assim declara a maioria dos grupos de 

moradores:  
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Os parques é aonde a população de Goiânia consegue respirar. Ali, as pessoas vão correr  com 
toda a família, refrescar a cabeça, tirar o estresse [...]. (Grupo 9 - moradores do Setor 

Universitário). 
 
A população usa e participa da vida nos parques, para esportes. Fazem piqueniques. (Grupo 2 - 
moradores do Setor Jaó). 
 
O que motiva a frequentar os parques e praças é porque são locais de encontro, de 
entretenimento, de levar as crianças para brincar, soltar pipa. Tem duas praças no bairro, são 
frequentadas por famílias, crianças que vão com os pais, muitos jovens freqüentam as praças. 
[...] Levo meus filhos para fazer piquenique no parque aqui no bairro, faço o lanche e levo. 
(Grupo 4 - moradores do Residencial Itamaracá). 

 

Nesse contexto, esses espaços públicos revelam a diversidade e a 

heterogeneidade social e permitem a afirmação da diferença com o outro. Ademais, os 

parques são espaços que expressam valores sociais que unem sua população. 

Portanto, são meio de comunicação de identidades sociais (CORRÊA, 2003). Essas 

identidades são, por um lado, edificadas na experiência dos moradores com a 

paisagem dos parques e na multiplicidade de uso do espaço público. Por outro lado, 

elas são deslocadas das experiências do espaço vivido cotidianamente. Mesmo 

existindo esses locais favoráveis à produção da sociabilidade, nem sempre eles 

respondem a essa condição. Alguns grupos de moradores de Goiânia ressaltam que 

não frequentam nenhum parque, pois eles não existem no bairro onde moram e a 

acessibilidade às áreas mais centrais, onde estão situados os principais parques da 

cidade é difícil em função da distância e dos meios de transporte. A falta de 

infraestrutura nos parques e praças da periferia, o trabalho diário e a consequente falta 

de tempo dos moradores também são motivos que não lhes permitem frequentarem 

quaisquer desses lugares de encontro e de troca de experiências. 

 
A importância dos parques é a beleza, porque ninguém tem tempo para ir em parque levar 
criança para ta brincando, mas tem a questão da arborização. Falta de tempo pelo trabalho de 
segunda a sexta. Uma hora e vinte de ônibus também não é brinquedo. (Grupo 6 - moradores 
do Residencial Campos Dourados). 

 
Parques, poucos frequentam. Opção tem, mas aqui não. [...].  Às vezes falta até dindim, é difícil 
o acesso, é longe se fosse mais perto, só para quem tem como deslocar. (Grupo 1 - moradores 

do Jardim Mariliza). 
 
Parece que nem a gente tem o hábito de freqüentar parque. É a vida corrida. A gente trabalha, 
estuda o dia todo. (Grupo 8 - moradores dos Setores Marista e Aeroporto). 
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Paradoxalmente a condição de lugares de copresença, os parques e praças 

de Goiânia também são considerados como lugares que se opõem à sociabilidade. Eles 

também são representados como “espaços vazios de significados” (BAUMAN, 2001). 

Os mesmos grupos que consideram esses espaços públicos como locais de civilidade, 

que se apresentam a seus residentes como um bem comum, também os veem como 

ambientes criados como espetáculos urbanos que se distanciam da experiência urbana 

e da própria vivência. Nesse caso, esses lugares, conforme as considerações de 

Bauman (2001), recebem o nome de espaços públicos, mas se afastam do modelo 

ideal do espaço civil. Um exemplo disso são os depoimentos que se seguem: 

 
Parques e praças é o que não faltam em Goiânia, o prefeito adora, mas não são para as 
pessoas, são para enfeitar a cidade. Ninguém vê brinquedo para as crianças, áreas fechadas 
com parquinhos. Praça não é só para enfeitar, embelezar, mas para a população daquele bairro 
ir lá, sentar no banco da praça. (Grupo 8 - moradores dos Setores Marista e Aeroporto). 

