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RESUMO 

 

O desembarque da Família Real portuguesa e da corte portuguesa na cidade do 

Rio de Janeiro em 1808 promoveu intercâmbios no espaço e no cotidiano. Dentre 

elas, a criação de uma fábrica de pulverização de pólvora, fundição de ferro e 

torneamento de armas de fogo e um Jardim de Aclimatação, mais tarde, 

nomeado Jardim Botânico, destinado a abrigar espécies vegetais exóticas. 

Devido à sua importância histórica, cultural e científica, o Jardim Botânico foi 

tombado pelo IPHAN em 1938, sendo considerado como um museu vivo na área 

da botânica, definido pela UNESCO como uma das reservas da biosfera e 

tornou-se um dos principais atrativos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Esta 

pesquisa foi elaborada com base na seguinte questão norteadora: Qual é a 

importância da educação patrimonial e do turismo para a conservação do 

patrimônio denominado como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro? O objetivo 

geral desta pesquisa é investigar a importância da educação patrimonial e do 

turismo na conservação do patrimônio, ao considerar como objeto de estudo o 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos são: contextualizar 

a criação do Jardim Botânico e do turismo no Rio de Janeiro, discutir a 

importância da educação patrimonial e do turismo na conservação do patrimônio 

e analisar o turismo e a educação patrimonial no Jardim Botânico. A metodologia 

da pesquisa foi a qualitativa, em função da pesquisa bibliográfica, observação 

direta no local e base etnográfica. A pesquisa de campo gerou reflexões sobre a 

importância da educação patrimonial e do turismo, por meio de atividades 

educativas e da interpretação ambiental, destacou a relevância da conservação 

do patrimônio material e imaterial, para memória e acesso às gerações futuras e 

identificou-se novas possibilidades de pesquisas. Devido às atuais mudanças no 

cenário político, econômico e financeiro do país, alguns espaços do Jardim 

Botânico ficaram desativados devido às secas e inundações, os relatos dos 

visitantes ressaltam a relevância do jardim histórico, porém ele precisa estar 

mais conservado e por fim, a escassez de recursos gerou a suspensão de cursos 

de capacitação de professores e do Serviço Educativo em Dezembro/2018. 

 

Palavras-chave: Jardim Botânico do Rio de Janeiro, educação patrimonial, 

conservação do patrimônio, turismo. 



 

 

RESUMEN 

El desembarco de la Familia Real portuguesa y la corte portuguesa en la ciudad 

de Rio de Janeiro en 1808 promovió intercambios en el espacio y la vida 

cotidiana. Entre ellos, la creación de una fábrica de pulverización de pólvora, 

fundición de hierro y torneado de armas de fuego y un Jardín de Aclimatación, 

más tarde llamado Jardín Botánico, para albergar especies de plantas exóticas. 

Debido a su importancia histórica, cultural y científica, el Jardín Botánico de Rio 

de Janeiro fue catalogado por el IPHAN em 1938, siendo considerado como un 

museo vivo en el área de la botánica y definido por UNESCO como una de las 

reservas de biosfera y se ha convertido en una de las principales atracciones 

turísticas de la ciudad de Río de Janeiro. Esta investigación se baseó en la 

siguiente pregunta guía: ¿Cuál es la importancia de la educación del patrimonio 

y el turismo para la conservación del patrimonio llamado Jardín Botánico de Rio 

de Janeiro? El objetivo general de esta disertación es investigar la importancia 

del patrimônio y el turismo em la conservación del patrimônio, considerando 

como objeto de estúdio el Jardín Botánico de la ciudad de Río de Janeiro. Los 

objetivos específicos son: contextualizar la creación del Jardín Botánico y do 

turismo no Rio de Janeiro; discutir la importancia de la educación del patrimonio 

y el turismo en la conservación del patrimonio y analizar el turismo y la educación 

del patrimonio en el Jardín Botánico. La metodologia de investigación 

selecionada fue la cualitativa, en función de la investigación bibliográfica, la 

observación directa en el sitio y la base etnográfica. La investigación de campo 

generó reflexiones sobre la importancia de la educacción del patrimonio y el 

turismo, a través de actividades educativas e interpretación ambiental, destacó 

la relevancia de la conservación del patrimonio material y inmaterial, para la 

memoria y el acceso a las generaciones futuras y se identificaron nuevas 

posibilidades de estúdios. Debido a los cambios actuales en el escenario político, 

econômico y financeiro del país, algunos espacios del Jardín Botánico fueron  

desactivados debido a sequias y inundaciones, los informes de los visitantes 

resaltan la importancia del jardin histórico, sin embargo, necesita ser estar más 

conservado y la escassez de los recursos llevó a la suspensión de los cursos de 

capacitación docente y el Servicio de Educativo en Diciembre/2018.  

Palabras clave: Jardín Botánico de Río de Janeiro, educación patrimonial, 

conservación del patrimonio, turismo. 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

N° Figura Título Página 

Figura 01 Desenho 1 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro 39 

Figura 02 Desenho 2 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro 39 

Figura 03 Busto de Saint Hilarie 44 

Figura 04 Planta baixa antiga do Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro 

45 

Figura 05 Aleia das Mangueiras 47 

Figura 06 Localização geográfica de alguns atrativos turísticos 58 

Figura 07 Localização geográfica do JBRJ e Lagoa Rodrigo de 

Freitas 

59 

Figura 08  Cascata, que deságua no Lago Frei Leandro 60 

Figura 09 Busto do Mestre Valentim 73 

Figura 10  Portão de Acesso ao Passeio Público 73 

Figura 11 Caminhos verdes do Passeio Público 75 

Figura 12  Fonte dos Amores do Passeio Público 75 

Figura 13  Obelisco do Passeio Público 76 

Figura 14 Fonte dos Amores (visão da parte interna) 76 

Figura 15 Escultura (jacarés) 76 

Figura 16  Jardim Suspenso do Valongo 78 

Figura 17 Centro Cultural Pequena África 78 

Figura 18 Cais do Valongo 79 

Figura 19 Cais do Valongo e entorno 80 

Figura 20 Portão e Grades da Quinta da Boa Vista 81 

Figura 21 Lago da Quinta da Boa Vista 81 

Figura 22 Quinta da Boa Vista 82 

Figura 23 Jardim do Palácio do Catete 84 

Figura 24 Jardim da Casa Rui Barbosa 87 

Figura 25 Quiosque no Jardim Casa Rui Barbosa 87 

Figura 26 Jardim Imperial de Petrópolis 89 

Figura 27 Portão do Campo de Santana 90 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

N° Figura Título Página 

Figura 28 Campo de Santana 91 

Figura 29 Identificação da Fundação de Parques e Jardins 91 

Figura 30 Edifício da Fundação de Parques e Jardins 92 

Figura 31 Caminho verde do Parque Lage 92 

Figura 32 Palacete Henrique Lage 93 

Figura 33 Sítio Burle Marx 94 

Figura 34 Porto do Rio de Janeiro 96 

Figura 35 Instalação de trilhos para bondes 100 

Figura 36 Pacheco Leão e Albert Einstein 105 

Figura 37 Rainha Silvia e Rei Gustavo, em visita ao JBRJ 105 

Figura 38  Visita do imperador do Japão 105 

Figura 39 Chafariz da Entrada Principal 143 

Figura 40  Museu do Meio Ambiente 144 

Figura 41 Busto de Barbosa Rodrigues 145 

Figura 42  Instituto Antônio Carlos Jobim 146 

Figura 43  Ateliê de Restauração de Obras do Mestre Valentim 147 

Figura 44 Ninfa Eco 148 

Figura 45 Caçador Narciso 148 

Figura 46  Aves Pernaltas 148 

Figura 47 Chafariz, Torre Eólica e Tenda do Centro de Visitantes 149 

Figura 48 Outra visão do chafariz 150 

Figura 49 Centro de Visitantes 150 

Figura 50 Centro de Visitantes (visão interna)  151 

Figura 51 Painel do Centro de Visitantes 151 

 

  



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

N° Figura Título Página 

Figura 52 Painel da Trilha Histórica 152 

Figura 53 Vídeos (imagem e som) 152 

Figura 54 Antigo Portão Colonial 153 

Figura 55 Portão Colonial 153 

Figura 56 Escultura e fonte d’água 153 

Figura 57 Parque Infantil 154 

Figura 58 Canteiro de Plantas Medicinais 154 

Figura 59 Alho  155 

Figura 60 Centelha 155 

Figura 61 Chafariz em frente ao Centro de Visitantes 156 

Figura 62 Jardim das Cactáceas 156 

Figura 63 Sinalização 156 

Figura 64 Jaqueira 157 

Figura 65 Lago Frei Leandro 157 

Figura 66 Lago do Frei Leandro e vitória-régia 158 

Figura 67 D. Pedro I 158 

Figura 68 D. Pedro II 158 

Figura 69 Estufa de plantas insetívoras 159 

Figura 70 Orquidário antigo 159 

Figura 71 Orquidário 159 

Figura 72 Bromeliário (parte externa) 160 

Figura 73 Bromeliário (parte interna) 160 

Figura 74 Presidência 161 

Figura 75 Ponte e Aleia das Pitangueiras 161 

Figura 76 Chafariz das Musas 162 

Figura 77 Aleia Frei Leandro 162 

Figura 78 Vista para o Cristo Redentor (a) 163 

Figura 79 Vista para o Cristo Redentor (b) 163 

Figura 80 Busto de D. João VI 164 

Figura 81 Gruta Karl Glasl 164 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

N° Figura Título Página 

Figura 82 Cascata, Belvedere e Bambuzal 165 

Figura 83 Cascata e Belvedere 165 

Figura 84 Sumaúma 165 

Figura 85 Sumaúma e Monumento 165 

Figura 86 Jardim Sensorial (parte externa)  167 

Figura 87 Jardim Sensorial (parte interna) 167 

Figura 88 Fonte d’água do Jardim Sensorial 168 

Figura 89 Jardim Sensorial em manutenção (Junho/2019) 169 

Figura 90 Caminhos do Jardim das Cactáceas 169 

Figura 91 Diversidade no Jardim das Cactáceas 169 

Figura 92 Estufas do Jardim das Cactáceas 170 

Figura 93 Cactos 170 

Figura 94 Placa de identificação 171 

   

 



 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 

APAC Área de Proteção do Ambiente Cultural 

CIETH Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hotelaria 

CPPMCN Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural 

e Natural 

EA Educação ambiental 

IA Interpretação ambiental 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

IBV Instituto de Biologia Vegetal 

ICMBIO Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

IHGB Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

INEPAC Instituto Estadual de Patrimônio Cultural 

IPHAN Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

JBRJ Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

MACOP Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas 

MEC Ministério da Educação 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MHN Museu Histórico Nacional 

MTur Ministério do Turismo 

PCN Parâmetros Curriculares Nacionais 

PPGTUR/UFF Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade 

Federal Fluminense 

ProNEA Programa Nacional de Educação Ambiental 

SISNAMA Sistema Nacional de Meio Ambiente 

TCC Trabalho de Conclusão de Curso 

UFF Universidade Federal Fluminense 

UFRRJ Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

  

 

 

  



 

 

  LISTA DE QUADROS 

 

N° Quadro Título Página 

Quadro 01  As três formas de Educação 121 

Quadro 02 Argumentos para Sustentabilidade 
 

131 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO  21 

1. A CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA CRIAÇÃO DO JARDIM 

BOTÂNICO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RIO DE 

JANEIRO 

36 

1.1. A RELEVÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DOS JARDINS 

HISTÓRICOS 

1.1.1. OS JARDINS HISTÓRICOS PÚBLICOS NO BRASIL 
1.2. O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DO RIO DE 

JANEIRO 

59 

 

71 

94 

2. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E DO TURISMO 

NA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO  

109 

2.1. AS CONTRIBUIÇÕES DAS TRÊS FORMAS DE EDUCAÇÃO 

FORMAL, NÃO-FORMAL E INFORMAL 

120 

2.2. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DA 

INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL 

125 

3. O TURISMO E A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO JARDIM 

BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO 

138 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  185 

REFERÊNCIAS 192 

APÊNDICE 211 

 

  



   21 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A expedição exploradora liderada por Gaspar de Lemos chegou à Baía de 

Guanabara em 1°de janeiro de 1502 quando a confundiram com a foz de um 

grande rio e passaram a chamar este território como Rio de Janeiro, que já era 

habitado por índios Termiminós e Tamoios. A segunda expedição portuguesa, 

liderada por Gonçalo Coelho, chegou à Baía de Guanabara em 1503-1504 e 

ergueu uma casa de pedra que funcionava como uma feitoria, mas foi desativada 

por Cristóvão Jaques em 1516 (AGCRJ, 2019).  

Desde as primeiras viagens de exploração do litoral do Rio de Janeiro, os 

portugueses já conheciam as qualidades do lugar, como ancoradoro profundo e 

abrigo seguro, no entanto, foi na Baía de Santos que se tornou o lugar de 

povoação de caráter permanente (BERNARDES; SOARES, 1995). 

 Após questionar a divisão do Novo Mundo entre Portugal e Espanha por 

meio do Tratado de Tordesilhas, o Rei Henrique II da França, ordena que uma 

expedição francesa viesse ao Brasil para conquistar territórios, visto que 

Portugal estava em uma situação frágil junto aos os índios que já habitavam na 

cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ, 2019). 

Em 1555 os franceses, comandados por Nicolas Durand de Villegagnon1, 

e apoiados pelos índios Tamoios, invadiram a Baía de Guanabara e fundaram a 

França Antártica (MANSUR; MORAIS, 2014). Durante a invasão, os franceses 

ocuparam a Fortaleza da Laje, construída em uma ilhota na Baía de Guanabara, 

medindo cerca de 600 m², lembrando a aparência uma tartaruga. A Fortaleza de 

Santa Cruz foi planejada para a defesa da “França Antártica” e teve sua origem 

em uma fortificação rudimentar, composta por dois canhões sobre um rochedo 

na entrada da baía da Guanabara (MARENGA; SILVA, 2015).  

A aliança estabelecida entre os franceses e os Tamoios, a ocupação do 

território em caráter permanente e as ameaças à estabilidade de São Vicente, 

Santos e Piratininga influenciaram a tomada de uma ação pelos portugueses, 

                                                
1 Nicolas Durand de Villegagnon nasceu em 1510, na França, foi um diplomata e cavaleiro da 
Ordem de Malta, que ficou conhecido por sua liderança, ações e estratégias de combate, ao 
fundar uma colônia de exploração francesa no litoral brasileiro, a Ilha de Villegagnon, no interior 
da Baía de Guanabara (INFOESCOLA, 2019). Ao chegar à ilha em 1555, construiu o Forte 
Coligny, época em que os descobridores franceses tentavam estabelecer a França Antártica no 
Brasil (AGCRJ, 2019). 
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sob ordem imperial (BERNARDES; SOARES, 1995). Em 1° de março de 1565, 

Estácio de Sá e a frota portuguesa desembarcaram entre dois morros, o Pão-de-

Açúcar e o Cara de Cão, local em que foi fundada a cidade de São Sebastião do 

Rio de Janeiro (MARENGA; SILVA, 2015). Esta região é considerada o primeiro 

local de povoamento, possui o marco da fundação da cidade (MANSUR; 

MORAIS, 2014) e ali foi instalada a Fortaleza de São João, uma edificação 

construída por ordem de Estácio de Sá, que se estabeleceu como principal ponto 

de defesa da cidade do Rio de Janeiro (MARENGA; SILVA, 2015).  

A defesa da Baía de Guanabara foi a principal função da cidade do Rio de 

Janeiro (BERNARDES; SOARES, 1995) e o primeiro brasão da cidade foi criado 

em 1565, com traços estéticos mais simplificados, como uma esfera armilar 

dourada, anéis meridianos e paralelos, setas para remeter a São Sebastião, 

desenhadas em forma de um escudo e com símbolos astrológicos (AGCRJ, 

2019). 

Percebe-se que a cidade cresceu orientada pelos maciços costeiros e 

inicialmente, as primeiras ocupações portuguesas visavam ao domínio e à 

defesa da baía de Guanabara, ao aproveitar as condições naturais favoráveis 

para instalação de fortes e fortalezas (MARENGA; SILVA, 2015). 

Os franceses fizeram novas tentativas de invasão e emboscadas com o 

apoio dos índios Tamoios, pela terra e pelo mar, com o uso de canoas. Este foi 

um período marcado por intensos conflitos, ocorridos nesta faixa de terra que 

era defendida pelos portugueses (MANSUR; MORAIS, 2014). 

 Estes acontecimentos motivaram, então, a construção de uma fortificação 

mais resistente, feita de taipa de pilão, abastecida com muita artilharia e guaritas 

de madeira (MANSUR; MORAIS, 2014). Em 1567, após vários conflitos e lutas, 

com a invasão da Baía de Guanabara e tomada de posse da região (AGCRJ, 

2019), tal núcleo de ocupação foi transferido para o Morro do Castelo e a 

Fortaleza de Santa Cruz foi tomada por Mem de Sá, tornando-se um ponto de 

defesa estratégico e principal da Baía de Guanabara (MARENGA; SILVA, 2015). 

 O Morro do Castelo se localizava do outro lado da Baía de Guanabara e 

oferecia melhores condições para uma defesa mais eficiente, com a construção 

de uma muralha, para proteger as edificações ali estabelecidas e a população, 

com cerca de 150 habitantes (MANSUR; MORAIS, 2014). 
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Desde a sua fundação, a cidade do Rio de Janeiro teve importante papel 

para o governo, devido à sua localização geográfica, no interesse especial em 

domínio de territórios e na abertura de caminhos oriundos de outras regiões até 

uma cidade portuária (BERNARDES; SOARES, 1995). 

A construção de uma muralha, para proteção da cidade, foi determinada 

pela primeira vez, por Salvador Correia de Sá, que governou entre 1568 e 1572. 

Ele ordenou que a muralha fosse erguida entre os fortes de São Sebastião, no 

Morro do Castelo, e São Tiago, situado no espaço em que está localizado o 

Museu Histórico Nacional (MHN). Em seu governo, ele também proibiu a 

construção de casas próximas à praia e ao Morro de São Bento, região que 

abriga o Mosteiro de São Bento e a Igreja de Nossa Senhora de Montserrat, e 

ordenou que esta região recebesse muralhas e fosse fortificada (MANSUR; 

MORAIS, 2014). 

A muralha continuou a ser construída em torno do Morro do Castelo até a 

antiga Praia de Santa Luzia, região em que está situada a Igreja de Santa Luzia. 

As ondas do mar batiam com muita força por ali e às vezes, parte da muralha 

era destruída, o que demandava a sua reconstrução, com o intuito de garantir a 

defesa da cidade (MANSUR; MORAIS, 2014). 

Ainda no século XVII ocorreram os primeiros relatos de descobertas de 

ouro na cidade de Vila Rica, cujo nome ficou definido como Ouro Preto (AGUIAR, 

2013), situada no Estado de Minas Gerais. Porém, o processo de urbanização e 

de povoamento somente chegou às regiões que se dedicavam à extração do 

ouro no século XVIII, por meio de um cinturão de abastecimento (PIRES, 2001), 

para fornecer os insumos necessários para se manter no local, visto que o solo 

era carente de nutrientes para a produção agrícola. 

Com a instalação de uma sede das capitanias do sul na cidade do Rio de 

Janeiro, devido à descoberta do ciclo do ouro e ao uso de mão-de-obra escrava 

de origem africana, a cidade voltou-se à gestão dos negócios de toda a colônia 

(BERNARDES; SOARES, 1995). Nesta época, a exploração de ouro foi uma das 

motivações para os processos de urbanização e de povoamento de cidades do 

interior no Estado de Minas Gerais e o século XVIII foi marcado pelo surgimento 

da prestação de serviços por operários, artesãos e alfaiates (PIRES, 2001). 
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Em setembro de 1711, um novo francês, chamado René Duguay Trouin2, 

chegou à cidade do Rio de Janeiro, com 18 navios e 5.400 homens, em um dia 

de forte nevoeiro, que impediu a visão das sentinelas nas guaritas das fortalezas 

e com isso, os navios franceses entraram, com habilidade e facilidade, na Baía 

de Guanabara. Durante o conflito e na tentativa de defesa, ocorreram baixas de 

ambos os lados, mas a força dos franceses era superior em número e em armas 

e após o bombardeio da cidade, René Duguay Trouin exigiu um resgate para 

deixar de incendiar o que encontrasse à sua frente (MANSUR; MORAIS, 2014). 