 
Quem não é goianiense e vem de fora, vê as praças, essa imagem florida, cheia de flores, mas 
são praças sem proveito, porque geralmente são para os carros ficar contornando. Toda vez 
que fala em praça, a imagem que vem é o banco para sentar, é convivência, é onde você senta, 
senta o idoso. (Grupo 10 - moradores dos bairros: Vila Itatiaia, Chácaras Califórnia, Setor 
Goiânia II e Setor Solar Ville). 

 
Segundo Bauman (Ibid, p. 122), “o vazio do lugar está no olho de quem vê, 

nas pernas ou nas rodas de quem anda”. Todavia, a visibilidade desses espaços, 

muitas vezes, está nas ações para que eles sejam preenchidos simbolicamente, 

colocados em cena e, com isso, sejam vistos e ocupados por uma multiplicidade de 

significados, mesmo que sejam negativos. No entanto, muitas praças e parques de 

Goiânia, embora sejam produtos da história urbana, são também resultantes de 

decisões urbanísticas que nem sempre têm em conta a acessibilidade e o uso desses 

lugares por todos os tipos de pessoas. Portanto, os espaços públicos tanto podem ser 

um lugar de expressão da sociedade, como também podem criar um deserto ao redor 

de si ou ser eles mesmos um deserto (BORJA, 2003). Ademais essas representações, 

conforme é colocado por Guareschi (2000), levam-nos a confirmar que o campo 

representacional é suscetível de contradição, fragmentação, negociação e debate. 

Nesse campo representacional, há incoerência, tensão e ambivalência, embora exista 
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uma realidade consensual que forma o terreno comum dos significados que as 

pessoas, de forma partilhada, discutem. 

Os moradores também construíram suas representações com base no 

conjunto de imagens e de representações da mídia sobre a paisagem dos parques. Há 

grupos que declaram que, embora tenham um parque nas proximidades de onde vivem, 

eles visitam aqueles distantes do seu local de moradia, como é o caso do Parque 

Flamboyant, localizado em bairro nobre de Goiânia. Isso demonstra que esses 

moradores, provavelmente, são estimulados pelas imagens publicitárias. Expressa 

também que o parque representa uma forma de buscar um estilo de vida das classes 

média e alta. Nesse caso, a identificação com o outro é mediada pelo mesmo padrão 

de consumo cultural.  

A mídia, especialmente a publicidade turística, utiliza a imagem “cidade dos 

parques” para apresentar Goiânia como atrativa e construir um sistema de 

representação, de ilusão ou, ainda, de sedução para com os lugares potencialmente 

visitáveis. Essa influência da mídia é evidente, quando alguns moradores salientam as 

qualidades visuais, a beleza e os equipamentos da paisagem do Parque Flamboyant, 

mas afirmam que nunca estiveram presentes nesse espaço público. A midiatização, 

nesse caso, possibilita o que Thompson (2008) denomina de visibilidade 

desespacializada. Esse tipo de visibilidade certamente motivou a construção de 

referências simbólicas com o parque livres das amarras da copresença desses 

moradores. As imagens veiculadas pela mídia permitem que a mente humana crie as 

representações do parque. A paisagem, então, passa a fazer parte do imaginário 

desses moradores e a identidade com o lugar se evidencia na apreciação da imagem 

da paisagem.  

É preciso considerar, então, que a mediação condiciona a maneira das 

pessoas enxergarem a cidade (THOMPSON, 2007). Ela constrói a “cidade das flores”, 

“dos parques”, dá significado à paisagem, pauta os olhares urbanos e o modo dos 

citadinos pensarem a cidade.  

Todavia, essas representações são repletas de contradições. Há vários e 

belos parques e praças na cidade, mas as desigualdades espaciais, como já 

comentamos, contrapõem essa forma de evocar a cidade. Isso remete-nos às 
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considerações de Henrique (2009, p. 118), segundo o qual, a natureza se inseriu na 

cidade através das praças e jardins, mas é restrita à nobreza, à aristocracia e à 

burguesia, “só recentemente, a população urbana se encontrara com a natureza na 

cidade através dos jardins e parques públicos, mas ainda pouco acessíveis a todos”. 