O resgate foi assinado em outubro de 1711 e, em posse de elevada 

quantia de dinheiro, barras de ouro, caixas de açúcar e bois, os invasores 

franceses regressaram à Europa em novembro de 1711. Perante diversas falhas 

na defesa da cidade do Rio de Janeiro, o governador Francisco de Castro Morais 

foi punido e afastado do cargo. E a população local teve de arcar com os pesados 

tributos para reparar os prejuízos causados pelo resgate acordado com os 

franceses (MANSUR; MORAIS, 2014). 

Tais acontecimentos fizeram com que engenheiros militares portugueses 

fossem enviados à cidade do Rio de Janeiro para construir novas fortalezas e 

aprimorar as já existentes e o governador D. Francisco Xavier da Távora (1713-

1716) determinou que o francês Massé elaborasse um plano de defesa para 

evitar futuras invasões na cidade. Uma das medidas foi a construção de uma 

muralha conhecida como o Muro da Cidade, cujas pedras de construção foram 

extraídas do Morro da Conceição (MANSUR; MORAIS, 2014). No ano de 1715 

iniciou-se a construção da Fortaleza da Conceição, localizada no centro urbano 

do Rio de Janeiro (MARENGA; SILVA, 2015). 

Em 1725, Luiz Vahia Monteiro assumiu o governo do Rio de Janeiro e foi 

contra a construção do muro, devido à ineficiência ao proteger a cidade e proibiu 

que outras construções como esta fossem erguidas, contrariando a decisão da 

Câmara. Ele propôs a criação de uma fortificação da cidade, com a abertura de 

um canal com início na Prainha (Praça Mauá) até o mar, na direção do Passeio 

Público. No entanto, a Câmara era beneficiada com a cobrança de taxas para 

                                                
2 René Duguay Trouin foi um famoso corsário francês, que organizou uma expedição ao Rio de 
Janeiro no ano de 1711, com o objetivo de obter altos lucros e para vingar a morte do corsário 
francês Jean-Francois Duclerc. Ele desembarcou com suas tropas na praia do Valongo e 
conquistou a cidade (BRASIL ESCOLA, 2019). 
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conceder permissão para novas construções, que eram repassadas à população 

(MANSUR; MORAIS, 2014).  

No ano seguinte, Luiz Vahia Monteiro encaminha uma carta endereçada 

ao rei D. João VI para dar ênfase à inutilidade do muro que foi erguido por Massé, 

no intuito de defender a cidade do Rio de Janeiro e que a construção do canal, 

além de proteger a cidade, facilitaria o seu processo de expansão. No entanto, 

o projeto do canal não foi aprovado e a construção da muralha foi interrompida, 

de forma definitiva, porque parte dela já estava demolida, em função da retirada 

de pedras e da realização de constantes aterros (MANSUR; MORAIS, 2014). 

O engenheiro e governador Gomes Freire fez uma análise sobre o estado 

das fortificações e decidiu aproveitar parte do muro erguido pelo brigadeiro João 

Massé, mas fez algumas recomendações com o envio de uma carta a D. João 

VI, alegando que o muro impedia o crescimento da cidade. Em 1735, Silva Pais 

decidiu seguir com a manutenção do muro, mas fez diversas observações sobre 

o reinício de sua construção e tal edificação, conhecida na época como nova Sé, 

que abriga o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ (IFCS) no novo 

cenário contemporâneo (MANSUR; MORAIS, 2014). 

É importante destacar que, com o passar dos anos, a expansão da cidade 

do Rio de Janeiro foi inevitável, tornando o muro obsoleto e bem próximos a ele 

surgiram casas a partir do ano 1746 (MANSUR; MORAIS, 2014). 

 A transferência oficial da capital da colônia de Salvador para o Rio de 

Janeiro somente se efetivou no ano de 1763, com o deslocamento do eixo 

político e econômico do Brasil do Nordeste para o Sudeste do país e a presença 

de vice-reis modificou a vida e o aspecto da cidade, cujo núcleo urbano estava 

concentrado próximo à Rua da Vale até o Campo de Santana (BERNARDES; 

SOARES, 1995). 

Próximo à região do Morro da Conceição, existia o porto secundário de 

descarga de mercadorias (alimentos, animais e madeira) vindas do recôncavo, 

de terras ao fundo da baía e serras ao longe. No ano de 1769 a área passou a 

exercer mais uma atividade portuária, pois o Vice-Rei Marquês de Lavradio, 

determinou a transferência dos navios negreiros que transportavam escravos 

para o Valongo. Esta decisão fez com que o desembarque de escravos no Largo 

do Paço, conhecida como Praça XV, fosse tirado da vista da população da 
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cidade, que presenciava cenas fortes e impactantes com a chegada das 

embarcações vindas da África (PORTO MARAVILHA, 2010).  

O Forte Duque de Caxias teve importância no processo de defesa da 

cidade do Rio de Janeiro devido à sua localização geográfica na praia do Leme, 

na Ponta da Vigia, quando a cidade estava nos limites do Morro do Castelo, São 

Bento, Conceição e Santo Antônio (MARENGA; SILVA, 2015). 

Os recursos naturais no Brasil tornaram-se mais conhecidos no governo 

do Vice-Rei Luis de Vasconcelos e Souza, entre os anos de 1779 e 1790, com o 

surgimento de iniciativas de diversificação agrícola e preparação da colônia para 

criar um horto botânico e um jardim de aclimatação (GASPAR; BARATA, 2008). 

Diversas intervenções da França se passaram em Portugal e em outros 

países da Europa entre os anos de 1807 e 1812, pois o império napoleônico, 

constituído por líderes, soldados franceses e povos aliados, coagidos e vassalos, 

tiveram vitórias consecutivas ao unir forças para conquistar novos territórios e 

expandir os domínios da França (VENTURA, 2011), em função de hegemonia 

de mercados e de poder político. O imperador da França, Napoleão Bonaparte, 

decretou o bloqueio continental em 1806, ao ameaçar a invasão das nações que 

mantivessem contato com os ingleses (GASPAR; BARATA, 2008). 

Tais acontecimentos provocaram a vinda da Família Real portuguesa e a 

corte portuguesa a buscar refúgio no Brasil (GASPAR; BARATA, 2008), em 

posse de seus pertences pessoais (vestuário, joias, móveis), de documentos e 

livros e de variadas espécies de plantas (CAMARGO, 2007).  

A vinda do príncipe regente D. João VI ao Brasil promoveu intercâmbios 

no espaço e no cotidiano. Uma das primeiras ações do príncipe regente D. João 

VI foi a celebração da Carta Régia em janeiro de 1808, para abertura dos portos 

às nações amigas, com o intuito de iniciar o ciclo da internacionalização (PIRES, 

2001) e atraíram para a cidade do Rio de Janeiro, leilões de negociantes, 

aventureiros, artistas, latifundiários e comerciantes (MALERBA, 2000).  

Os portos abertos para o comércio de mercadorias, abolidas de restrições, 

igualmente estavam disponíveis para a circulação de homens (CAMARGO, 

2007). Algumas medidas acarretaram no aumento da carga de impostos 

cobrados na colônia e no incentivo ao comércio e aos setores de produção sobre 

os quais os impostos incidiram (GASPAR; BARATA, 2008). 
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A Família Real portuguesa e a corte portuguesa adentraram na Baía de 

Guanabara em 05 de março de 1808 e foram abrigadas em residências situadas 

na Praça XV, até que a infraestrutura necessária para os receber fosse 

disponibilizada (CAMARGO, 2007).  

Este período foi marcado por intercâmbios no espaço, no cotidiano, em 

hábitos coloniais e no oferecimento de serviços de alimentação, hospedagem e 

transporte. No princípio do século XIX, o crescimento da cidade envolveu a 

pequena planície que medeia os morros do Castelo, de São Bento, de Santo 

Antônio e da Conceição (BERNARDES; SOARES, 1995). 

Em 1808 foi revogada a legislação que proibia a implantação de fábricas 

e manufaturas na colônia e criou-se a Imprensa Régia. Foram instituídos os 

Ministérios dos Negócios da Guerra e do Estrangeiro e dos Negócios da Marinha 

e Domínios Ultramarinos, o Real Erário Público, o Conselho da Fazenda, a Real 

Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, o Banco do Brasil, o Real 

Arquivo e a Real Biblioteca Pública (GASPAR; BARATA, 2008). 

As intensas transformações ocorridas no espaço urbano da cidade do Rio 

de Janeiro fizeram com que ela se consolidasse como centro da monarquia e do 

império português, ao se estruturar como metrópole e se tornar uma referência 

para as demais cidades (CAMARGO, 2007). Estas transformações envolviam o 

árduo trabalho com aterros e drenagem sobre brejos e lagoas (BERNARDES; 

SOARES, 1995) e ações quanto à condição de segurança, ao guardar e proteger 

a nova capital com armas e pontos de defesa contra o inimigo. 

Após alguns meses, D. João VI decretou a criação de um Jardim de 

Aclimatação no mesmo terreno da fábrica, com o intuito de aclimatar as espécies 

vegetais oriundas de outras regiões do mundo. O Jardim de Aclimatação foi 

fundado em 13 de junho de 1808, favoreceu a preservação e a conservação de 

diversas espécies vegetais, a introdução da cultura do chá preto e de especiarias 

do Oriente (RODRIGUES, 1894), promoveu o desenvolvimento do ensino, a 

realização de pesquisas científicas e estimulou projetos de extensão (TAVARES, 

1994), alcançando prêmios e reconhecimento internacional. 

A área escolhida para o Jardim de Aclimatação foi a do Engenho da Nossa 

Senhora da Conceição, antigas terras do Engenho d’El Rei (GASPAR; BARATA, 
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2008). D. João VI3 desapropriou a antiga fazenda dos herdeiros de Rodrigo de 

Freitas para instalação de uma fábrica destinada à pulverização de pólvora, 

fundição de ferro e torneamento de armas de fogo (LAVOR, 1983) (APAC, 2012). 

Uma curiosidade interessante é que em função das inúmeras dificuldades 

em se ocupar o território brasileiro, não foi despertado o olhar de portugueses e 

dos brasileiros em relação ao apego, afeição e familiaridade pelo local em que 

se vive e a terra de nascimento (CAMARGO, 2007). Esta situação nos leva a 

refletir em relação à ausência da valorização da própria cultura da colônia, da 

natureza, dos hábitos e dos costumes, assim como os bens já existentes, sejam 

eles materiais ou imateriais, pois a própria criação do Jardim Botânico favoreceu 

a preservação de diversas espécies exóticas, oriundas de outras regiões do 

mundo, privilegiando gostos e preferências aristocráticos. 

Os projetos de criação de jardins botânicos já eram discutidos no princípio 

do século XVIII e com a chegada da Família Real e da corte portuguesa ao Brasil, 

estas ações tiveram avanços e permitiram a introdução de novas espécies no 

Brasil, como as da Guiana Francesa, pois as tropas portuguesas fizeram 

ocupação de tais terras entre 1809 e 1813 (GASPAR; BARATA, 2008). 

Com o estabelecimento do Real Horto no Rio de Janeiro em 1808, 

transformado em Real Jardim Botânico em 1811 (IPJBRJ, 1996) e franqueado 

ao público a partir de 1821 (CAMARGO, 2007), foi possível dar os próximos 

passos para a criação de outros jardins. A partir de 1825 inauguravam-se os 

jardins de aclimação das províncias da Bahia, Minas Gerais, Maranhão e 

Pernambuco (GASPAR; BARATA, 2008). 

Além da seleção das melhores mudas, dos cuidados no transporte e no 

manuseio, devido às longas viagens marítimas, foi necessário construir viveiros, 

monitorar o crescimento das mudas, em função do sol, chuva, luz, vento, água 

e temperatura, para favorecer a conservação e a preservação das espécies 

vegetais (IPJBRJ, 2019). 

                                                
3 D. João VI nasceu em Lisboa, no Palácio Real da Ajuda, em 13 de maio de 1767. Filho do rei 
consorte D. Pedro III e de D. Maria I, durante a infância e juventude não foi preparado para 
ocupar o trono, pois o herdeiro era seu irmão mais velho Dom José. Os reis decidiram que ele 
deveria se casar, em 1785, com Carlota Joaquina de Bourbon, filha do rei espanhol Carlos IV, 
para selar a amizade entre os dois países. Ainda no ano de 1785, D. Pedro III falece e o seu 
sucessor ao trono, D. José, veio a falecer em 1788, motivos pelos quais a D. Maria I passou a 
ter problemas de saúde, cabendo a D. João VI ser coroado Rei do Reino Unido, Portugal, Brasil 
e Algarves (DOM JOAO VI, 2019). 
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O Jardim Botânico possui diversos caminhos, que são conhecidos como 

aléias4, em que é possível reconhecer histórias e memórias por meio de velhas 

e contorcidas árvores, em função do porte e de suas respectivas características 

(BEDIAGA, 2007), como os raros exemplares de palmeira-imperial, com mais de 

150 anos de vida (RIO BOOK, 2018). 

A palmeira-imperial (Roystonea oleracea) tornou-se o principal símbolo do 

Jardim Botânico, ao inspirar imponência com sua estatura (BEDIAGA, 2007). É 

uma planta nativa do Caribe, do Norte da Venezuela e do Nordeste da Colômbia 

(MUSEU NACIONAL, 2019), que pode viver por mais de 200 anos, alcançar 30 

metros de altura e produzir aproximadamente 2.000 sementes, a cada período 

de frutificação. Tais sementes levam em torno de 70 dias para germinar 

(MONTEIRO, 2018) e suas mudas foram trazidas ao Brasil pelo comerciante 

português Luiz de Abreu Vieira, pois eram oriundas das Ilhas Maurício e haviam 

sido oferecidas como presente ao príncipe regente D. João VI (LISBOA, 2018).  

Como a primeira muda desta palmeira exótica foi plantada pelo príncipe 

regente D. João VI, a palmeira-imperial se consagrou como um dos símbolos da 

monarquia (MONTEIRO, 2018) e se transformou em um dos cartões postais 

mais divulgados do Jardim Botânico e do Rio de Janeiro (MAGALHÃES, 2013).  

Esta espécie formou a Aleia das Palmeiras dentro do Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro, com cerca de 135 palmeiras ao longo de 740 metros de extensão, 

inspirando o cultivo desta palmeira por todo o Brasil. Em fazendas, praças e 

jardins no Brasil foram abertas Aleias ou Avenidas de Palmeiras Imperiais, para 

que esta espécie fosse adotada no paisagismo brasileiro (MAGALHÃES, 2013). 

Como o Jardim Botânico possui várias mudas da palmeira-imperial em 

seus caminhos, a partir de 1829 elas passaram a frutificar e o diretor do Jardim 

Botânico, denominado Bernardo José de Serpa Brandão (gestão 1829-1851), 

tomou a decisão de preservar o monopólio da instituição sobre esta espécie 

(LISBOA, 2018), ao determinar que todas as sementes fossem queimadas, a 

cada ano (MONTEIRO, 2018). Porém, ao perceber o valor das sementes da 

palmeira-imperial, os escravos passaram a recolhê-las, para vendê-las de forma 

clandestina. Um dos hábitos da Casa dos Imperadores do Brasil era conceder, 

                                                
4 Aléias: Alamedas, avenidas, caminhos de um jardim ou parque, caminho composto por árvores, 
arbustos (FERREIRA, 2001; MICHAELIS, 2019). 
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aos súditos mais fiéis, sementes da palmeira-imperial, como símbolo de lealdade 

à coroa portuguesa. Por isso, nota-se a presença desta espécie em jardins dos 

solares e fazendas da nobreza do império brasileiro (LISBOA, 2018).  

Desde a sua fundação, o Jardim Botânico recebeu diversos nomes: 

Jardim de Aclimação, Real Horto, Real Jardim Botânico (CAMARGO, 2007), 

Jardim Botânico e por fim, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro, a partir de 1996 (IPJBRJ, 1996). 

Ao longo de sua existência, o Jardim Botânico exerceu papel relevante no 

processo de educação, divulgou as pesquisas científicas brasileiras no exterior 

e permitiu a criação de projetos de extensão ligados às áreas de botânica e de 

agricultura, os quais ainda são praticados por instituições de pesquisa e 

laboratórios especializados (IPJBRJ, 2019). 

Algumas espécies vegetais foram identificadas como terapêuticas e por 

isso, formaram as primeiras coleções de plantas medicinais desidratadas do 

Brasil (BEDIAGA, 2007) e estudos científicos são desenvolvidos pelo Jardim 

Botânico, com o intuito de conhecer as funcionalidades e identificar como aplicar 

as plantas medicinais no tratamento e na prevenção de doenças. 

Espécies vegetais raras como pau-brasil, ipê, palmeira-imperial, vitória-

régia, orquídeas e bromélias são preservadas no Jardim Botânico, pois fazem 

parte de um grupo de espécies endêmicas, que somente sobrevivem em 

determinadas regiões geográficas, em virtude de características climáticas, 

físicas e biológicas.  

Com a instalação do Jardim Botânico, durante o reinado de D. João VI, 

priorizou-se os processos de aclimatação de espécies vegetais, a realização de 

pesquisas científicas e o plantio de chá preto, oriundo da cultura chinesa, cujo 

nome científico é Camellia sinensis e estima-se que entre as décadas de 1820 e 

1830 foi feita a colheita anual de cerca de 340 kg da folha do chá preto (IPJBRJ, 

2019). 

Após a abertura do Jardim Botânico à visitação pública para fins de 

passeios e contemplação da natureza em dias de domingos e de festividades  

(BEDIAGA, 2007) em 1821 (CAMARGO, 2007), estabeleceu-se a construção de 

uma relação muito próxima entre turismo e meio ambiente, pois os recursos 

naturais passaram a ser tornar atrações para turistas e visitantes (LICKORISH; 
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JENKINS, 2000) e por isso, as pessoas se locomoviam pelos caminhos em 

busca do contato com a paisagem natural, repleta de fauna e de flora, para 

registrar momentos de lazer, descanso e satisfação em sua memória. 

À medida em que o Jardim Botânico ganha destaque por meio de 

pesquisas, visitação pública e na produção de mudas, outras transformações 

ocorrem ao redor da Baía de Guanabara, como a construção do Forte do Imbuhy, 

situado próximo à Fortaleza de Santa Cruz, uma fortificação recente, erguida em 

1863, com o intuito de defender a cidade do Rio de Janeiro (MARENGA; SILVA, 

2015). Portanto, há uma grande herança cultural, natural e histórica que pode 

ser usufruída pelo homem do século XXI. 

Ao refletir sobre o potencial turístico da cidade do Rio de Janeiro, no 

planejamento e no acolhimento de turistas e visitantes, pode-se perceber que o 

turismo é capaz propiciar diversas experiências ao homem, quando ele está em 

contato com os recursos naturais, ao atender aos interesses dos turistas e 

visitantes e às necessidades dos habitantes daquela região. O desenvolvimento 

do turismo pode ser intensificado através de ações de empresas privadas e/ou 

públicas, da atuação de instituições de pesquisa e de organizações não-

governamentais (IGNARRA, 2003). 

O turismo é um fenômeno que abrange as pessoas (turistas e visitantes), 

os prestadores de serviço, o governo e a comunidade local do destino turístico, 

em que cada um deles exerce um papel essencial no sistema turístico. Através 

da interação entre tais componentes, é possível verificar se há uma relação forte 

entre eles, que favorece ou não a manutenção, a realização e o crescimento do 

turismo em um determinado atrativo turístico ou região (IGNARRA, 2003). 

A atividade turística permite que o homem estreite distâncias e se integre 

a diferentes povos (DIAS, 2008). O conhecimento, os vínculos sociais, o respeito 

e as reflexões podem surgir através do contato das pessoas com outras culturas, 

em função da percepção e da compreensão do seu lugar no mundo e do elo 

existente entre si (MOLINA; RODRIGUEZ, 2001). O turismo é um fenômeno de 

grande importância nas sociedades modernas, por ser um produto da cultura, 

que engloba a manifestação do local e promove um desenvolvimento autêntico. 

O turismo é um fenômeno complexo, com múltiplas facetas que envolvem 

aspectos econômicos, socioculturais e ambientais, que viabiliza e oportuniza o 
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conhecimento, a sensibilidade, a percepção social, o contato entre as pessoas e 

várias culturas (AVILA, 2009). 

A paisagem envolve aquilo que se vê e a forma como o mundo é visto, no 

instante em que cada revelação se multiplica em novos olhares, desperta 

serenidade e propicia contemplação (DELPHIM, 2012). Como o jardim oferece 

um espaço de acolhimento e vivências, o turismo pode abranger a troca de 

saberes entre as pessoas, gerar laços sociais, possibilitar o aprendizado junto à 

natureza e às construções edificadas, ao registrar informações importantes para 

a história e a memória, além de propagar a educação e promover ações ligadas 

à cultura através do patrimônio. 

O homem é o resultado do meio social e cultural em que ele nasceu, 

aprendeu, cresceu e vivenciou, ou seja, ele é herdeiro de um longo processo 

acumulativo, que refletem em seu pensamento, ações, experiências e escolhas, 

em função dos saberes que foram transmitidos das gerações anteriores a ele 

(LARAIA, 2001). E cada homem é um indivíduo, cada “povo” é uma entidade, é 

um “mundo” diverso dos demais, e por isso, é válido observar e compreender as 

diferenças, pois a cultura nos permite conhecer a pluralidade dos modos de vida 

e de pensamento (ORTIZ, 2007).  

A cultura é constituída por um conjunto de crenças, costumes, valores 

espirituais e materiais, realizações de uma época ou de um povo, manifestações 

voluntárias que podem ser individuais ou coletivas pela elaboração artística ou 

científica. A cultura é a base para a construção e o fortalecimento da identidade 

cultural de indivíduos e grupos sociais que possuem semelhanças culturais. 

Conhecimentos, crenças, valores, normas, símbolos, usos, costumes, leis, 

tradições, hábitos e personagens são os componentes da cultura de um 

determinado povo ou país (MYANAKI et al., 2007).  

A cultura pode promover uma transformação na natureza e nas relações 

sociais, ao possibilitar que as pessoas (turistas e visitantes) possam se adaptar 

ao meio, em virtude de seus anseios, expectativas e desejos (CUCHE, 2002). O 

contato dos turistas e visitantes com o meio pode favorecer a compreensão da 

diversidade, o entendimento de estilos de vida, das tradições, dos hábitos e 

costumes (LICKORISH; JENKINS, 2000). 
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Um produto turístico é desenvolvido com o uso de recursos naturais ou 

culturais, sejam eles materiais ou simbólicos, que unidos aos equipamentos, 

possibilitam a prestação de serviços, envolvendo recreação, alimentação, 

hospedagem e transporte (BARRETTO, 2007), e então, o referido produto 

turístico é oferecido aos clientes interessados em consumi-lo. 

O turismo também pode ser entendido como processo que busca atender 

uma realização pessoal, seja por caráter motivacional, econômico, cultural, 

ecológico e científico. Este processo é capaz de promover cenários, apresentar 

riscos e incertezas, criar oportunidades e gerar negócios (BENI, 1998). 

Turistas e visitantes são bem-vindos para conhecer e visitar o Jardim 

Botânico, que abriga obras de arte, fotografias e exposições no centro de 

visitantes, museu e biblioteca, em área de convivência comum e acesso gratuito. 

Para conhecer os caminhos, o arboreto, as cascatas, os lagos, o orquidário, o 

bromeliário, os cactáceos, o Jardim Japonês, o Jardim Sensorial e os demais 

atrativos, é preciso adquirir o bilhete de entrada individual.  

Como o Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro apresenta inúmeros 

registros da história e da memória do Brasil, ele foi tombado pelo IPHAN em 

30/05/1938, é considerado internacionalmente como um museu vivo na área da 

Botânica e é uma das reservas da Mata Atlântica (1999) e da Biosfera (1992), 

conforme definido pela UNESCO (BENS TOMBADOS, 2014). Devido à 

localização geográfica, à valorização do m² em área de zona sul, do conflito de 

interesses, da presença de vasta área verde e da disputa de territórios, o Jardim 

Botânico tornou-se passível a sofrer por intervenções humanas que podem 

provocar impactos sociais e ambientais.  

Pelos motivos expostos acima, esta dissertação foi intitulada como Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro: a importância da educação patrimonial e do turismo 

na conservação do patrimônio. O objetivo geral desta dissertação é investigar a 

importância da educação patrimonial e do turismo na conservação do Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro. E os seus objetivos específicos são: contextualizar 

a criação do Jardim Botânico e do turismo no Rio de Janeiro, discutir a 

importância da educação patrimonial e do turismo na conservação do patrimônio 

e analisar o turismo e a educação patrimonial no Jardim Botânico.  

Para direcionar este estudo, foi selecionada a metodologia da pesquisa 
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qualitativa, em função da pesquisa de revisão bibliográfica e pesquisa de campo 

(base etnográfica). De acordo com Vergara (2007), a pesquisa científica permite 

aprofundar a visão sobre um determinado tema, selecionar o caminho para 

conduzir a lógica do pensamento, estruturar e desenvolver o estudo proposto. O 

conhecimento é o elemento fundamental da produção científica, o qual pode ser 

evidenciado e propagado junto à sociedade contemporânea, em função dos 

processos de inovação, globalização e desenvolvimento econômico que o 

mundo passou nas últimas décadas (LIMA & MIOTO, 2007). Para apoiar o 

desenvolvimento desta dissertação, foram executadas buscas nas plataformas 

online (nacionais e internacionais) de artigos, revistas e periódicos como 

principais fontes de pesquisa, assim como livros, catálogos, jornais, vídeos e 

imagens disponíveis em acervos bibliográficos localizados nas cidades de 

Niterói-RJ e do Rio de Janeiro-RJ. A pesquisa de campo foi realizada no período 

compreendido entre Julho/2018 e Outubro/2019. 

Devido ao atual cenário econômico e financeiro do país, os espaços 

culturais deixam de exercer o seu papel sob o viés do acolhimento, educação, 

contemplação e lazer, acarretando em impactos na formação da cidadania e do 

indivíduo. Espaços culturais localizados em áreas naturais propiciam o contato 

do homem com a natureza, favorecem a percepção de novos olhares para a 

vida, nos conectam à nossa história e à nossa memória como país e podem ser 

utilizados como recursos complementares ao conteúdo abordado em contexto 

escolar. Infelizmente por restrição de verba ou cortes no orçamento, tais espaços 

culturais são fechados ou são mantidos com o mínimo de serviços possíveis. 

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi selecionado como objeto de 

estudo no Mestrado em Turismo (PPGTUR/UFF) em função do interesse 

pessoal, acadêmico e social. A autora frequenta o Jardim Botânico desde a 

infância, para contemplar a natureza, ouvir sua história, realizar piquenique, 

apreciar as obras de arte e admirar as exposições de orquídeas, bromélias e 

cactáceas, durante os passeios aos fins de semana com a sua família. 

Na graduação em Licenciatura em Turismo pela Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), a autora realizou o trabalho de conclusão de 

curso denominado Uma proposta de educação e de inclusão social através do 

turismo: um estudo sobre o Jardim Botânico, em que foi desenvolvida pesquisa 
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bibliográfica e de observação no local, com o intuito de analisar o uso do Jardim 

Sensorial como uma das inúmeras possibilidades de se promover a educação e 

a inclusão social dentro do parque urbano. Na dissertação vinculada ao Mestrado 

em Turismo (PPGTUR/UFF), foi feita uma nova investigação, de modo mais 

amplo e aprofundado. 

Portanto, essa dissertação foi produzida com base na seguinte questão 

norteadora: Qual é a importância da educação patrimonial e do turismo na 

conservação do patrimônio? 

 O primeiro item desta dissertação engloba o capítulo 1, cujo objetivo foi 

contextualizar a criação do Jardim Botânico e o desenvolvimento do turismo da 

cidade do Rio de Janeiro, objeto de estudo desta pesquisa acadêmica e destacar 

o desenvolvimento do turismo na cidade do Rio de Janeiro, baseados na revisão 

bibliográfica de autores renomados que desenvolvem estudos acadêmicos nas 

áreas de turismo, história, meio ambiente, botânica na construção do referencial 

teórico. 

 O segundo item desta dissertação engloba o capítulo 2, que possui grande 

importância, ao abordar as contribuições das formas de educação formal, não-

formal e informal, apresentar a importância da educação ambiental e da 

interpretação ambiental, por meio de discussões baseadas de autores 

renomados que desenvolvem estudos acadêmicos na área de educação. 

O terceiro item desta dissertação engloba o capítulo 3, que aborda a 

pesquisa de campo realizada no objeto de estudo, em que foram realizadas 

observações diretas, anotações, registro de fotos, interação com pessoas que 

atuam no local, contato com visitantes, realização de acompanhamento em 

walking tours, visitação aos atrativos, pesquisa em biblioteca, entre outros. 

E por fim, encontram-se indicadas as considerações finais, as referências 

e os anexos, com informações adicionais referentes à esta pesquisa acadêmica. 
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1. A CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA CRIAÇÃO DO JARDIM 

BOTÂNICO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO RIO DE JANEIRO 

 

A fundação do engenho real no final do século XVI registra o início da 

história da ocupação do Jardim Botânico e da zona sul carioca, no período em 

que Antonio Salerma, desembargador da Casa da Suplicação, ficou responsável 

por erguer, às margens da antiga Lagoa de Sacopenapã, um engenho de cana-

de-açúcar (GASPAR; BARATA, 2008). O nome Lagoa de Sacopenapã foi dado 

pelos índios Tupinambás, cujo significado era local ou caminho dos socós, aves 

pernaltas comuns na região, composta por um areal deserto, cajueiros e 

cactáceas (LETIERE, 2015), o que reforça a ocupação desta tribo na região e da 

valorização da origem de palavras presentes em nosso vocabulário do cotidiano. 

Entre 1565 e 1567, em função de lutas e tomada de terra pelos franceses, 

foi aberto um caminho para ligar a Cidade Velha (bairro da Urca) à nova cidade, 

que havia sido instalada no Morro do Castelo (GASPAR; BARATA, 2008). 

Cessados os perigos de novas invasões francesas e ataques indígenas, os 

portugueses iniciaram o traçado de novos caminhos para a descida e a ocupação 

das várzeas em torno da vila de São Sebastião (PORTO MARAVILHA, 2010). 

Outro caminho que se formou descia a Ladeira da Misericórdia e se 

estendia até o Morro de Manoel de Brito, depois nomeado como Morro de São 

Bento. A rua Direita, que nomeada posteriormente com o nome de Rua Primeiro 

de Março, recebeu ocupação lenta e favoreceu o acesso à estreita região que a 

circundava, por meio de praias e enseadas que iniciava no Morro da Conceição 

e encerrava no antigo Saco de São Diogo (PORTO MARAVILHA, 2010). 

Os morros da Conceição, Saúde, Livramento, Providência, Gamboa e 

Pinto estiveram desocupados por longo tempo e só vieram a se desenvolver 

quando os frades Capuchinhos Franceses chegaram ao Morro da Conceição e 

construíram uma igreja de devoção à santa. Ao redor, surgiram pequenos sítios 

para promover o abastecimento da cidade com alimentos e após a retirada dos 

corsários franceses, foi construída a Fortaleza e o Palácio Arquiepiscopal 

(Museu do Exército), tombados pelo IPHAN (PORTO MARAVILHA, 2010). 

Durante muitos séculos, uma das principais atividades do homem era 

preparar a sua tropa e invadir um território, seja por terra, mar e depois, pelo ar. 
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A cidade do Rio de Janeiro iniciou a construção de uma muralha que seguia pela 

Rua da Vala (mais conhecida com o nome de Rua Uruguaiana) até o Morro 

Santo Antônio, para reforçar o sistema de defesa da cidade de possíveis futuras 

invasões. Porém, sem a conclusão de tal muralha, a cidade continuou a crescer 

e a região passou a receber aterros e após alguns anos, esta região abrigou um 

porto secundário de descarga de mercadorias vindas do recôncavo, das terras 

ao fundo da baía e das serras ao longe (PORTO MARAVILHA, 2010). 

Uma década após a abertura do primeiro caminho, foi aberto um outro 

novo caminho, que cruzava as terras do bairro de Botafogo para ligar o Castelo 

a zona sul, até o bairro do Jardim Botânico (GASPAR; BARATA, 2008).  

As terras do Jardim Botânico abrigaram o engenho de cana-de-açúcar 

(Engenho d’el Rei), instalado no princípio do século XVI, que foi propriedade da 

coroa portuguesa e passou a ser propriedade particular ao final do século XVI. 

Diogo Amorim Soares foi o primeiro proprietário, que concedeu o engenho como 

dote de casamento de uma de suas filhas ao segundo proprietário, Sebastião 

Fagundes Varella (RODRIGUES, 1894), o terceiro proprietário foi Rodrigo de 

Freitas de Mello Castro e por fim, os seus herdeiros (GASPAR; BARATA, 2008).   

Por ser devoto de Nossa Senhora da Conceição5, Diogo Amorim Soares 

ordenou a construção de uma capela dedicada à santa, entre 1598 e 1609, nas 

proximidades da Casa do Engenho (GASPAR; BARATA, 2008).  

Em fins do século XVI, Martim de Sá ordenou a construção de uma capela 

à Nossa Senhora da Cabeça6 no Engenho da Lagoa, pois durante a sua gestão, 

ele instituiu o culto à santa em 1616 (GASPAR; BARATA, 2008). 

                                                
5 A capela permaneceu erguida, ainda que em ruínas, até os meados do século XIX. Uma nova 
capela foi projetada na rua da Boa Vista, conhecida como Rua Marquês de São Vicente, local 
em que recebeu a padroeira da Gávea (GASPAR; BARATA, 2008), para atender à crescente 
população desta parte longínqua da freguesia de São João Batista da Lagoa e em 1873 foi 
elevada à igreja matriz e sua padroeira batizou a nova Paróquia de Nossa Senhora da Conceição 
da Gávea (JORNAL DA PUC, 2011). 
6 Sua história se inicia na Serra Morena, localizada em Andaluzia, na Espanha, o pico mais alto 
é conhecido como pico da Cabeça. Lá vivia Juan Alonso de Rivas, natural de Granada, soldado 
das Cruzadas, que ficou mutilado ao perder um braço na guerra contra os muçulmanos. Tornou-
se pastor de ovelhas e como devoto, fazia orações para pedir proteção para si e seus familiares. 
Em 1227, ele ouviu o barulho do toque de um sino e dentro de uma gruta, avistou a imagem de 
Nossa Senhora e ouviu uma doce voz vinda do céu. Ela pediu para ele falasse sobre esta visão 
aos habitantes da região. Para que o povoado acreditasse nele, ele pediu um sinal a ela e o seu 
braço foi refeito, como um milagre. Os habitantes da região tomaram conhecimento do ocorrido 
e foram adorar Nossa Senhora da Cabeça, ergueram um templo e fizeram procissão. Ela é 
venerada na Catedral do Rio de Janeiro desde 1910 (CRUZ TERRA SANTA, 2019). 
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Com a queda da Bastilha e a consolidação da Revolução Francesa, a 

Europa, principalmente depois que Napoleão Bonaparte7 assumiu o poder em 

1804, foi alvo da cobiça da França, que cuidou de invadir e anexar os territórios 

que lhe convinham. Portugal foi uma das vítimas de Bonaparte, que não deixou 

à Família Real qualquer alternativa que não fosse fugir para o Rio de Janeiro, 

capital de sua maior colônia (MEYER; SECCHIN, 1993) e por isso, a cidade do 

Rio de Janeiro passou a ser a sede do governo português (JBRJ, 1992). 

Em 29 de novembro de 1807 iniciou-se a viagem de diversos navios, 

partindo do cais de Belém, do Tejo, em Portugal até o Brasil, em busca de refúgio 

(CAMARGO, 2007). A esquadra composta por oito naus, três fragatas, dois 

briques, uma escuna de guerra, uma charruta de mantimentos e mais vinte 

navios mercantes da marinha portuguesa alocou 15 mil pessoas, em posse de 

seus bens materiais (MALERBA, 2000). No dia 05 de março de 1808, entrava na 

baía de Guanabara, a nau Príncipe Real, com a rainha de Portugal, D. Maria I e 

seu filho, o príncipe regente D. João VI (CAMARGO, 2007). 

A chegada da Família Real ao Brasil em 1808 possibilitou a formação do 

Estado Brasileiro, com o deslocamento do poder de Portugal ao Brasil, 

impulsionou o desenvolvimento de diversos setores, despertou o “sentimento 

nacional” que envolvia importância, independência e dignidade (MALERBA, 

2000) e trouxe inúmeros benefícios administrativos e econômicos para a antiga 

colônia (FERNANDES; HENRIQUES, 2013), como a criação do Banco do Brasil, 

a Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, o Museu Real e escolas.  É a partir 

deste momento que a história do Jardim Botânico se funde com a História do 

Brasil (MEYER; SECCHIN, 1993).  

Embora estivessem estabelecidos no Rio de Janeiro, a Família Real e a 

corte portuguesa mantiveram seus hábitos, lazeres e recreações aristocráticas, 

como os passeios de carruagens pelo Horto Real, as caldas e os banhos de mar 

por recomendação médica, para fins terapêuticos contra moléstias; a arte sendo 

                                                
7 Napoleão Bonaparte nasceu em 1769, em Ajaccio, cidade da Córsega Francesa (BRASIL 
ESCOLA, 2019). Era o segundo dos oito filhos de Carlos Bonaparte e Maria Letícia Ramolino 
(INFOESCOLA, 2019), casal de aristocratas italianos, súditos da monarquia absolutista francesa. 
Aos 15 anos, ingressou na Academia Real de Paris (INFOESCOLA, 2019) e foi uma das figuras 
mais emblemáticas da história humana, por sua genialidade em estratégias de guerra e 
habilidades na política (BRASIL ESCOLA, 2019). 
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representada pela música, teatro, bailes; a caça praticada por D. João VI e 

vilegiatura, que consiste em uma viagem de verão ao campo (CAMARGO, 2007).  

No dia de seu aniversário natalício, D. João VI celebrou o decreto de 13 

de maio de 1808 e fez a nomeação dos gestores e responsáveis pela instalação 

da Fábrica de Pólvora (RODRIGUES, 1894), cabendo o cargo de inspetor-geral 

ao marechal-de-campo Carlos Antonio Napion, o cargo de vice-inspetor ao 

capital João Gomes da Silveira Mendonça e o cargo de administração geral e 

tesouraria foi designado ao Mariano José Pereira da Fonseca (GASPAR; 

BARATA, 2008). Desenhos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro nesta época 

estão representados nas Figuras 01 e 02. 

 

Figura 01 – Desenho 1 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
 

 
 

Fonte: BND (2019) 
 

 

Figura 02 – Desenho 2 - Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
 

 
 

Fonte: BND (2019) 
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Carlos Antonio Napion fez reparos e expansões nos edifícios já existentes 

na propriedade, fixou residência na antiga casa de Rodrigo de Freitas. Nesta 

época, o depósito de salitre ficava próximo à capela de N. Sra. da Conceição 

(RODRIGUES, 1894).  

Outros três decretos foram celebrados pelo príncipe regente D. João VI. 

O primeiro, determinou a incorporação do engenho a das terras da Lagoa 

Rodrigo de Freitas; o segundo, após reconhecimento e avaliação, estabeleceu a 

tomada de posse do engenho e das terras denominadas na Lagoa Rodrigo de 

Freitas; e o terceiro, por fim, ordenou a realização de um empréstimo destinado 

à edificação da Fábrica de Pólvora. Tais decretos foram muito relevantes para a 

época, devido à urgência de instalação da fábrica e da necessidade de avaliar 

os bens e indenizar os proprietários (GASPAR; BARATA, 2008). 

Após a desapropriação de tais terras e à celebração de tais decretos, foi 

iniciado o processo de criação de uma fábrica de pólvora, capaz de oferecer 

munição para a defesa da nova capital portuguesa e da disponibilização de uma 

área destinada a abrigar um horto destinado à aclimatação de espécies exóticas, 

para uso em produção agrícola e industrial na metrópole portuguesa (GASPAR; 

BARATA, 2008).  