Em Goiânia, os moradores confirmam a diferenciação espacial que seleciona e segrega 

setores na construção, implementação, manutenção e na acessibilidade às praças e 

parques da cidade.  

 
Praças são boas, mas nós não temos. Só tem uma praça no começo do bairro e quem 
freqüenta lá é os que ta lá. A praça do bairro não tem flores, só tem algumas gramas mortas, 
não tem banco foi depredado e não tem como a gente sentar. Praça hoje é uma coisa muito 
local, a gente não sai para ir à praça. Hoje não é como antigamente que a gente saia para ir à 
praça, as pessoas vão a praça se tiver criança, animal, mas ninguém sai de casa para ir à 
praça. Mais isso tá ligado à segurança, como tudo saúde, lazer vai mais é para a região 
central e para a periferia não. O parque do bairro não tem nada. Os governantes só vêem o 
lado central da cidade, não vê as periferias, aqui não tem lazer para ir com as crianças [...].  

(Grupo 1 - moradores do Jardim Mariliza, grifo nosso).  

 
Os grupos de moradores deixam explícito que o poder público precisa voltar 

o olhar para a periferia da cidade:  

 
Não se deve vender só o centro, pois a periferia tem muito a oferecer. Goiânia tem muitos 
parques, mas precisa de uma atenção maior para os parques da periferia que são vítimas, 
inclusive no nosso caso, de retiradas de madeiras [...]. Dizer que a cidade é a capital dos 

parques, mas não cuidar não adianta. (Grupo 4 - moradores do Residencial Itamaracá. grifo 
nosso). 
 
[...] Deve não olhar só para os bairros bons, se você sai do centro e vai para as periferias, 
como é que estão essas praças lá [...]. (Grupo 8 - moradores dos Setores Marista e 
Aeroporto, grifo nosso). 
 

Verifica-se, então, que os parques e as praças da periferia têm sua imagem 

associada à conservação, a lugares de encontro e de lazer, mas ainda faltam, nesses 

locais, infraestutura, segurança, manutenção por parte do poder público. Um exemplo 

disso é o depoimento do grupo de moradores da Vila Finsocial, segundo os quais, 

  
Existe uma praça aqui, ela não é muito boa.[...]. De praça nós tá bem fraco. O bairro aqui não 
tem como ter praça, porque ele é muito mal estruturado. Na verdade aqui o esgoto é a céu 
aberto, na minha rua você suja o pé todo dia. Falta praça, jardim e rua, não tem avenida, as 
ruas são todas estreitinhas, aqui não tem estrutura nenhuma. (Grupo 7 - moradores da Vila 
Finsocial, grifos nossos ). 
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No que se refere ao parque desse Bairro, o grupo acrescenta que: 

 
Tem um parque aqui no bairro, é o Fonte Nova

12
. Ele é muito importante, tem uma área verde, 

tem árvores nativas, tem uma reserva boa, tem brinquedos, só que, assim, tem muito falta de 
qualidade  [...].  É um parque bom, não é ruim, a reserva dele é boa, mas não dá pra 
comparar ele com o Parque Flamboyant. A infraestrutura é diferente, porque no Parque 
Flamboyant teve maior investimento, porque não estava só a prefeitura, só o poder público 
envolvido. O poder privado também estava envolvido, as construtoras também estavam 
envolvidas com a construção daquele parque, por isso que a estrutura dele é bem superior. É 
área nobre, né?. (Grupo 7 – moradores da Vila Finsocial. Grifo nosso) 

 