Além da produção de armas, a comida era escassa e as lavouras eram 

muito precárias e por isso, alguma ação deveria ser tomada para evitar quaisquer 

problemas. Como as terras do Jardim Botânico eram exuberantes, na visão de 

D. João VI, o Horto seria capaz de acolher plantas vivas ou sementes trazidas 

por navegantes, naturalistas, militares e diplomatas (MEYER; SECCHIN, 1993). 

Neste mesmo período, os conflitos militares na Europa resultaram no 

naufrágio da fragata “Princesa do Brasil” nas costas de Gôa e por isso, os 

náufragos embarcaram no brique “Conceição”, para se dirigir ao Cabo de Boa 

Esperança, com destino ao Brasil (RODRIGUES, 1894). Mas, na travessia, eles 

foram capturados pelos franceses que estavam envolvidos nos conflitos e foram 

aprisionados em uma Ilha da França, local em que se situava um jardim botânico. 

Entre os náufragos estavam diversos oficiais portugueses, inclusive o chefe de 

divisão Luis d’ Abreu Vieira e Silva, que juntos, conseguiram fugir do presídio da 
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Ilha da França, levando consigo grande volume de mudas e de sementes de 

especiarias e outras espécies exóticas (JBRJ, 1992). 

A criação do Horto se insere no discurso do cultivo e da aclimatação de 

especiarias e plantas exóticas no Brasil, ocorrido no final do século XVIII e início 

do XIX. Conforme documento publicado no jornal “O Patriota”, do Rio de Janeiro 

(1813), as primeiras plantas destinadas à criação do Jardim da Lagoa de Rodrigo 

de Freitas, local também conhecido como Jardim da Fábrica de Pólvora, foram 

trazidas por Luiz d’Abreu Vieira e Silva do Jardim de Gabrielle em 1808, quando 

ele foi prisioneiro de guerra nas Ilhas Maurício (MAGALHÃES, 2013), cujas 

espécies vegetais eram mudas de craveiros-da-índia, fruta-pão, jaqueira, cajá-

manga, olho-de-boi, lichia, palmeirinha e flor-de-coral, uma belíssima orquídea 

de flores vermelhas que vive apoiada sobre o tronco das árvores e retira seu 

sustento do ar (MEYER; SECCHIN, 1993). 

O Horto, criado em 1808, como mero apêndice de uma fábrica de pólvora, 

integrou-se de tal forma à paisagem do país que a sua história está atrelada à 

própria História do Brasil. Foi desse incipiente canteiro de aclimatação de plantas 

exóticas que migraram diversas espécies vegetais que compõem o cenário de 

muitas de nossas cidades (MEYER; SECCHIN, 1993). 

Ao final de 1808, foi criado o cargo de feitor da Fazenda Nacional da 

Lagoa Rodrigo de Freitas, que coube ao capitão Domingos Pinto de Miranda, 

subordinado ao vice-inspetor da Fábrica de Pólvora, cujas funções principais 

envolviam o cuidado das terras não arrendadas, a cobrança dos arrendamentos 

dos chacareiros, o combate e a prevenção aos desmatamentos e o zelo pela 

preservação dos caminhos, valas, açudes e canais (GASPAR; BARATA, 2008). 

Em 1809, o contorno da Lagoa oferecia diferenças acentuadas nas 

margens norte e oeste, com alagadiços, enseadas, pontas e rios, que receberam 

sucessivos aterros e retificações. Com a incorporação do engenho e a tomada 

de posse legal da propriedade, foram selecionados os locais mais apropriados 

para a instalação da fábrica e suas dependências e o restante da propriedade 

foi demarcado e dividido em chácaras, cujos proprietários deviam o seu 

arrendamento à Fazenda Real (GASPAR; BARATA, 2008). 

Nesta época, os grandes proprietários brasileiros tinham residências 

urbanas, que permaneciam fechadas a maior parte do tempo e suas 



   42 

 

propriedades rurais tinham grande valor, pois eram destinadas à produção 

comercial (plantio, colheita, expedição ao porto) (CAMARGO, 2007). Na cidade 

do Rio de Janeiro, as chácaras foram implantadas como casas de campo, em 

função dos hábitos introduzidos na passagem da cidade colonial à sede do 

Império Português. As chácaras pertenciam aos aristocratas portugueses, 

diplomatas, comerciantes e cientistas, e tinham diversas funcionalidades, como 

a exploração da agricultura de subsistência, agricultura para fins comerciais, 

lazer das famílias e residência própria (PESSOA, 2010). 

A Real Fábrica de Pólvora foi instalada entre 1808 e 1810 e em março de 

1811, um decreto criou a Real Junta da Fazenda dos Arsenais do Exército, 

Fábrica e Fundições, que ficou subordinada à fábrica, sendo composta por um 

inspetor geral, um intendente de armazéns e por dois vice-inspetores (GASPAR; 

BARATA, 2008). Esta ação foi muito importante promover proteção à Família 

Real portuguesa e a cidade do Rio de Janeiro de quaisquer conflitos ou invasão 

de território, pois Napoleão Bonaparte e o seu exército poderiam estender-se ao 

Hemisfério Sul (MEYER; SECCHIN, 1993). 

Novas levas de espécies vegetais chegaram ao Horto em 1810, trazidas 

pelo marechal Manoel Marques (RODRIGUES, 1894), que invadiu a Guiana 

Francesa. Um ano depois, D. João VI, cada vez mais interessado em coleções 

de espécies exóticas, prometeu isenções alfandegárias a quem as trouxesse e 

mandou abrir filiais do Horto em Pernambuco, na Bahia, em Minas Gerais e em 

São Paulo (MEYER; SECCHIN, 1993).  

Em 18 de julho de 1811 foi celebrado novo decreto em função de novas 

desapropriações, em virtude da ausência de produção ou de contribuição por 

alguns arrendatários (GASPAR; BARATA, 2008). 

João Gomes da Silveira, vice-inspetor da Fábrica de Pólvora, elaborou em 

1812, a relação das plantas que tinham sido doadas por Luiz d’Abreu Vieira e 

Silva e seu estado de cultivo na ocasião. Eram elas: moscadeiras, camphoreiras, 

abacates, lichia, mangueiras, cravos-da-Índia, caneleiras, toranjeiras, sementes 

de sagú, saboeira, árvore do pão, areca, árvore de carvão (MAGALHÃES, 2012). 

Outras diversas culturas foram trazidas de Macau (China) por Raphael 

Bottado de Almeida, no ano de 1812, como o chá preto, que foi introduzido no 
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Brasil e aos poucos, tornou-se tão importante e popular que, cerca de 20 anos 

depois, chegou-se a ensaiar sua exportação (MEYER; SECCHIN, 1993). 

Com o estímulo de D. João VI, milhares de plantas chegaram ao Real 

Horto e aqui se aclimataram: noz-moscada, abacate, canela, manga, acácia. A 

partir do plantio, da aclimatação e de novas mudas oriundas do Horto, estas 

plantas frondosas ganharam os quintais e jardins de todo o país, como se fossem 

nativas. Mas é válido destacar que duas culturas não deram certo aqui no Brasil: 

a de bombonaça, usada para fazer chapéu-do-chile (ou chapéu-panamá) e a do 

bicho-da-seda (MEYER; SECCHIN, 1993). 

Durante o ano de 1812, a planta da cidade do Rio de Janeiro compreendia 

vias que estavam sendo abertas nos bairros do Catete e de Botafogo, por meio 

das chácaras que ali estavam presentes. A partir do bairro do Catete, iniciava-

se a estradas das Laranjeiras enquanto a partir do interior do bairro de Botafogo, 

iniciava-se o caminho em direção à Copacabana, incluindo o bairro do Leme 

(LAVOR, 1983). 

O botânico Saint-Hilaire8 (Figura 03) chegou ao Brasil em 1816, percorreu 

o território brasileiro por seis anos, fez a publicação de suas viagens e relatou 

dificuldades em relação aos meios de transporte, hospedagem, alimentação e 

não identificou dificuldades em se locomover pelo país, pois os domínios do rei 

de Portugal, Brasil e Algarves estavam abertos aos estrangeiros. No entanto, a 

ordem era que todo e qualquer estrangeiro que não portasse consigo a 

autorização oficial para viajar pelo país, se fosse pego, poderia ser preso. Esta 

condição tinha ocorrido anteriormente com James Cook e toda a tripulação do 

Endeavour, que ficaram sob vigilância no porto e foram impedidos de circular 

pelo Rio de Janeiro em 1768, exceto para o naturalista Joseph Banks, que 

conseguiu coletar 320 exemplares da flora local (CAMARGO, 2007). 

  

                                                
8 Nascido em Órleans em 1779, filho de família rica e empobrecida no início do século XIX. Viveu 
em Hamburgo na juventude mas retornou a Paris para estudar Botânica, especializou-se em 
morfologia vegetal e lecionou no Jardim do Rei, depois na Universidade de Sourbone e tornou-
se respeitado como professor e cientista (PAIVA, 2018). 
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Figura 03 – Busto de Saint Hilarie 
 

 
 

Fonte: PAIVA (2018) 
 

Com a morte da rainha D. Maria, D. João VI veio a tornar-se rei em 1816 

(FERNANDES; HENRIQUES, 2013) e os anos de 1817 e 1818 foram os mais 

deslumbrantes para a corte no Brasil, principalmente com a chegada de D. 

Leopoldina em 05 de novembro de 1817, com a intensa manifestação de hábitos 

tradicionais europeus (MALERBA, 2000). 

D. João VI aumentou os incentivos ao Real Horto (FERNANDES; 

HENRIQUES, 2013) e alterou o seu nome para Real Jardim Botânico em 1817, 

acrescentando-lhe novas instalações e recomendando o plantio de cravo da 

Índia e especiarias. A partir deste momento, a proposta científica do Jardim 

Botânico determina o caráter da extensa área contígua à Floresta da Tijuca. O 

projeto paisagístico preservou elementos remanescentes da colonização 

portuguesa, como a sede do antigo engenho de Nossa Senhora da Conceição 

da Lagoa, o aqueduto e a casa dos pilões, que pertenceu à primeira fábrica de 

pólvora da Colônia (CURY, 2012). O Museu Real foi criado através de um 

decreto assinado por D. João VI em 06 de junho de 1818, cujo cargo de diretor 

foi concedido ao filósofo naturalista franciscano chamado frei José da Costa 

Azevedo (FERNANDES; HENRIQUES, 2013). A planta baixa antiga do Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro está representada na Figura 04, contendo o registro 

do acesso pela Lagoa, de vias públicas, da entrada principal, da divisão do 

terreno em aleias e da área preservada da Mata Atlântica. 
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Figura 04 – Planta baixa antiga do JBRJ 
 

 
                    

                      Fonte: IPATRIMÔNIO (2019) 
  

 

Desde a chegada da Família Real à cidade do Rio de Janeiro, em 1808, 

até 1818 foram erguidas 600 casas e criadas 100 chácaras (PIRES, 2001), 

proporcionando grandes transformações à paisagem cultural da cidade do Rio 

de Janeiro (OLIVEIRA, 2004), enquanto foi sede do governo português.  

Em 1818, chega ao Brasil uma nova variedade de cana-de-açúcar, a 

cana-caiena (variação de Caiena, sua origem), que era desconhecida por aqui. 

Esta espécie vegetal foi trazida por João Severiano Manoela da Costa, que 

voltava da Guiana Francesa e graças à sua alta produtividade e elevado teor de 

sacarose, deu novo alento ao plantio da cana-de-açúcar no Brasil (MEYER; 

SECCHIN, 1993). 

D. João VI também foi responsável por fundar, ao total, 21 freguesias no 

Rio de Janeiro, dentre as quais destacam-se: da Lagoa em 1809 - que 

compreende a área em que está situado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 

de Santana em 1814, de Sacramento em 1826, de Santa Cruz em 1833, da 
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Glória em 1834, de Santo Antônio em 1854, de São Cristóvão em 1856, de 

Espírito Santo em 1865, de Engenho Novo e da Gávea em 1873 (LAVOR, 1983). 

O Jardim Botânico, criado ao lado da Fábrica de Pólvora, teve Napion 

como seu primeiro diretor, que acumulou as funções com a direção do Arsenal 

Real do Exército e inspetor-geral da Junta. O cargo de vice-inspetor coube ao 

sargento-mor João Gomes da Silveira Mendonça, que passou a ser encarregado 

pelo Jardim (GASPAR; BARATA, 2008). 

Por haver água em abundância nestas terras, ela foi direcionada como 

recurso ao fornecimento de energia na produção de pólvora e o Jardim Botânico 

passou a ser considerado um laboratório vivo, devido à realização de estudos 

científicos com base na natureza (GASPAR; BARATA, 2008).  

Em seu campus, a Família Real passou diversas horas de contemplação 

e de lazer. Nos seus 83 hectares de florestas e 54 hectares de áreas cultivadas, 

o Jardim Botânico (MEYER, SECCHIN, 1993) exibe mais de 50 mil plantas de 

8.200 mil espécies e é considerado uma das maiores coleções de plantas do 

mundo, ganhando uma posição de destaque, enquanto jardim histórico. 

No reinado de D. João VI, ocorreram mudanças históricas, cujo arranjo de 

forças políticas e sociais influenciaram a formação de elites dominantes e 

dirigentes de uma nação, com a formação de um Estado brasileiro monárquico 

(MALERBA, 2000). O Real Horto era inteiramente privado e particular (JBRJ, 

1992) e quando D. João VI voltou a Portugal em 1821, o seu filho, D. Pedro I, 

deu prosseguimento à sua obra, ao desvincular o Jardim Botânico do Museu 

Real (Museu Nacional) e subordiná-lo ao Ministério do Interior (mais tarde 

Ministério do Império) (CAMARGO, 2007). Foi D. Pedro I quem autorizou a 

abertura do Jardim Botânico à visitação pública, com visitas acompanhadas pelo 

Corpo da Guarda, formado por jardineiros veteranos (MEYER; SECCHIN, 1993). 

No ano de 1824 iniciou-se o processo de transferência da fábrica para 

outro lugar mais distante, pois a proximidade com o mar favorecia a exposição 

da produção de pólvora por invasões de inimigos (GASPAR; BARATA, 2008). 

Neste período, o Jardim Botânico, ficou quase abandonado, em função das lutas 

da Independência e passou a ser dirigido por Frei Leandro do Sacramento (1778-

1829), seu primeiro diretor botânico. Essa gestão foi responsável por profundas 

mudanças, entre elas a passagem de Jardim de Aclimatação de plantas exóticas 
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para Instituto de Estudos Botânicos. Frei Leandro, frade carmelita, integrou as 

Academias de Ciências de Londres e Munique, foi professor de Botânica da 

Academia de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e com seus conhecimentos 

científicos, realizaram-se as primeiras análises e classificações de plantas 

(MEYER; SECCHIN, 1993). 

Quanto ao aspecto paisagístico, Frei Leandro implantou projetos para 

construção de novas aleias, cascatas, plantação de mangueiras, nogueiras e 

pitombeiras, para manter o Jardim Botânico com aspecto agradável e acolhedor 

(IPJBRJ, 2019). Tais ações implantadas por ele tiveram importância para compor 

o cenário paisagístico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, como a Aleia das 

Mangueiras (Figura 05). 

 

Figura 05 – Aleia das Mangueiras 
 

 
 

Fonte: BEDIAGA (2014) 
 

Outras principais mudanças durante a administração do Frei Leandro do 

Sacramento foram: a reorganização do parque florístico, o acréscimo da área 

cultivada do Jardim Botânico, a distribuição de mudas e sementes para os 

demais jardins do Brasil, a construção de um lago artificial, que levou o seu nome 
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e a permuta de plantas com o Jardim Botânico de Cambridge, para enriquecer e 

a valorizar a sua coleção no Brasil (IPJBRJ, 2019). 

No período da transferência da Fábrica de Pólvora, a produção tinha 92 

escravos como mão-de-obra e a nova sede, construída em 1826 e inaugurada 

em 1832, na Serra da Estrela, possuía mais 27 trabalhadores livres (mestres e 

ajudantes) e 26 militares, para vigiar os escravos e garantir a segurança dos 

diretores. A partir de 1826, o Jardim Botânico foi desmembrado da fábrica e a 

sua biblioteca especializada foi entregue ao Frei Leandro do Sacramento, que 

havia sido nomeado diretor do parque (GASPAR; BARATA, 2008). 

Frei Leandro do Sacramento também transmitiu seus conhecimentos aos 

que tivessem interessados em aprender sobre botânica no jardim histórico 

nomeado como Passeio Público. No entanto, ele veio a falecer em 1829 e o seu 

discípulo, Bernardo José de Serpa Brandão, assumiu a direção do Jardim 

Botânico até 1851 (IPJBRJ, 2010). Durante sua gestão, ele cuidou de anular os 

arrendamentos de terrenos vizinhos, trazendo contribuições para a consolidação 

de áreas de cultivo e de pesquisa da instituição (MEYER; SECCHIN, 1993). 

Nesta época, para sair do centro da cidade e chegar às terras do antigo 

engenho de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa, a partir do Convento da 

Ajuda (próximo à Cinelândia), era necessário seguir em direção à Botafogo e 

chegar à Lagoa Rodrigo de Freitas, por meio dos caminhos Velho (Rua Senador 

Vergueiro) e Novo (Rua Marquês de Abrantes) do bairro de Botafogo e dos 

Caminhos da Lagoa e de São Clemente (GASPAR; BARATA, 2008). 

O Caminho da Lagoa também foi conhecido como Caminho do Berquó 

(Rua General Polidoro), sendo o mais antigo do bairro de Botafogo e o mais 

longo até o final do século XVIII e o único meio de comunicação entre tais bairros 

da cidade do Rio de Janeiro (GASPAR; BARATA, 2008).  

O antigo Caminho de São Vicente cortava a quinta de São Vicente e no 

seu trecho final, dava acesso ao forte de São Clemente, que foi erguido por 

ordem do Marquês do Lavradio, próximo ao bairro do Humaitá. Para chegar à 

Capela de São Vicente, edificação do final do século XVII, era preciso passar por 

este caminho. Esta capela foi erguida pelo seu proprietário, o vigário-geral de 

Clemente Martins de Mattos (1628-1702) e em torno do ano de 1940 ainda era 
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possível vê-la no início da ladeira da Rua Viúva Lacerda, no bairro do Humaitá 

(GASPAR; BARATA, 2008).  

A partir do Humaitá chegava-se a Peaçaba (Igreja Santa Margarida Maria) 

na Lagoa Rodrigo de Freitas, lugar com praia e ancoradouro, em que muitos se 

dirigiam em canoas ou pequenos barcos para outros pontos da restinga, que são 

considerados, em dias atuais, as praias do Leblon e de Ipanema, e também um 

dos acessos para o antigo engenho (GASPAR; BARATA, 2008). 

Em direção à Gávea, era possível admirar a beleza da pequena capela de 

Nossa Senhora da Cabeça, edificação do princípio do século XVII, erguida ao 

final da Rua Faro. Nesta região havia uma pequena ponte de madeira sobre o 

Rio da Cabeça, que transbordava com frequência, chegando até em interromper 

o trânsito em algumas ocasiões (GASPAR; BARATA, 2008). 

Anos mais tarde, foi construída a Ponte de Tábuas sobre o Rio dos 

Macacos, que atingia o portão de entrada da Fábrica de Pólvora e Horto Real, 

em localização próxima à casa sede do Engenho de Nossa Senhora da 

Conceição da Lagoa. Próximo ao largo da Ponte de Tábuas, a estrada se dividia 

em três caminhos: o primeiro, à direita, com direção da serra, alcançava as terras 

do engenho e ia além da Vista Chinesa (GASPAR; BARATA, 2008).  

Conhecido como Estrada da Azinhaga da Floresta, favorecia o acesso a 

grandes chácaras, como a da Floresta e a do Macaco e é formado pela Rua 

Pacheco Leão e Estrada Dona Castorinha. O segundo e o terceiro, paralelos, 

cortava as terras baixas do antigo engenho para se unir próximo ao Largo das 

Três Vendas, cujo princípio fica localizado na Rua Major Rubens Vaz. O que 

corria às beiras da Lagoa Rodrigo de Freitas foi denominado como Rua Jardim 

Botânico e o outro, Caminho para a Gávea (GASPAR; BARATA, 2008). 