Sobre essa questão dos investimentos em parques públicos, segundo Serpa 

(2007), é palavra de ordem nas grandes cidades do Brasil e no mundo ocidental a 

aplicação de recursos em espaços públicos visíveis, sobretudo, naqueles situados nas 

regiões centrais e turísticas da cidade. Isso decorre das parcerias entre os poderes 

públicos e as empresas privadas. De acordo com o autor,  

 
esses projetos sugerem uma ligação clara entre visibilidade de espaço público. 
Eles comprovam também o gosto pelo gigantismo e pelo “grande espetáculo” 
em matéria de arquitetura e urbanismo. [...] Projetados e implantados por 
arquitetos e paisagistas ligados às diferentes instâncias do poder local– 
verdadeiras “grifes” do mercado imobiliário -, os novos parques tornam-se 
importante instrumento de valorização fundiária. (SERPA, 2007, p. 26).  

 

Goiânia não foge desse contexto. Como já foi posto, a implantação dos 

parques, a infraestrutura neles implementada e os cuidados com eles são maiores em 

regiões que se destacam no olhar do setor imobiliário. Os moradores de Goiânia estão 

cientes de que os parques das áreas nobres estão na mira das construtoras como 

objetos de especulação imobiliária. Para um grupo de moradores, “o que acontece é 

que os interesses privados estão se sobrepondo, como sempre se sobrepuseram, à 

necessidade da comunidade local” (Grupo 10 - moradores dos bairros: Vila Itatiaia, 

Chácaras Califórnia, Setor Goiânia II e Setor Solar Ville).  

O grupo de moradores dos bairros Marista e Aeroporto salientam que, com a 

construção dos parques, “existe muita especulação imobiliária, tudo gira em torno disso. 

                                            
12

 O Parque Fonte Nova está localizado no Bairro Jardim Fonte Nova adjacente ao do Bairro Vila 
Finsocial.  
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[...] Aquela área em torno do Parque Flamboyant não valia nada, agora o metro 

quadrado mais caro de Goiânia é la”. 

Portanto os parques de Goiânia são paisagens que denotam um conjunto de 

idéias e de controle social da elite. Eles são representados, por determinados agentes, 

como símbolos que reforçam o poder político e de determinados grupos goianienses. 

Porém, não podemos deixar de considerar que esses espaços, assim como as praças, 

são também produtores de sociabilidades. São lugares de apropriação simbólica, de 

vivência, de sociabilidade e de reconhecimento da alteridade. Desta forma, como 

lugares em que os moradores se encontram, engendram seus modos de comunicação, 

interação e exploram suas identidades, os parques e praças tornam-se, de fato, um 

espaço público.  

 

Considerações Finais 

 

A Paisagem das praças e, especialmente dos parques públicos de Goiânia 

são emblemáticas, com um peso acentuado nas representações midiáticas da cidade. 

Elas se constituem em símbolos públicos que determinam a eclosão de novas formas 

de representar a cidade. Com isso, asseguram a imposição dos ideais de poder e de 

propagação da administração pública municipal. São paisagens que caracterizam 

diferentes representações, gerando conflitos e contradições e identidades mutáveis. 

Os moradores não negam os valores das áreas verdes, mas também não 

consolidam as representações de “capital verde”, “cidade dos parques e das flores” 

como identidades de Goiânia. Os indivíduos e grupos processam e reorganizam 

identidades para a cidade em função dos valores divulgados e enraizados em sua 

estrutura social, mas também, a nosso ver, na forma como eles veem e vivem a cidade 

e de acordo com as expectativas que ela lhes oferece. Portanto, as identidades são 

edificadas pela atribuição da mídia e pelas representações erigidas conforme os 

referenciais gerados socialmente na vivência cotidiana dos grupos com a cidade. De 

acordo com as considerações de Penna (1992), é possível observar que as 

representações do goianiense tomam duas direções: uma formada pelo 

autorreconhecimento, onde o critério é a vivência e a relação dos moradores com a 
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cidade e suas paisagens. A outra está atrelada à exterioridade do grupo, ao modo como 

Goiânia é vista e representada pelos meios de comunicação.  
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