Em 1831 já existiam 86 chácaras arrendadas no terreno da Fazenda 

Nacional da Lagoa Rodrigo de Freitas, que foram desmembradas em terrenos e 

passaram a constituir 13 novas chácaras. Em 1832, o governo decidiu incorporar 

ao Jardim Botânico todos os imóveis e terrenos que não tivessem sido 

arrendados até aquela data e no ano seguinte, determinou que os contratos de 

arrendamento não fossem renovados. Diante deste cenário, o Jardim Botânico 

incorporou à sua posse a fazenda modelo de agricultura e um asilo agrícola, com 
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o intuito de educar jovens para o trabalho de campo e de criar viveiros de mudas 

para doação a agricultores e pessoas interessadas (GASPAR; BARATA, 2008). 

Em 1844, foi autorizado novo levantamento da área disponibilizada e de 

desdobramentos antigos, com novos lotes criados e jardim. Com base na Lei 

n°2.948 de 1862, a Câmara estabeleceu que a União fizesse a desapropriação 

ou a compra do domínio direto dos terrenos da Lagoa Rodrigo de Freitas, 

incluindo a indenização dos foros vencidos, desde a época em que o Estado 

tomou domínio dos terrenos (GASPAR; BARATA, 2008). 

No final da década de 1850, foram criados os institutos agrícolas no Brasil, 

com o intuito de buscar alternativas para a inovação no campo da agricultura 

(BEDIAGA, 2014). Entre os anos de 1859 a 1861, outro frade carmelita, Custódio 

Alves Serrão, assumiu a direção do Jardim Botânico e se preocupou em dar 

continuidade ao trabalho já iniciado por Frei Leandro. No entanto, este período 

foi crítico e culminou na renúncia do diretor do Jardim Botânico (JBRJ, 1992).  

O Imperial Instituto Fluminense de Agricultura (IIFA) foi fundado em 1860 

por decreto imperial, juntamente com outros imperiais institutos de agricultura 

(Bahia, Pernambuco e Sergipe), para encontrar alternativas para produção 

agrícola tradicional, como o correto tratamento do solo, o uso de instrumentos, a 

origem da mão-de-obra, a implantação de novas técnicas e a análise econômico-

financeira mais viável para os produtores rurais (BEDIAGA, 2014). 

As atividades do IIFA eram reportadas ao Ministério da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas (MACOP), por meio de um relatório anual, que servia 

para justificar os recursos financeiros destinados às despesas e pesquisas. 

Embora fosse uma instituição privada, os membros da diretoria e do conselho 

eram nomeados pelo imperador (BEDIAGA, 2014). Os principais objetivos do 

IIFA envolviam: 

 

[...] a busca de alternativas para a mão de obra escrava, 
através da vinda de colonos estrangeiros; o 
aprimoramento de máquinas e instrumentos para 
incrementar a produção agrícola; o apoio às investigações 
acerca do solo e adubagem e de aclimatação de novas 
espécies; e estudos de variedades de vegetais, em 
especial as que tivessem retorno econômico (BEDIAGA, 
2014, p. 15). 
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Ao longo de sua trajetória, o IIFA empregou esforços para desenvolver 

experimentos em sua produção vegetal, incentivar o uso de máquinas no ciclo 

de produção, melhorar a qualidade dos vegetais, aumentar a capacidade e obter 

melhor retorno financeiro para os produtores agrícolas. No entanto, pesquisas 

históricas sobre o IIFA são raras e poucos autores que se dedicaram à história 

das ciências fazem referências a ele, porém análises históricas sobre o Jardim 

Botânico foram feitas pelo diretor João Barbosa Rodrigues9 (BEDIAGA, 2014).  

D. Pedro II decidiu efetuar o reflorestamento das Florestas da Tijuca e das 

Paineiras, em 1861, por meio de um trabalho pioneiro que se estendeu de 1862 

a 1887. O Jardim Botânico forneceu mudas para reflorestamento e outras mudas 

vieram do maciço de Pedra Branca e Guaratiba. Esta iniciativa propiciou a 

conservação ambiental e a regeneração natural da vegetação, como habitat para 

espécies nativas da flora e da fauna, que voltaram à região (TRINDADE et al., 

2011). 

Francisco Pereira da Silva foi o engenheiro responsável por gerar a nova 

planta cadastral da fazenda, com o intuito de demarcar os terrenos existentes 

para aquisição ou para devolução aos próprios nacionais. Nesta época, a 

Secretaria de Agricultura solicitou a Fazenda do Macaco (lote n°17), devido ao 

débito com a mesma, com o objetivo de abrigar o asilo agrícola e o reservatório 

de água (GASPAR; BARATA, 2008), que fosse capaz de suprir toda a demanda 

da região. Isso nos mostra que, naquela época, já havia uma certa preocupação 

com a divisão dos territórios e a distribuição de água na cidade, devido ao 

crescimento urbano e à carência no fornecimento de insumos indispensáveis à 

vida do homem. 

Em função do crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro, na década 

de 1860, as áreas circunvizinhas à serra da Carioca tornaram-se alvo de 

preservação, assim como as regiões próximas à Lagoa Rodrigo de Freitas.  Em 

1809, o número de arrendatários era 54 e em 1868, após um novo levantamento, 

ultrapassou a 130 e depois da criação da freguesia da Gávea em 1873, este 

número passou para 150 arrendatários. Observou-se que este crescimento 

                                                
9 Carioca, nascido em 22 de junho de 1842, Bacharel em Ciências e Letras, teve atuação 
marcante na área da Botânica e se destacou, com sucesso e sensibilidade, pelas áreas de 
Geografia. Etnologia e Antropologia. Publicou centenas de trabalhos e foi o primeiro diretor do 
Museu Botânico do Amazonas, cidade em que viveu por três anos (RODRIGUES, 1894). 
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urbano também aumentou a necessidade de lenha para uso no cotidiano de seus 

moradores e da água, para abastecimento da população (GASPAR et al., 2011).  

Como a mão-de-obra passou a ser escassa no Brasil, devido ao fim da 

escravidão, surgiram então, novas discussões e os produtores rurais ficaram 

indignados (BEDIAGA, 2014), pois muitos não queriam empregar e assalariar os 

seus ex-escravos e por isso, deram preferência em ter o imigrante europeu como 

mão-de-obra. Nesta época, o governo brasileiro criou incentivos e campanhas 

para trazer imigrantes europeus ao Brasil (MIIF, 2019). Esta decisão favoreceu 

a vinda de estrangeiros, porém, iniciou-se um período de desigualdades sociais, 

marcado pela fome, ausência de moradia e de desemprego, que perdurou por 

longos anos e encontra-se presente no mundo contemporâneo. 

Diante deste cenário, foi criada a Hospedaria de Imigrantes da Ilha das 

Flores, como a primeira instituição oficial destinada a receber imigrantes durante 

o governo imperial. Sua fundação somente ocorreu em 1883, após alterações 

em políticas públicas de imigração criadas pelo Ministério da Agricultura e com 

a criação de dispositivos necessários para dar conta do massivo deslocamento 

populacional oriundo de outros países, tais como o alojamento, a alimentação, 

as informações e o transporte, até a localidade em que seriam empregados. 

Estima-se que entre os anos de 1883 e 1890, a hospedaria recebeu mais de 180 

mil imigrantes, dos 450 mil que ingressaram no país, sendo o porto do Rio de 

Janeiro o responsável por receber grande percentual de imigrantes. Após anos 

de funcionamento, a hospedaria veio a encerrar as suas atividades em 1966. 

(REIZNIK; FERNANDES, 2014).  

Na segunda metade do século XIX, ao mesmo tempo em que a planície 

teve elevada taxa de ocupação da “Cidade Nova”, iniciou-se uma nova fase de 

ampliação do espaço urbano com a formação de novos bairros e nos vales 

próximos às encostas do maciço litorâneo (BERNARDES; SOARES, 1995). 

Neste período, surgiram as vilas residenciais, um tipo de arquitetura de 

unidades habitacionais, em um período em que ocorreu a transição do sistema 

colonial para o sistema republicano, que passaram a representar o modelo de 

vida carioca. Devido ao contínuo adensamento a área central da cidade sem 

prover melhorias em condições de higiene, as doenças apareceram e houveram 

ocorrências de epidemias de cólera, varíola e febre amarela, levando o Estado 
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a condenar os cortiços, propor normas e incentivar a construção de moradias 

higiênicas (LUZ, 2014).  

No século XIX, a capital do império tornou-se a capital do café, cuja fonte 

de riqueza, cultivada em planaltos, contribuiu com o povoamento, a multiplicação 

de fazendas e o surgimento de mansões de seus proprietários (BERNARDES; 

SOARES, 1995). 

O reservatório de água do Macaco foi inaugurado no ano de 1877, com a 

presença da princesa Isabel, viabilizou o abastecimento de água aos bairros do 

Jardim Botânico, Botafogo e redondezas, promoveu o abastecimento aos bairros 

do Catete e da Lapa, durante certo período de tempo, chegando a favorecer o 

abastecimento até à praia de Santa Luzia (GASPAR et al., 2011). 

O diretor João Barbosa Rodrigues esteve à frente da direção do Jardim 

Botânico por 19 anos, período marcado pelo crescimento e desenvolvimento do 

jardim histórico, com a retomada de tradições de Frei Leandro (JBRJ, 1992): 

 

O grande parque, coberta de esplendida vegetação, 
semelhava uma floresta, cujos exemplares, em 
promiscuidade, não eram indicados por placa, uma 
etiqueta, um simples signal que os fizesse conhecidos. 
Tudo muito agradável a vista, mas scientificamente, em 
estado deplorável. Isto foi declarado por uma comissão 
nomeada pelo governo antes da minha posse 
(RODRIGUES, 1894, p. 5) 

 

Diante de uma bela paisagem natural e de um cenário desorganizado e 

desestruturado, coube à João Barbosa Rodrigues realizar algumas ações 

relevantes, como o início de obras básicas ao futuro da instituição, o aumento de 

coleções, a ampliação do arboreto, a separação das espécies em viveiros, a 

criação do herbário, a construção de estufas, a criação da biblioteca e o zelo pelo 

aspecto artístico do jardim histórico (RODRIGUES, 1894). 

Com o falecimento de J. Barbosa Rodrigues em 1909, o Jardim Botânico 

passou por momentos de instabilidade e os diretores, Pacheco Leão e Aquiles 

Lisboa, tiveram atenção e cuidado quanto à produção científica e publicação de 

trabalhos desenvolvidos pela instituição (JBRJ, 1992).  

A partir de 1930, uma nova fase de realizações ocorreu sob a gestão do 

diretor Paulo Campos Porto, neto de Barbosa Rodrigues, como a remodelação 
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do Jardim Botânico, melhorias na estética, enriquecimento das coleções de 

plantas e realização de exposições e congressos (JBRJ, 1992).  

Em virtude de grandes reformas no Ministério da Agricultura em 1933, o 

Jardim Botânico passou a fazer parte do Instituto de Biologia Vegetal (IBV), sob 

a direção do naturalista Costa Lima. Ele foi exonerado em 1934 e então, Campos 

Porto passou a assumir a direção do IBV e com o apoio do presidente Getúlio 

Vargas, o Jardim Botânico teve um grande período de crescimento (JBRJ, 1992). 

No ano de 1936, o Jardim Botânico foi atingido por uma enchente, que 

causou sérios danos à sua área e por isso, foram realizadas diversas obras para 

restaurar a parte danificada com rapidez e tomadas as medidas cabíveis para 

evitar futuras inundações (JBRJ, 1992). 

A partir de 1938, iniciou-se novo intercâmbio na cidade do Rio de Janeiro, 

com obras de perfuração e a abertura da via Av. Henrique Dodsworth, conhecida 

como Corte do Cantagalo, para ligar as ruas Miguel Lemos e Pompeu Loreiro, 

que abrigava um porto cujos barcos vindos do Humaitá traziam visitantes ao 

bairro de Copacabana (RIO QUE PASSOU, 2004). Após um ano de sua 

inauguração, a Praça Eugênio Jardim fazia sucesso com rema-rema, balanço e 

gangorra e no século XXI, ela passou a abrigar a estação de metrô Cantagalo 

(SAUDADES DO RIO, 2018). 

Uma nova reforma no Ministério da Agricultura, ocorrida no final de 1938, 

extinguiu o IBV, foi criado o Serviço Florestal, que incorporou o Jardim Botânico, 

a direção ficou sob a cargo do agrônomo F. de Assis Iglesias até 1942, quando 

o cargo passou para o novo diretor agrônomo Alfeu Domingues (JBRJ, 1992). 

O Jardim Botânico é habitado por diversas espécies da fauna, em função 

de sua proximidade com as florestas do Parque Nacional da Tijuca (no extremo 

oeste) e o Parque da Cidade (limites ao sul). A partir de 1940, o ornitólogo 

Augusto Ruschi10 fez diversas observações e se empenhou a catalogar as aves 

                                                
10 Nascido em 1915, em Santa Teresa, no Estado do Espírito Santo, foi o oitavo dos 12 filhos do 
agrimensor italiano Giuseppe Ruschi e da dona de casa Maria Roatti Ruschi, descendente de 
austríacos. A família tinha coleção de orquídeas, insetos e plantas. Autodidata em taxonomia de 
animais e vegetais, sua primeira formação foi em Engenharia Agronômica (1934-1938). Em 
1939, ingressou no Museu Nacional do Rio de Janeiro como assistente voluntário da Seção de 
Botânica, cursou especialização em botânica (1939-1944), ministrado pelos professores 
Frederico Carlos Hoehne e Alexandre Curt Brade. Desenvolveu pesquisas sobre biologia e 
etologia de beija-flores, obteve reconhecimento internacional, por meio do desenvolvimento de 
técnicas de captura, transporte, criação e reprodução destas aves em cativeiro. 
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que ali habitavam. Destacam-se os beija-flores, os periquitos, os tucanos, as 

maritacas, as saíras, os gaturamos, os sanhaços, os tiês, as cambaxirras, os 

pardais, os tico-tico, as rolinhas, os bem-te-vi, os sebinhos, entre outros. Muitos 

se estabelecem ali por permanência periódica, pois emigram no inverno 

(MEYER; SECCHIN, 1993). 

Outras espécies que vivem no Jardim Botânico são o caxinguelê, o mico-

estrela, o macaco-prego, as lagartas, as cobras e as borboletas, no entanto, 

desapareceram os mamíferos como a cutia, a paca, o tatu, a preguiça e a mão 

pelada, talvez em virtude de consequências das transformações ecológicas e 

urbanas (MEYER; SECCHIN, 1993). 

O reservatório de água foi gerido pela União durante muitos anos, mas foi 

transferido em 1945 à Prefeitura do Distrito Federal e está sob a gestão da 

CEDAE e do Governo Estadual, constituindo um bem tombado pelo Governo 

Estadual, conforme o processo n° E/18/001.542/98 (GASPAR et al., 2011). 

A conquista definitiva das planícies além da “Cidade Nova” somente 

ocorreu no início do século XX, com a realização de ações voltadas às obras de 

drenagem e canalização dos rios Comprido, Joana, Maracanã e Trapicheiro e 

em paralelo, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, foi feita a canalização do 

Rio  Carioca e anos depois, a expansão do espaço urbano se deu em planícies 

periodicamente alagadas, como as do vale do Macaco e do Cabeça, às margens 

da Lagoa Rodrigo de Freitas e do rio da Rainha, nos bairros Gávea e Leblon 

(BERNARDES; SOARES, 1995). 

A introdução de um certo número de espécies de animais domesticados 

e de plantas que já se encontravam aclimatadas em Portugal ou nas Ilhas do 

Atlântico foram marcadas em transferências feitas pelos colonizadores na costa 

do território, porém diversas espécies atuaram sobre ecossistemas naturais, 

sofreram modificações e simplificações. É importante esclarecer que a partir da 

introdução de espécies vegetais exóticas para fins comerciais, propiciou o 

impulso à colonização ao longo dos séculos, em um período relacionado à busca 

de ouro e esmeraldas por invasores. Em paralelo, o açúcar e o couro alcançaram 

alta rentabilidade, gerou o fortalecimento de laços coloniais e tornou a colônia 

uma das maiores armas do imperialismo lusitano (DEAN, 1991). 
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No Brasil, o açúcar e o gado foram os instrumentos que permitiram aos 

portugueses intensificar a exploração dos indígenas. Com o cultivo e a criação 

de domesticados exóticos, sob o controle dos europeus, a colônia passou a ter 

ocupação fixa e segura (DEAN, 1991) para a Família Real, a Corte Portuguesa 

e as classes favorecidas, mas culminou no processo de redução do número de 

índios nativos, estabeleceu a condição de escravos, negros e africanos e 

posteriormente, de servos em relação aos imigrantes. A tomada de decisão pelo 

império português, neste período, foi baseada em resultados que dependiam 

diretamente de processos botânicos e ecológicos (DEAN, 1991), visando 

atender às atividades econômicas vigentes no país. 

Durante o processo de aclimatação de espécies vegetais na cidade do 

Rio de Janeiro foi identificado que elas se adaptaram com facilidade, enquanto 

outras, não. As que se adaptaram estavam livres das doenças e pragas co-

evoluídas do seu habitat natural, e possibilitou a diminuição de custos da 

produção. Ao decidir transferir espécies vegetais e animais economicamente 

interessantes, o império português estimulou o aceleramento do processo 

natural da cosmopolitização das floras e faunas terrestres, desvanecendo assim, 

a tendência à diferenciação e ao endemismo iniciada com a separação dos 

continentes em tempos remotos (DEAN, 1991). 

Ao longo do século XIX, o Jardim Botânico foi visitado e apreciado por 

turistas, moradores e visitantes, que ficavam entusiasmados com a paisagem 

carioca e admirados com as palmeiras imperiais, cultivadas nas aleias. O Jardim 

Botânico representa um espaço de grande importância ambiental e cultural para 

a cidade, porque contempla 137 hectares e oito mil espécies catalogadas e é 

considerado um dos dez mais relevantes jardins botânicos do mundo (GASPAR; 

BARATA, 2008). 

Ao transpor seus portões, sente-se o primeiro impacto com a exuberância 

da folhagem e a majestade das palmeiras imperiais, todas descendentes da 

velha Palma mater, plantada por D. João em 1809 e destruída por um raio em 

1972. Dela, restá lá, até hoje, um pequeno pedaço de tronco. E, espalhadas pelo 

Brasil, as muitas filhas extraídas de suas sementes (MEYER; SECCHIN, 1993). 

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro se manteve, ao longo de sua 

existência, como lugar de passeio e de estudos, de aclimatação e de cultivo de 
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espécies exóticas e/ou nacionais (MAGALHÃES, 2013) e a exuberância da flora 

é um patrimônio inestimável (MEYER; SECCHIN, 1993), além do jardim histórico 

ter diversos registros em seu campus sobre a nossa história e cultura. 

Encostado na Floresta da Tijuca, estima-se que o Jardim Botânico já 

recebeu, entre 1986 e 1995, cerca de 2 milhões e meio de pessoas, ou seja, em 

média 254 mil visitantes ao ano. Em 1992, ano da Conferência ECO-92, foram 

recebidos cerca de 350 mil visitantes (JARDIM BOTÂNICO, 2017). Em 2018, 

estima-se que cerca de um milhão de visitantes por ano (CARTA DE SERVIÇOS, 

2018). Entre os seus visitantes estão: estudantes, pesquisadores, professores, 

moradores da região e turistas nacionais e internacionais.  

O Jardim Botânico foi eleito a 5a atração mais importante da cidade do 

Rio de Janeiro com 5 estrelas, ressaltando o seu valor (GUIA QUATRO RODAS, 

2016). A cidade recebeu o título de Patrimônio Mundial da UNESCO em 2012, 

na categoria paisagem natural, que tornam original e excepcional a paisagem 

carioca (ESTADÃO, 2012), composta pelo Pão-de-Açúcar, Corcovado, Floresta 

da Tijuca, Aterro do Flamengo, Jardim Botânico, Praia de Copacabana, Baía de 

Guanabara, Forte o Morro do Leme, Forte de Copacabana, Arpoador, Parque do 

Flamengo e enseada de Botafogo (GLOBO, 2012). 

O IPHAN teve atuação importante na obtenção deste reconhecimento 

pela UNESCO, ao entregar um dossiê completo da candidatura da cidade do Rio 

de Janeiro e ao justificar sua importância e o seu valor universal, que integra a 

beleza natural e a intervenção humana (GLOBO, 2012). O conceito de paisagem 

natural, na visão da UNESCO, reconheceu bens culturais diversos, como as área 

rurais, sistemas agrícolas tradicionais, jardins históricos, lugares de cunho 

religioso, afetivo e simbólico (ESTADÃO, 2012). 

A respeito de sua localização geográfica, o Jardim Botânico está situado 

próximo à Lagoa Rodrigo de Freitas, ao Corcovado, ao Jockey Club Brasileiro, 

ao Parque dos Patins, e aos bairros nobres: Gávea, Lagoa e Leblon. Próximo a 

ele se encontram outros atrativos turísticos, como o Parque Lage, o Pão-de-

Açúcar, o Mirante do Leblon, o Planetário da Gávea, a Confeitaria Colombo que 

está instalada dentro do Forte de Copacabana, a Praia de Copacabana, o Forte 

do Leme, a Mureta da Urca e o Parque da Catacumba (Figura 06).  
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Figura 06 – Localização geográfica de alguns atrativos turísticos 

 

 

Fonte: Google (2019) 

 

Esta região e estes atrativos turísticos despertam grande interesse do 

público, devido ao marketing, beleza natural, proximidade geográfica, atividades 

e recursos disponíveis nos mesmos. No entanto, é importante frisar que outras 

regiões da cidade do Rio de Janeiro também possuem importante papel para o 

trade turístico, como os bairros do Botafogo, Flamengo, Catete, Largo do 

Machado, Glória, Lapa, Centro, Praça XI, Maracanã entre outros. Porém, há um 

forte apelo ligado ao marketing para os atrativos turísticos citados anteriormente, 

pois eles englobam a região da Zona Sul, em que se concentram as classes 

média e alta. Em tais bairros também podem ser identificadas as favelas, 

compostas por casas humildes, cuja população é composta por trabalhadores 

assalariados, estudantes e idosos, com hábitos, valores, memória e identidades 

que apresentam características locais (Figura 07).  
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Figura 07 – Localização geográfica do JBRJ e Lagoa Rodrigo de Freitas 

 

 

Fonte: Google (2019) 

 

Por fim, dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro são abrigadas 

diversas coleções de plantas, que constam agrupadas segundo a sua afinidade 

botânica, umas são reunidas por suas exigências climáticas e outras encontram-

se unidas por região de origem (Amazônia, Caatinga, Cerrado) (JBRJ, 1992).  

O próximo tópico aborda a discussão sobre a relevância da preservação 

dos jardins históricos.  

 

1.1. A RELEVÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DOS JARDINS HISTÓRICOS 

 

Os jardins expressam a relação do homem com a natureza, registram 

valores e símbolos de diversas civilizações, ao constituir a história, a identidade 

e a cultura, que são relevantes para a preservação do local como patrimônio. 

 O território brasileiro possui inúmeras belezas naturais, desde o litoral de 

águas mansas e mornas ao sertão com vegetação típica da caatinga, da 

exuberante floresta amazônica à diversidade da Mata Atlântica, dos morros, 

vales, picos, rios e pampas com flora e fauna surpreendentes. Os cenários são 
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múltiplos e encantadores (MAGALHÃES, 2013) e parte desta beleza natural 

pode ser encontrada nos jardins das principais cidades e capitais brasileiras.   

 O jardim é um lugar destinado à intimidade e ao prazer, alcançados 

através do cultivo de flores e de plantas, tanto para a ornamentação quanto para 

o consumo alimentar (GASTAL; DA SILVA, 2015).   

 Jardins podem ser considerados como parte do conjunto de espaços 

livres ou abertos, públicos ou privados, que ao longo do tempo ou de diferentes 

culturas, passaram a adquirir conceitos diversos, com o intuito de alcançar sua 

origem e seu conteúdo filosófico (SÁ CARNEIRO, 2017).  

A cidade é um espaço construído formado por espaços públicos, que são 

abertos a todos e também por espaços privados, com acesso limitado. Os 

espaços privados ocupam uma parte significativa do seu território das cidades, 

porém o que melhor as representa são seus espaços públicos (MATOS, 2010). 

Os jardins são lugares destinados à apreciação da natureza, de flores e 

de plantas, de frutas e de ervas aromáticas. Locais como estes permitem que o 

homem seja acolhido pela natureza, ao passear pelos caminhos, ao ouvir o canto 

dos pássaros e o som das águas das cascatas, ao admirar espécies vegetais e 

ao construir suas próprias reflexões (GASTAL; DA SILVA, 2015). A Figura 08 

apresenta uma cascata que deságua no Lago Frei Leandro. 

 

Figura 08 – Cascata, que deságua no Lago Frei Leandro 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Jardins são monumentos históricos em constante evolução, que os 

diferem dos bens arquitetônicos e os incluem nas metodologias de interpretação 
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e salvaguarda de paisagens culturais. Como o território pode sofrer intercâmbios, 

os jardins são uma forma de se promover o ordenamento e de se estabelecer a 

conexão entre o homem e a natureza (MAGALHÃES, 2013). O ordenamento dos 

espaços públicos ligados ao lazer é um dos aspectos vitais para a revitalização 

das cidades e para a qualidade de vida do homem (MATOS, 2010). 

Os jardins históricos surgiram na Itália, no século XVI, com o primeiro 

horto botânico fundado em Pisa, entre os anos de 1543-1544, pelo médico 

botânico Luca Ghini11. Foi considerado um importante espaço para a instituição 

acadêmica, ao possibilitar o cultivo, favorecer a conservação de plantas e gerar 

a produção do conhecimento científico (ANGELIS; ANGELIS NETO, 2004).  

Nos anos seguintes, novos jardins históricos foram criados nas principais 

cidades europeias, como Pádua (1545) e Montpellier (1598) e no século 

seguinte, em Oxford (1621), Edimburgo (c.1670) e na França, nomeado como o 

Jardim Real de Plantas Medicinais de Paris (1640). As origens dos jardins 

botânicos remontam ao século XVI, quando foram criados com o objetivo de 

cultivar e estudar plantas de uso medicinal. Buscava-se identificar vegetais com 

potenciais terapêuticos e comprovar suas propriedades, formando-se assim as 

primeiras coleções de plantas desidratadas a fins científicos (BEDIAGA, 2007). 

Na Antiguidade, os jardins eram privados, somente frequentados por 

nobres em momentos de lazer e na contemplação da natureza. Na sociedade 

contemporânea, a existência de jardins reporta aos séculos passados, 

materializando, tanto na sua forma quanto no seu conteúdo, como as sociedades 

do Oriente e Ocidente se portaram com a natureza (GASTAL; DA SILVA, 2015). 

No Brasil, os jardins foram concebidos a partir de 1500, no entanto, 

somente foram disseminados a partir da segunda metade do século XIX, ao se 

implantar um espaço público dentro do centro urbano, para que os cidadãos 

possam estar, conviver e se relacionar. Porém, durante o período colonial 

brasileiro, predominavam os jardins com horta, raízes, pomar e flores, presentes 

nos quintais das casas e nas chácaras (MAGALHÃES, 2013).  

                                                
11 Médico e naturalista italiano, reconhecido pelos seus ensinamentos e publicações na área de 
botânica, sob o viés acadêmico e em sua atuação para a fundação do primeiro jardim botânico 
do mundo, com a coleção de um herbário para coleção de plantas secas. Efetuou palestras e 
demonstrações nas áreas de medicina e botânica, foi professor de outros botânicos famosos na 
Europa e participou da fundação do Jardim Botânico de Florença (UNIVERSITA DI BOLOGNA, 
2019). 
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O primeiro jardim botânico foi criado na cidade de Recife, no Estado de 

Pernambuco, no período da dominação holandesa (1630-1654). Os naturalistas 

Georg Marcgraf12 e Willem Piso13 foram os responsáveis pela formação das 

coleções das espécies da fauna e da flora, além das que foram recolhidas em 

expedições feitas pelo sertão nordestino. Porém, não há mais vestígios deste 

jardim, pois os portugueses retomaram o território e ao expulsar os holandeses, 

o jardim foi destruído e gerou a perda de plantas ali cultivadas (BEDIAGA, 2007). 

No século XVIII, foram criados vários jardins botânicos coloniais, sob a 

gestão dos estabelecimentos congêneres metropolitanos. Países como França, 

Inglaterra, Espanha e Holanda montaram experimentações em suas colônias, 

com o uso de plantas nativas e originárias de outras regiões, que estavam sob 

sua posse (BEDIAGA, 2007). 

Ao final do século XVIII e no princípio do século XIX, foram criados 

projetos para os centros urbanos, com a inclusão de praças, igrejas, largos e 

vias, com o intuito de atender às necessidades da população. Os jardins foram 

inseridos em projetos urbanísticos para propiciar momentos de lazer e de 

encontro social das pessoas que habitavam na cidade, fora dos ambientes 

doméstico e privado. Neste período, também foram estabelecidos hortos ou 

jardins botânicos para aclimatação de espécies vegetais (MAGALHÃES, 2013).  

Jardins públicos, jardins botânicos, jardins residenciais, parques, hortos, 

praças, pomares, plantios e a floresta contemplam a diversidade de jardins 

históricos que vieram a compor o cenário da cidade do Rio de Janeiro (CURY, 

2012). A partir da segunda metade do século XIX e do início do século XX, os 

jardins foram projetados com base em teorias de higienismo e sanitarismo 

(MAGALHÃES, 2013), ao empenhar esforços na prevenção de surtos de 

                                                
12 Nascido em 1610, na Alemanha, estudou Matemática, Botânica, Química e Medicina. Aos 28 
anos, estabeleceu boas relações com Jean de Laet, diretor das Companhias das Índias Orientais, 
que tinha méritos e apreciava o campo das ciências.Foi recomendado ao Conde de Nassau, que 
na época, procurava formar a sua corte intelectual em Pernambuco e, portanto, tornou-se o 
primeiro naturalista a vir estudar a flora e a fauna do Brasil (BIBLIOTECA DIGITAL, 1914). 
13 Nascido em 1610, na Holanda, estudou medicina, tornou-se médico do Conde de Nassau e foi 
um dos pioneiros da medicina tropical, ao estudar doenças, tratamentos e dietas de povos 
indígenas. Ele trabalhou em parceria com George Marcgraf até o ano de 1641 e o conde de 
Nassau patrocinou, em 1648, a publicação do estudo: A Historia Naturalis Brasiliae, que contém 
12 livros sobre zoologia, botânica, astronomia, cartografia e comentários etnográficos 
(BRASILIANA FOTOGRÁFICA, 2019). 
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doenças (febre amarela, varíola e tuberculose) e ao garantir a conservação da 

saúde pública, que envolvem a higiene e o saneamento básico.  

Ainda no século XX foram organizados encontros para identificação de 

princípios e recomendações que fundamentassem as políticas de preservação 

do patrimônio cultural. A Carta de Atenas foi celebrada em 1931 e estabeleceu 

princípios e normas gerais para preservação dos jardins históricos (SALADINO; 

OLIVEIRA, 2012), incluindo recomendações sobre as funcionalidades dos 

monumentos, em relação ao respeito do seu caráter histórico, científico e 

artístico de diferentes nações (CARTA DE ATENAS, 1931), por meio de uma 

análise criteriosa sobre qualquer intervenção no monumento e na necessidade 

de investimento e sensibilização da sociedade, baseados em programas de 

educação patrimonial (SALADINO; OLIVEIRA, 2012).  

Os monumentos possuem alto valor para a preservação do patrimônio e 

do jardim histórico e por isso, ganharam destaque na Carta de Atenas (1931) ao 

serem considerados objetos de cuidados especiais. Por serem antigos, devem 

ser respeitados, no caso de construção de edifícios e no reordenamento das 

cidades e além disso, devem manter suas características específicas e serem 

estudados e interpretados em relação ao viés histórico, ecológico, educativo e 

artístico, por possuírem símbolos e significados históricos e ornamentações 

vegetais provenientes de períodos antigos (CARTA DE ATENAS, 1931).  

Outras recomendações extensíveis aos jardins históricos foram firmadas 

com a celebração de uma nova Carta de Atenas no ano de 1933 (SALADINO; 

OLIVEIRA, 2012). O patrimônio histórico das cidades deve ser salvaguardado 

em virtude do seu valor arquitetônico, histórico e sentimental, por expressar 

traços de uma cultura anterior e que correspondem interesse coletivo e por isso, 

delega-se a responsabilidade e a obrigação de sua preservação aos órgãos 

competentes (CARTA DE ATENAS, 1933).  

Em 1964 foi firmada uma nova carta internacional sobre conservação e 

restauração de monumentos e sítios, conhecida como a Carta de Veneza, com 

o intuito de reexaminar os princípios fundamentais celebrados anteriormente 

pela Carta de Atenas (1931 e 1933). A Carta de Veneza (1964) definiu que a 

noção de monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, seja 

no meio urbano ou rural, determinou que houvesse a colaboração de todas as 
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ciências e técnicas para contribuir no estudo e na salvaguarda do patrimônio 

monumental e exigiu a manutenção de forma permanente, pois a conservação 

dos monumentos destina-se a uma função útil à sociedade, já que o monumento 

é inseparável da história e é um testemunho do meio em que está localizado 

(CARTA DE VENEZA, 1964). 

Abordar a questão dos jardins históricos é um tema relevante, pois o Brasil 

possui muito a oferecer em seus mais de 500 anos de existência, no entanto, há 

a falta da consciência de preservação da memória e a carência de iniciativas, 

por meio de projetos e programas oriundos de órgãos competentes, que são 

responsáveis pela preservação, conservação e manutenção do patrimônio 

brasileiro (ANGELIS; ANGELIS NETO, 2004). É importante ressaltar que a 

sociedade também possui papel relevante quanto à manutenção e conservação 

dos mesmos, ao fazer o uso consciente dos espaços culturais, ao aplicar o senso 

de coletividade e ao respeitar as diferenças, sem tomar qualquer ação invasiva 

ou destrutiva para a preservação de tais jardins históricos. 

Em relação ao significado das palavras, conservar é resguardar algo de 

dano, decadência ou deterioração (FERREIRA, 2001). Ou seja, envolve proteger 

algo de ações humanas e de fatores diversos, como os climáticos e os conflitos 

de interesse. Está relacionado ao ato de preservar, ter ou reter em seu poder 

(FERREIRA, 2001) algo de valor, como um bem material ou imaterial e está 

diretamente vinculado a resguardar, proteger e manter (FERREIRA, 2001), com 

o intuito de zelar pelo seu valor, em estabelecer princípios éticos, políticos, 

culturais, morais e sociais, de modo a garantir a conservação de objetos, 

memórias, tradições ou espaços. Enquanto a palavra preservar assume o papel 

de livrar-se de algum mal ou dano (FERREIRA, 2001), ao eliminar condições, 

fatores e ações que visam levar ao seu esquecimento ou destruição; e com o 

intuito de defender, sob o olhar de proteção do território, por exemplo, em relação 

à sua preservação (FERREIRA, 2001), para permitir o acesso às gerações atuais 

e futuras. 

No século XXI, a preservação dos jardins históricos é um tema que se 

encontra em confluência de debates sobre a preservação do patrimônio cultural 

e fundamenta-se em políticas ambientais, programas e estratégias urbanistas 

para o fortalecimento da cidadania. Não são poucos os jardins históricos em 
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situação de risco, seja pelo uso inconsciente e irresponsável ou por agressões 

indiretas, como o crescimento urbano acelerado e desordenado (SALADINO; 

OLIVEIRA, 2012).  

 Pelos motivos expostos anteriormente, é importante ressaltar que os 

jardins históricos são espaços institucionalizados, abertos ao público e sem fins 

lucrativos, que cobram uma taxa de acesso ao lugar (quando aplicável), como 

forma de obter recursos financeiros para prover sua manutenção, porque os 

jardins históricos têm a finalidade de: 

 
[...] conservar, preservar, estudar, interpretar, colecionar 
para instrução e fruição, objetos e espécies de valor 
educativo e cultural, incluindo nele material artístico - 
como esculturas - e histórico, por representativos de 
uma época ou de pessoas que os criaram ou com eles 
conviveram (GASTAL; DA SILVA, 2015, p. 3). 

 

Por isso, os jardins históricos podem ser compreendidos como um espaço 

de memória, cujos objetivos estão relacionados em conceder acesso às 

informações para a sociedade, em preservar os registros encontrados em função 

do seu valor e da sua representatividade, ao integrar a paisagem natural com 

edificações presentes, em estabelecer espaço de construção do conhecimento 

por meio de pesquisas e transmitir conhecimentos para as próximas gerações.  

Os jardins históricos possuem regras específicas para sua preservação e 

manutenção, ao ser composto por vegetação (deteriorável e renovável) e por 

elementos arquitetônicos, sendo necessário efetuar análises, planejamento e 

avaliação da capacidade de execução do restauro (ANGELIS e ANGELIS NETO, 

2004). As discussões referentes à preservação dos jardins somente vieram a 

ocorrer a partir de um determinado momento: 

 
A segunda metade do século XX marca a extensão do 
conceito de património a outras dimensões para além do 
monumento edificado motivado, entre outros, pelo 
crescente interesse pelas paisagens, sítios e 
monumentos naturais, que se estende aos jardins que, 
uma vez transversais às diferentes civilizações e 
sociedades, constituem documentos culturais e históricos 
de grande importância, fundamentais na preservação e 
fortalecimento da memória cultural e da identidade 
coletiva de uma sociedade (SILVA; CARVALHO, 2013, p. 
2). 
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Tais discussões foram relevantes para promover a conscientização da 

sociedade e envolver a atuação de órgãos públicos e privados para identificar e 

preservar os jardins, como espaço de memória e de identidade de uma 

determinada cultura. Por meio da atuação conjunta de arquitetos, historiadores, 

botânicos, arqueólogos, antropólogos e outros profissionais junto ao Conselho 

Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), foram organizadas e 

realizadas reuniões bienais para se definir conceitualmente e teoricamente, os 

jardins históricos, como bens patrimoniais e especificar estratégias necessárias 

para sua proteção (SALADINO; OLIVEIRA, 2012).  

O reconhecimento do valor paisagístico dos jardins somente ocorreu, sob 

a influência, num primeiro momento, da Convenção da UNESCO, de 1972, e, 

mais fortemente, em 1981, com a difusão da Carta de Florença – a Carta dos 

Jardins Históricos (MAGALHÃES, 2013). A Carta de Florença, assinada pelo 

Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) e pelo Conselho 

Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS – IFLA) de 1981, estabeleceu 

os princípios para preservação de jardins (GASTAL; DA SILVA, 2015).   

A Carta de Florença (1981) definiu o jardim histórico como composição 

arquitetônica e vegetal, que por meio de sua história ou arte, possui relevância 

para o interesse público. Ou seja, o jardim histórico é um monumento vivo, 

perceptível e renovável, por isso, a sua salvaguarda envolve regras e normas 

específicas, pois favorece uma estreita relação entre a sociedade e a natureza. 

De acordo com o 9° artigo da Carta de Florença, a proteção do jardim histórico 

envolve a identificação e o inventário, além de intervenções específicas, para a 

manutenção, a conservação e a restauração (CARTA DE FLORENÇA, 1981). 

Em virtude da degradação ou destruição ou desaparecimento de um bem 

do patrimônio cultural e natural, causados pela evolução social e/ou econômica, 

que se agravou com inúmeros intercâmbios no espaço e também acarretou o 

empobrecimento efetivo do patrimônio de todos os povos, foi celebrada a 

Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural 

(CPPMCN), por meio da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura, com reuniões realizadas em Paris no ano 

de 1972 (UNESCO, 2019).  



   67 

 

No artigo 1°, a CPPMCN de 1972 estabeleceu os elementos considerados 

como patrimônio cultural: 

 

Os monumentos. - Obras arquitectónicas, de escultura ou 
de pintura monumentais, elementos de estruturas de 
carácter 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 
reunidos que, em virtude da sua arquitectura, 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, p. 
2) 
 

Como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é composto por patrimônio 

cultural, de caráter geológico (grutas, bustos, esculturas, edificações) que se 

integram à paisagem natural, com representatividade para a arte e a ciência, e 

abriga locais de interesse que registram símbolos, significados e elementos da 

história e da memória brasileira, entende-se que ele é um monumento vivo, que 

necessita ser preservado em relação aos seus aspectos culturais.  

Conforme o artigo 2° da CPPMCN de 1972, os elementos considerados 

como patrimônio natural são: 

 

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 ou da 
conservação; 
Os locais de interesse naturais ou zonas naturais 
estritamente delimitadas, com valor universal excepcional 
do ponto de vista a ciência, conservação ou beleza natural 
(UNESCO, 1972, p. 2). 

 

Portanto, é preciso realizar a preservação e a conservação de áreas 

naturais, devido aos registros físicos e biológicos, que podem ser aplicados em 

avaliações e investigações sob o viés científico. É relevante identificar e delimitar 
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as áreas naturais, para promover a manutenção de espécies animais e vegetais, 

com o objetivo de realizar a preservação, a conservação e os estudos científicos, 

com foco em seus aspectos ambientais. O tombamento do Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro pelo IPHAN em 1938, a sua definição como Reserva da Biosfera 

em 1992 e a sua declaração como Reserva da Mata Atlântica pela UNESCO em 

1999 foram medidas cabíveis, imprescindíveis, sustentáveis e valiosas, para que 

o futuro seja promissor e em condições acessíveis às novas gerações. 

A Carta dos Jardins Históricos Brasileiros, também conhecida como Carta 

de Juiz de Fora, foi assinada em 2010 e ela define: 

 

Jardim Histórico os sítios e paisagens agenciados pelo 
homem, como por exemplo, os jardins botânicos, praças, 
parques, lagos, passeios públicos, alamedas, hortos, 
pomares, quintais e jardins privados e jardins de tradição 
familiar. Além desses, jardins zoológicos, claustros, 
pomares, hortas, cultivos rurais, cemitérios, vias 
arborizadas de centros históricos, espaços verdes 
circundantes de monumentos ou de centros históricos 
urbanos, áreas livres e espaços abertos em meio à malha 
urbana (CARTA DOS JARDINS, 2010, p. 2) 

 

Os jardins, a natureza e a história são elementos de alto valor porque se 

constituem como recursos ou monumentos vivos, por estarem em constante 

transformação. A preservação dos mesmos torna-se fundamental, pois envolve 

cuidar do passado, zelar pelo patrimônio e valorizar a herança destinada às 

gerações futuras. Além disso, os jardins históricos podem oferecer outras 

contribuições, como levar turistas e visitantes a terem novas atitudes, a refletir 

sobre seu modo de pensar e agir, a vislumbrar realidades e a obter novas 

percepções, a ponto de construir uma nova relação entre o homem urbano e o 

meio ambiente.  

Os jardins históricos apresentam ricos registros sobre a relação entre a 

cultura e a natureza, em função das inúmeras intervenções sofridas no local e 

são boas referências da maneira como se construiu a relação entre o homem 

urbano junto ao meio natural, e por isso, a preservação dos jardins históricos 

envolve cuidar do legado do passado e em se estabelecer condições para que 

estes bens tão valiosos enriqueçam a herança do futuro (CARTA DOS JARDINS, 

2010). 
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Os primeiros jardins históricos que foram salvaguardados pelo IPHAN, de 

forma isolada, constam relacionados abaixo: 

 

1. Passeio Público do Rio de Janeiro (1783 e 1861). Data 
da inscrição no livro de tombo: 30/06/1938.   
2. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro – RJ (1808), 
tombado em 30/05/1938.  
3. Jardim e Morro do Valongo, (1906) data do 
tombamento: 30/06/1938. Rio de Janeiro/RJ.  
4. Parque da Quinta da Boa Vista (séc. XIX), data do 
tombamento: 30/06/1938. Rio de Janeiro/RJ.  
5. Jardim do Hospital São João de Deus – BA (1912). Data 
do tombamento: 09/07/1940.  Cachoeira/BA.  
6. Parque Lage (1840), Data da inscrição no livro de 
tombo: 14/06/1957. Rio de Janeiro/RJ  
(MAGALHÃES, 2013, p. 3).    

 

Todos os jardins citados acima expressam significativo valor para a 

sociedade contemporânea, porque eles preservam a história e a memória, 

representam marcos significativos do crescimento da cidade, possuem 

monumentos e esculturas, abrigam área verde e são considerados atrativos 

turísticos. O tombamento destes jardins históricos possibilitou a conservação e 

a preservação de parte relevante do patrimônio brasileiro, ao propiciar o acesso 

à visitação e ao conhecimento, assim como incentivar a valorização da cultura. 

Neste mesmo período também ocorreu o tombamento de outros jardins, 

que constam relacionados a seguir:   

 

1. Jardins do Palácio do Catete (final séc. XIX), data do 
tombamento: 06/04/1938. Rio de Janeiro/RJ.  
2. Jardins da Casa de Rui Barbosa (final séc. XIX), 

tombamento em 11/05/1938. Rio de Janeiro/RJ.  
3. Jardins do Palácio Imperial de Petrópolis (séc. XIX), 
data do tombamento: 15/06/1938. Petrópolis/RJ. 
(MAGALHÃES, 2013, p. 4) 

 

De certa forma, uma parte dos jardins históricos do Império foi protegida 

pelo Decreto-Lei n° 25/1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e 

artístico nacional (MAGALHÃES, 2013), porém somente 43 anos depois da 

criação do IPHAN é que os jardins históricos brasileiros foram estudados de 

modo mais profundo. Em 1980, um grupo formado por técnicos do Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro contratados pela Fundação Pró-Memória (depois 
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absorvidos pelo IPHAN), debruçou-se sobre a preservação e a conservação dos 

jardins históricos (TREITLER, 2010).  

A preservação da autenticidade e da integridade dos jardins históricos foi 

defendida pela Carta dos Jardins Históricos Brasileiros (2010), pois a 

autenticidade visa manter as condições originais ou genuínas, ao considerar a 

forma de construção, o processo de envelhecimento e as transformações 

sofridas nos espaços ao longo do tempo: 

 

A proteção e conservação dos jardins históricos é um dos 
desafios atuais para a preservação do patrimônio cultural, 
devendo fazer parte dos planos de desenvolvimentos 
locais e regionais, contribuindo para a melhoria da 
qualidade de vida das populações urbanas (CARTA DOS 
JARDINS, 2010, p. 4). 

 

Por este motivo, reforça-se a necessidade de que o planejamento urbano 

venha a solucionar questões sociais ou urbanas, sem afetar, dividir ou segmentar 

ou degradar os jardins históricos, para que estes estejam disponíveis e 

acessíveis à população e que possam ser preservados como patrimônio cultural.  

Observa-se que os jardins históricos constituem atrações por si só pelo 

seu valor intrínseco e diante de um contexto turístico competitivo e exigente, são 

utilizados como recursos estratégicos, pois incorporam elementos da identidade 

e de imagem da própria cidade (SILVA; CARVALHO, 2013). A visitação aos 

jardins históricos é motivada em períodos de férias ou em momentos de lazer; e 

no campo dos fenômenos, a visitação ocorre em função do turismo cultural e da 

recreação (SILVA, 2017).  

Jardins históricos também se constituem em área de lazer destinadas ao 

uso dos cidadãos, na realização de passeios pelos caminhos verdes, para fins 

de conhecimento e contemplação do patrimônio natural, na recreação infantil 

com atividades lúdicas e no acesso às construções edificadas, na forma de 

avistar e admirar cores, símbolos e significados, os quais representam o 

patrimônio cultural. 

A valorização dos jardins históricos ganhou força com a execução da Eco-

92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento), 

que despertou uma nova visão sobre a relação existente entre o meio ambiente 

preservado e a qualidade de vida nos centros urbanos e possibilitou que tais 
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espaços fossem considerados equipamentos urbanos essenciais, chegando a 

serem determinantes no aumento do preço de imóveis nos bairros onde se 

situam. Outro fator relevante foi o surgimento dos novos hábitos dos integrantes 

da terceira idade, que passaram a utilizar os jardins históricos como locais ideais 

para a prática de tai chi chuan, yoga, ginástica orientada ao ar livre e outras 

atividades correlatas (TREITLER, 2010). 

Como o intenso crescimento e urbanização da terra geraram a escassez 

de áreas que permitam o convívio com a natureza ou o desfrute do tempo livre 

em espaços abertos (GASTAL; DA SILVA, 2015), os jardins históricos, enquanto 

espaços multidimensionais e multifuncionais, são cada vez mais locais de 

visitação e de realização de atividades ligadas ao turismo cultural e à recreação 

da sociedade contemporânea (SILVA; CARVALHO, 2013).  

Esta demanda também ocorre em razão do crescimento acelerado das 

cidades e da violência urbana, que infelizmente, encontra-se cada vez mais 

presente no cotidiano das cidades brasileiras, e então, os jardins históricos 

passaram a desempenhar função de pracinha de bairro, ao oferecer aos seus 

usuários, as vantagens e as comodidades que as praças públicas deveriam 

ofertar e foram perdendo ao longo do tempo (TREITLER, 2010). 

 Pela sua importância como patrimônio e por serem locais abertos à 

visitação pública, os jardins históricos são usados para promover a experiência 

educativa e turística. A mediação pode ser feita pelo guia de turismo contratado 

pelo público ou a visita guiada pode ser conduzida pela equipe do próprio jardim 

histórico. Em ambas atividades são apresentadas informações e explicações 

sobre o local, com o apoio de vídeos, mapas e folderes oriundos do centro de 

visitantes ou adquiridos em pontos de venda.  

O próximo item apresenta informações sobre os jardins históricos públicos 

no Brasil. 

 

1.1.1. OS JARDINS HISTÓRICOS PÚBLICOS NO BRASIL 

 

Os jardins históricos públicos no Brasil são relevantes para a sociedade, 

pois possuem registros sobre o desenvolvimento do país, nos remetem à nossa 

história e a memória, revelam características arquitetônicas, preservam o meio 
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ambiente, conservam espécies vegetais nativas e trazidas de outras regiões do 

mundo, inspiram artistas e músicos, despertam o interesse para a visitação 

pública e propiciam o desenvolvimento de novos estudos e pesquisas científicas.  

Abaixo são apresentados os jardins históricos públicos salvaguardados pelo 

IPHAN (MAGALHÃES, 2013, p. 3), conforme abordado no item anterior. 

 

a) Passeio Público 

 

A cidade do Rio de Janeiro era repleta de mangues, pântanos e lagoas 

com mal cheiro (MANSUR; MORAIS, 2014). O espaço alagado, junto ao mar, 

pela Lagoa do Boqueirão, deu lugar ao 1° jardim público formal construído no 

Brasil (CURY, 2012), conhecido como Passeio Público, no final do século XVIII 

(NAJJAR et al., 2007), por ordem do vice-rei D. Luiz de Vasconcelos, cujo o 

projeto e a execução ficou a cargo do artista (SEGAWA; DOURADO, 2001) 

Mestre Valentim14. A intenção era de dar melhores condições e salubridade ao 

local, fazendo desaparecer as águas paradas para criar um recinto ajardinado 

(CAMARGO, 2007). Com traçado geométrico e simétrico, um amplo terraço para 

contemplação da Baía de Guanabara e a instalação de monumentos talhados 

(fonte dos jacarés, pirâmides e portão) por Mestre Valentim (CURY, 2012), o 

Passeio Público foi tombado pelo IPHAN em 1938 (NAJJAR et al., 2007). 

Público, com muros, era um espaço destinado a descanso, passatempos, para 

tomar ar puro de modo solitário ou em grupos familiares, mas também era usado 

em festas barrocas (CAMARGO, 2007). Apresentava-se como um nobre espaço 

de lazer e registrava um dos limites do pequeno núcleo da cidade do Rio de 

Janeiro (BOAS, 2000). Dentro do Passeio Público, é possível observar o busto 

do artista Mestre Valentim, que foi erguido ali em sua homenagem (Figura 09). 

                                                
14 Nasceu em 1744 em Serro (MG), filho da escrava negra Amatilde da Fonseca e do fidalgo 
português contratador de diamantes, Manoel da Fonseca e Silva (BND, 2019), dedicou-se aos 
estudos e na infância, desenvolveu talentos artísticos, como talhador e desenhista projetista. 
Ilustre artista do Rio Colonial (BOAS, 2000), foi escultor, arquiteto e urbanista (SEGAWA; 
DOURADO, 2001). Com inspiração nos estilos Barroco e Rococó, possui obras e esculturas 
distribuídas na cidade do Rio de Janeiro, como o Chafariz das Marrecas, a Fonte dos Amores 
(MANSUR; MORAIS, 2014), o interior da Igreja Ordem Terceira da N. Sra. do Carmo (MESTRE 
VALENTIM, 2019), as obras na capela-mor, na capela do noviciado e no altar da Igreja N. Sra. 
das Dores, o retábulo e altar-mor da Igreja N. Sra. da Conceição e Boa Morte, executou os 
lampadários de prata para a Igreja do Mosteiro de São Bento e efetuou a talha, esculpiu a capela-
mor, o arco cruzeiro e parte da nave na Igreja Sta. Cruz dos Militares (BND, 2019). 
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Figura 09 – Busto do Mestre Valentim 

 
 

Fonte: DIAS et al. (2015) 
 

O portão de entrada do Passeio Público (Figura 10) foi construído com 

ferro fundido e é repleto de detalhes para ressaltar a valorização do Passeio 

Público. 

 

Figura 10 – Portão de Acesso ao Passeio Público 
 

 
 

Fonte: DIAS et al. (2015) 
  

Este jardim histórico está situado no limite entre a Lapa e a Cinelândia 

(MANSUR; MORAIS, 2014) e ao longo de sua existência, o Passeio Público 
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passou por diversas mudanças, para transformar o local num parque com 

características do jardim inglês ou jardim paisagista (MAGALHÃES, 2013). A 

primeira ocorreu com a concepção e a implantação do Passeio Público entre 

1783 e 1861 (NAJJAR et al., 2007). A segunda, pelo paisagista francês Auguste 

Glaziou, com o intuito de transformar o espaço em um jardim romântico, 

conservado, como área verde importante e destinada ao lazer na cidade (BOAS, 

2000). Seus traços principais foram mantidos e foram utilizados como referência 

a ser seguida pelo projeto de restauração (NAJJAR et al., 2007). A terceira, no 

período compreendido entre 1904 e 1921, com a realização de obras de 

embelezamento urbano na gestão do prefeito Pereira Passos15, na construção 

do maior aquário da América Latina e do aterro em frente ao terraço do jardim, 

para abertura de uma via pública relevante para a época, a Avenida Beira Mar 

(NAJJAR et al., 2007). A quarta, ocorreu entre 1921 e 1937, com a construção 

do “Theatro Cassino” e a quinta, que resultou na demolição do “Theatro 

Cassino”, na integração do Passeio Público à malha urbana e na configuração 

do terraço (NAJJAR et al., 2007). E por fim, o último projeto de restauro se iniciou 

no princípio de 2004 e teve a duração de 12 meses, com a atuação de diversas 

instituições como a Fundação Parques e Jardins/Divisão de Monumentos e 

Chafarizes da Prefeitura do Rio de Janeiro, Assessoria de Arqueologia da 6ª 

Superintendência Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – 6ªSR/IPHAN, responsável pelo projeto e execução, e contou com a 

participação de equipe multidisciplinar, composta por engenheiros, arquitetos, 

consultores, arqueólogos, historiadores e paisagistas (NAJJAR et al., 2007).  

Passou por um período de abandono nos últimos anos, mantendo-se 

fechado, por falta de verba para manutenção e segurança pública. Diante deste 

                                                
15 Pereira Passos foi o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, nomeado pelo presidente Francisco 
de Paula Rodrigues Alves (1902-1906), cujos compromissos de seu governo estavam voltados 
ao saneamento e à modernização. Em meio à paisagem natural e ao acelerado crescimento 
urbano sem planejamento, a cidade do Rio de Janeiro possuía problemas em relação à saúde 
pública, à higiene e ao trânsito (BIBLIOTECA VIRTUAL OSWALDO CRUZ, 2019). A população, 
sendo a maioria pobre, habitava no centro da cidade, em condições carentes de infraestrutura. 
Pereira Passos foi o engenheiro responsável por coordenar o processo de evolução urbana no 
princípio do século XX (DIÁRIO DO RIO, 2015), que promoveu a abertura de vias, a derrubada 
de morros e de diversas edificações (igrejas, casas, vilas), com o objetivo de reestruturar a 
cidade, transferir a população pobre para áreas distantes do centro da cidade e proporcionar 
uma infraestrutura destinada à favorecer o bem-estar da elite carioca, com edifícios imponentes, 
iluminação pública, rede de água e esgoto, cafés e restaurantes (MAGALHÃES, 2013). 
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cenário, deixou de exercer sua função como jardim público, mas sua reabertura 

em 2018, voltou a atrair o interesse de estudantes, professores, trabalhadores, 

moradores e turistas. A Figura 11 registra caminhos verdes do Passeio Público.  

 

Figura 11 – Caminhos verdes do Passeio Público 

 
Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 

Intervir em um jardim histórico envolve uma relação de respeito e de ética, 

pelo projeto original (anterior) ter sido criado por outro projetista ou paisagista, 

requer uma análise minuciosa sobre técnicas, modos, gostos e com a isenção 

de preconceitos, para reformular e restaurar o espaço com paisagem natural 

(TREITLER, 2010). A Figura 12 apresenta uma visão da Fonte dos Amores, para 

quem a observa ao caminhar em torno do Passeio Público. 

 

Figura 12 – Fonte dos Amores do Passeio Público 
 

 
 

Fonte: DIAS et al. (2015) 
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A Figura 13 traz como destaque o Obelisco e a Figura 14 apresenta uma 

nova visão da Fonte dos Amores (parte interna do jardim histórico). 

 

Figura 13 – Obelisco do Passeio 

Público 

Figura 14 – Fonte dos Amores (visão 
da parte interna) 

  
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 

A Figura 15 reforça a inspiração do projeto original na fauna brasileira, por 

meio das esculturas dos jacarés. 

 

Figura 15 – Escultura (jacarés) 
 

 
 

Fonte: DIAS et al. (2015) 
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b) Jardim Suspenso do Valongo   

 

O Jardim Suspenso do Valongo foi projetado pelo paisagista Luís Rey16, 

na encosta do Morro da Conceição, nos moldes do jardim inglês ou romântico 

tardio. É considerado um jardim suspenso, porque está situado a sete metros 

acima do nível da rua, possui extensão de 1.530 m², em um dos acessos ao 

Morro da Conceição pela Rua Camerino (MAGALHÃES, 2013).  

O termo Valongo, forma apocopada de vale longo, designava o talvegue 

existente entre os morros da Conceição e do Livramento, por onde escoavam as 

águas que desciam por suas encostas e mais aquelas oriundas das áreas 

pantanosas do interior da cidade para desaguar na baía (LIMA et al., 2013).  

Este jardim histórico ficou em situação de abandono e de descaso, devido 

à falta de cuidados e ausência de manutenção por longos anos, mas em 2012, 

foi reaberto à visitação pública, em função das obras do “Porto Maravilha”17, 

voltado à revitalização urbana da região portuária da cidade do Rio de Janeiro 

(MAGALHÃES, 2013).  

O Jardim Suspenso do Valongo (Figura 16) é parte integrante do Circuito 

Cultural Pequena África e abriga réplicas das estátuas dos deuses Minerva, 

Marte, Ceres e Mercúrio, que antes adornavam o Cais da Imperatriz, local que 

foi usado para o desembarque da princesa italiana, Tereza Cristina, que casou 

com o imperador Dom Pedro II (DIÁRIO DO PORTO, 2019). A região tornou-se 

um espaço ocupado por negros escravos ou libertos e foi batizada por Heitor dos 

Prazeres18 de Pequena África.  

                                                
16 Arquiteto-paisagista que recebeu, em 1906, a encomenda do prefeito Pereira Passos, para 
criar o Jardim Suspenso do Valongo, uma construção paisagística na encosta oeste do Morro da 
Conceição, nos moldes dos parques franceses do século XIX (DIÁRIO DO PORTO, 2019).  
17 Projeto que envolveu obras de reurbanização, intervenção e melhorias na infraestrutura da 
região portuária e seu entorno, abrangendo as vias públicas Av. Venezuela, Av. Rodrigues Alves 
e R. Camerino, a requalificação do Morro da Conceição, a demolição do Elevado da Perimetral, 
abertura de novas vias públicas, a instalação de linhas do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos, área 
destinada ao passeio público e às ciclovias, construção de museus e jardins, em função dos 
eventos esportivos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro nos anos de 2014 e 2016 (PORTO 
MARAVILHA, 2010). 
18 Nascido em 1898, na cidade do Rio de Janeiro, foi pintor, cantor, compositor, ritmista e letrista 
da música popular brasileira. Iniciou-se na pintura em 1937, como autodidata, com o incentivo 
do jornalista e desenhista Carlos Cavalcanti. De 1937 a 1946 trabalhou em rádios e ingressou 
como ritmista em 1943. Teve seu trabalho reconhecido e recebeu prêmios em eventos 
internacionais, ocorridos na cidade de São Paulo. Participou da fundação das primeiras escolas 
de samba da cidade do Rio de Janeiro, entre elas, a Estação Primeira de Mangueira 
(ESCRITÓRIO DA ARTE, 2019). 
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Figura 16 – Jardim Suspenso do Valongo 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

O Centro Cultural Pequena África (Figura 17), está instalado na antiga 

Casa da Guarda, com peças de arqueologia, vestimentas, fotos e livros. Este 

espaço tem como objetivo preservar a herança cultural, por meio de exposições, 

debates e rodas de samba. Destaca o valor da preservação e da retomada dos 

valores culturais dos bairros da Saúde, Gamboa, Santo Cristo e uma parte do 

Centro, região que foi a primeira morada dos africanos e seus descendentes, 

assim que chegaram à cidade do Rio de Janeiro (DIÁRIO DO PORTO, 2019).  

 

Figura 17 – Centro Cultural Pequena África 
 

 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
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Próximo a ele está situado o Cais do Valongo (Figura 18), construído em 

1811 para o desembarque de escravos, negros e prisioneiros, que eram 

acorrentados e comercializados como mercadorias, (DIÁRIO DO PORTO, 2019), 

foi remodelado em 1843 para tornar o Cais da Imperatriz, aterrado e reconstruído 

em 1911, para dar lugar à Praça do Comércio (PATRIMÔNIO CULTURAL 

CARIOCA, 2019). É considerado Patrimônio Histórico da Humanidade desde 

julho de 2017, por apresentar vestígio material da chegada de escravos africanos 

às Américas (DIÁRIO DO PORTO, 2019).  

 

Figura 18 – Cais do Valongo  
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
 

Com a independência do Brasil, D. Pedro I assina com a Inglaterra o 

tratado contra o tráfico negreiro em 1826, ao firmar o compromisso de que a 

partir de 1830 tal atividade seria ilegal. Portanto, quaisquer súditos do imperador 

brasileiro que se dedicassem à mesma seriam passíveis de julgamento como 

pirataria (CATANI, 1976). Estima-se que entre 500 mil e um milhão de escravos 

tenha feito o desembarque nesta região (DIÁRIO DO PORTO, 2019).  

O Jardim Suspenso do Valongo, o Cais do Valongo e a região do entorno 

(Figura 19) representam a Rota do Escravo (Resistência, Liberdade e Herança), 

ao formar um sítio arqueológico reconhecido pela UNESCO em 2014 (UNESCO, 

2014). Toda esta região também é parte integrante do Circuito Histórico e 

Arqueológico da Celebração da Herança Africana.  



   80 

 

Figura 19 – Cais do Valongo e entorno 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Mesmo perante à sua importância, o Cais do Valongo e o Jardim 

Suspenso do Valongo retornaram à condição anterior de abandono e de descaso 

após a realização dos eventos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, Copa do 

Mundo da FIFA 2014 e Jogos Olímpicos Rio 2016, respectivamente. Por meio 

de aulas externas da UFF foi identificado a presença de pessoas em condição 

de situação de rua, acúmulo de lixo, remoção de placas de identificação dos 

espaços culturais e dos monumentos e a ausência de reparos. 

 

c) Quinta da Boa Vista 

 

A Quinta da Boa Vista estava afastada do centro urbano, situada no bairro 

de São Cristóvão, foi construída sobre uma elevação do terreno que pertencia 

aos padres jesuítas (CAMARGO, 2007). A propriedade de Elias Antônio Lopes 

passou a ser a residência oficial de D. João VI de 1808 a 1821 e dos imperadores 

D. Pedro I e D. Pedro II, que inclusive nasceu no palácio em 1825 (MANSUR; 

MORAIS, 2014). A Quinta da Boa Vista favorecia o olhar para a cidade sob três 

ângulos distintos: o mar, a Floresta da Tijuca e o Corcovado (CAMARGO, 2007). 

A Figura 20 apresenta o Portão e as Grades deste jardim imperial. 
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Figura 20 – Portão e Grades da Quinta da Boa Vista 
 

 
 

Fonte: DIAS et al. (2015) 
 

No lugar do Palácio Imperial foi criado o Jardim das Princesas, em 

meados do século XIX, com bancos, mesas, fontes de alvenaria com conchas, 

azulejos e louças. No período compreendido entre 1866 e 1876, as terras de 

cultivo e de plantio deram lugar ao parque Quinta da Boa Vista (Figura 21), com 

jardins clássicos, inspirados no estilo francês, com espaços e elementos 

decorativos (grutas, pontes, cascatas, lagos) (CURY, 2012).  

 

Figura 21 – Lago da Quinta da Boa Vista 
 

 
 

Fonte: DIAS et al. (2015) 
 

A propriedade possuía um embarcadouro que permitia circundar a terra 

por barco e atingir o cais do Terreiro do Paço, no centro da cidade, além de 
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favorecer os deslocamentos necessários pelas ilhas presentes na Baía de 

Guanabara (CAMARGO, 2007).  

A Quinta da Boa Vista foi o nome dado ao parque construído no entorno 

do antigo Palácio de São Cristóvão e defronte ao Palácio, edificado num monte 

elevado em relação ao restante do terreno, Glaziou projetou uma extensa 

Alameda de Sapucaias (Lecythis pisonis) com forma retilínea, abrangendo uma 

grande extensão até onde a vista do Palácio alcançava (MAGALHÃES, 2013).  

 

Figura 22 – Quinta da Boa Vista 
 

 
 

Fonte: DIAS et al. (2015) 
 

Os jardins da Quinta da Boa Vista sofreram intensas modificações ao 

longo dos anos, principalmente no traçado, na vegetação, no mobiliário e na área 

para construção de ruas e avenidas adjacentes. O antigo Palácio Imperial abriga 

o Museu Nacional do Rio de Janeiro, desde o ano de 1892 (MAGALHÃES, 2013) 

e em 2018, este importante museu foi destruído por um incêndio de grandes 

proporções, promovendo inúmeros impactos ao acervo, composto por mais de 

20 milhões de itens, como fósseis, múmias, peças indígenas e livros raros 

(GLOBO, 2018). 
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d) Jardim do Hospital São João de Deus 

 

O Jardim do Hospital São João de Deus, situado na cidade de Cachoeira, 

no Estado da Bahia, foi conhecido anteriormente como Hospital de Caridade de 

Cachoeira e foi criado pelo Frei Antônio Machado em 1729. A ordem religiosa de 

São João de Deus, de Lisboa, o recebeu como doação em 1754, o passou à 

Santa Casa de Misericórdia em 1826 e o quintal da igreja foi transformado em 

um jardim em 1912 (MAGALHÃES, 2013). 

O jardim possuía canteiros de desenho geométrico e gradil com colunas 

coroadas por vasos, pinhas, cachorros e leões de louça. No centro do jardim, 

encontrava-se uma fonte de mármore com três peixes entrelaçados e o 

mobiliário de louça era oriundo da antiga Fábrica de Santo António do Vale da 

Piedade, localizada em Vila Nova de Gaia, Portugal. Segundo relatos, a fonte 

com os peixes era oriunda de Lisboa, porém não há documentação histórica a 

este respeito (MAGALHÃES, 2013). 

Devido à sua relevância, tal jardim foi descrito no Dossiê de Tombamento 

do IPHAN, com traçado inspirado em jardins simétricos franceses, mas encontra-

se em total estado de abandono e grande parte do seu mobiliário foi roubado, 

apesar da proteção legal oferecida pelo IPHAN (MAGALHÃES, 2013). 

 

d) Palácio do Catete 

 

O Palácio do Catete foi o local de residência de Antônio Clemente Pinto, 

conhecido como o Barão de Nova Friburgo, de 1866 a 1869 e passou a abrigar 

o poder executivo, tendo sido palco dos principais acontecimentos da história 

republicana do Brasil (SÁ et al., 2008), pois foi o local de residência oficial da 

Presidência da República, de 1897 e 1960 (SALADINO; OLIVEIRA, 2012).  

Com a transferência da capital federal para Brasília em 1960, o Palácio 

do Catete foi transformado em Museu da República (SÁ et al., 2008). O projeto 

deste edifício neoclássico, repleto de representações greco-romana 

(RODRIGUES, 2016), ficou sob a responsabilidade do arquiteto alemão Carl 
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Friedrich Gustav Waehneldt19 enquanto o jardim do Palácio ficou a cargo de 

Auguste Glaziou, renomado paisagista do século XIX. A entrada e a fachada 

frontal do Palácio dão diretamente para a Rua do Catete, um logradouro muito 

valorizado nesta época (SÁ et al., 2008). Em seu interior, a ornamentação 

ganhou uma escadaria em madeira, detalhes na pintura das paredes e do teto, 

com sofisticação da cor dourada, para valorização do ambiente, iluminado por 

lustres e por amplas janelas que permitem a contemplação do jardim (Figura 23). 

 

Figura 23 – Jardim do Palácio do Catete 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Tanto o Palácio do Catete quanto o jardim foram construídos para atender 

ao gosto da Baronesa de Nova Friburgo, a Sra. Laura Clementina da Silva Pinto, 

que tinha muita disposição e ânimo para a rotina e os atrativos palacianos, porém 

mais distante dos atrativos da natureza (SALADINO; OLIVEIRA, 2012). 

Foi possível identificar a primeira modificação no jardim quando ocorreu 

a ocupação do palácio pela Presidência da República. Esta alteração ficou a 

                                                
19 Carl Friedrich Gustav Waehneldt nasceu na Prússia, em 1830, foi o arquiteto responsável pelo 
projeto do Palácio do Catete, situado na cidade do Rio de Janeiro (DIÁRIO DO RIO, 2019).  
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cargo de Paul Villon, discípulo de Glaziou, o qual teve a missão de conceder ao 

jardim um aspecto novo e interessante. Em 1960 ocorreram novas intervenções, 

como a reestruturação do projeto de energia elétrica e a instalação de um 

sistema de irrigação (SALADINO; OLIVEIRA, 2012).  

O Palácio do Catete fazia parte do cotidiano da população, e com a 

instalação do Museu da República no local, permitiu que o espaço esteja de 

portas abertas para a rua, além da instalação de um restaurante, um cinema, 

uma livraria e amplos jardins (SÁ et al., 2008) com grutas artificiais20, arbustos e 

palmeiras-imperiais, em que é possível observar pessoas passeando pelos 

caminhos, conversando ou sentadas nos bancos a tomar banho de Sol, assim 

como é possível ver crianças brincando na companhia de sua família e amigos 

e pedestres transitando do lado do bairro do Catete até o outro acesso do portão, 

para chegar ao bairro e ao Aterro do Flamengo.  

Porém, nos últimos anos, o Palácio do Catete não recebeu melhorias nos 

projetos de iluminação e climatização e em dias ensolarados na cidade do Rio 

de Janeiro, a visitação é recomendada com pequenos grupos. Embora as janelas 

sejam amplas, nem todas ficam abertas e por isso, grande número de pessoas 

em um mesmo ambiente torna a visitação desconfortável. 

 

e) Jardim da Fundação da Casa de Rui Barbosa 

 

Os intercâmbios também podem agregar valor ao espaço, ao estimular a 

visitação, desenvolver pesquisas, fortalecer laços, possibilitar o aprendizado e 

gerar o conhecimento, como ocorrido na Casa de Rui Barbosa21, que está 

situada à Rua São Clemente, n° 134, no bairro de Botafogo. Foi criada a 

                                                
20 Por serem configuradas com materiais da terra, as grutas estão relacionadas com a escuridão 
e a tenebrosidade, com o mistério e com as forças ocultas da terra. Ainda que esta gruta seja 
formada através de módulo de rocha, guarda uma aura mística que exerce enorme fascinação, 
tanto pela admiração quanto pelo temor (SUESCUN; SCHEINER, 2013).   
21 Escritor, político, grande intelectual e diplomata brasileiro, que habitou na Rua José Clemente, 
n°134 em Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, até o ano de 1923 (RIO BOOK, 2018). Em 
1924, o governo comprou o prédio, a biblioteca e o arquivo de Rui Barbosa e em 1930, o 
presidente Washington Luís inaugurou o primeiro museu-casa do Brasil (CASA RUI BARBOSA, 
2019) e o espaço tornou-se um atrativo cultural importante, por abrigar e preservar acervo 
bibliográfico e documental e o jardim histórico (RIO BOOK, 2018). 
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Fundação da Casa de Rui Barbosa no ano de 1966, para fomentar a produção 

intelectual, no intuito de preservar a memória e a história do seu patrono.  

A atuação e a participação de um grupo de estudantes do curso de 

Bacharelado em Turismo da UFF foram essenciais para a criação e a 

implantação de um projeto destinado à produção científica e voltado às ações 

operacionais, no período compreendido entre 2014 e 2016, com o intuito de 

estudar a relação entre os visitantes e dos visitantes junto à Casa Rui Barbosa. 

O projeto contemplava diversas ações, entre as quais destacam-se: regularizar 

os horários das visitas mediadas em dias úteis e em fins de semana, despertar 

o interesse dos visitantes, desenvolver novos conteúdos específicos para 

abordar dados sobre os espaços da Casa Rui Barbosa (família, jardim, eventos 

sociais) com base em literatura e em história, dar foco ao atendimento público, 

ao desenvolver formulários e pesquisas de satisfação, para avaliação do espaço 

e da coleta de sugestões, pontos de melhorias e/ou contribuições dos visitantes 

(CASA RUI BARBOSA, 2019).  

O Jardim da Casa de Rui Barbosa é dividido em duas partes: frente e 

fundos. Neste jardim histórico identifica-se três tempos em sua composição. Com 

o barão da Lagoa, a moradia fidalga, de 1850, possuía um jardim espontâneo 

próprio das chácaras agrícolas; com o comendador Albino de Oliveira 

Guimarães, cerca de trinta anos depois, assumiu o formalismo do jardim 

romântico à inglesa, com elementos decorativos (lago artificial, rio sinuoso, 

cascatas, pontes e caramanchão). O recanto do quiosque se unia ao lago frontal 

por um canal. Rui Barbosa adquiriu a propriedade em 1893 e se dedicou à 

jardinagem, principalmente ao cultivo de rosas, árvores frutíferas, camélias na 

parte frontal do jardim (CURY, 2012). 

O Jardim da Casa Rui Barbosa (Figura 24), possui caminhos verdes para 

serem percorridos a pé e ali podem ser observadas várias espécies vegetais. 
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Figura 24 – Jardim da Casa Rui Barbosa 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

O quiosque de madeira, pintado na cor verde e repleto de detalhes (Figura 

25), erguido sob um patamar e implantado em uma pequena ilha, favorece a 

observação e a contemplação do seu entorno, composto por um lago artificial, 

gramíneas, arbustos e árvores como a lichia e o pau-brasil. 

 

Figura 25 – Quiosque no Jardim Casa Rui Barbosa 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
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 Embora a Casa Rui Barbosa seja responsável por salvaguardar registros, 

realizar pesquisas científicas, oferecer programa de pós-graduação em memória 

e acervo, tenha base de dados disponível para consulta e ofereça os serviços de 

biblioteca e de visitação ao museu, o projeto construído com a participação dos 

estudantes da UFF foi descontinuado e hoje há estagiários da área de humanas 

presentes na recepção do museu para fornecer orientações gerais referente ao 

uso do espaço (localização de armários e banheiros, data e horário do 

funcionamento do museu). Tais estagiários não apoiam o processo de visitação 

de turistas, estudantes e professores e não oferecem informações detalhadas 

sobre o acervo. A mediação somente é oferecida aos fins de semana pela manhã 

e à tarde, com vagas limitadas, para atendimento ao público em geral ou a 

grupos, com data e horário previamente alinhados. 

 

f) Jardim Imperial de Petrópolis 

 

A partir de 1864, o entorno do Jardim Imperial de Petrópolis (Figura 26) 

passou a ser estruturado com a supervisão do próprio imperador. O projeto do 

jardim é de autoria de Jean Boaptiste Binot, botânico que habitava em Petrópolis, 

cujo contrato foi celebrado em 1854, com o compromisso de executar os jardins 

localizados ao lado e à frente do Palácio Imperial (TERRA, 1993).  

O projeto original do Palácio Imperial de Petrópolis foi elaborado pelo 

engenheiro Koeler. A construção deste edifício neoclássico teve seu início em 

1845 e foi concluído em 1862, para se tornar a residência de verão da Família 

Real Portuguesa. Abriga o Museu Imperial, que está aberto à visitação pública e 

oferece visita guiada a escolas e universidades, mediante agendamento prévio 

(MUSEU IMPERIAL, 2019). 
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Figura 26 – Jardim Imperial de Petrópolis  

 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 

Tal jardim manteve a estrutura característica do século XX, com mistura 

de plantas exóticas (palmeiras da Austrália, bananeiras de Madagascar) e 

nativas do Brasil (cedros, magnólias, jaqueiras e outras espécies). O traçado é 

sinuoso, com lagos de formas irregulares, fontes, esculturas, caminhos curvos e 

recantos ocultos (TERRA, 1993). A maior parte do jardim é composta por 

árvores, arbustos e gramíneas, porém há a presença de flores, como hortênsias. 

 

g) Campo de Santana 

 

O Campo de Santana e o seu entorno são considerados importantes sítios 

históricos que demonstram como ocorreu o processo de formação da cidade do 

Rio de Janeiro no século XVIII, em função do início de obras para abertura de 

vias públicas e construção de novas edificações (casas, igrejas, sobrados) e 

edifícios imponentes destinados a abrigar a Casa da Moeda, o Arquivo Nacional 

e instituições militares. Foi no campo de Santana que ocorreu a Aclamação de 

por D. Pedro I no ano de 1822 como Imperador do Brasil, fato que registrou 

lazeres aristocráticos e festas militares na ocasião (BARTHOLO et al., 2015).  

A Figura 27 apresenta um dos portões de acesso ao Campo de Santana, 

o qual concede o acesso à Avenida Presidente Vargas. Dali avista-se o Palácio 

Duque de Caxias, e próximo a ele está situado o Terminal Rodoviário Central do 

Brasil, local por onde circula um grande número de pessoas diariamente. 
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Figura 27 – Portão do Campo de Santana 
 

 
 

Fonte: DIAS et al. (2015) 
 

Este jardim histórico é o objeto de estudo do projeto de extensão Turismo 

Cultural no Campo de Santana e entorno, vinculado à Escola de Turismo da 

UNIRIO, que promove um roteiro-aula gratuito na região para incentivar a 

visitação e exercitar o olhar sobre o patrimônio cultural e natural, visando reforçar 

a valorização do local em que foi proclamada a República no ano de 1889. As 

professoras e os estudantes que participam de forma voluntária do projeto 

conduzem os participantes pelo roteiro-aula, que passa por algumas importantes 

instituições localizadas no entorno do Campo de Santana, para apresentar e 

explorar características históricas, arquitetônicas, gastronômicas e ambientais 

do local (UNIRIO, 2019).  

Árvores frondosas, arbustos e plantas e os lagos artificiais (Figura 28) 

foram utilizados como recursos para embelezamento deste jardim histórico que 

ainda abriga esculturas e monumentos. No entanto, em 2019 os lagos artificiais 

encontram-se secos, acumulam lixo e areia destinada a obras do local, além 

disso, é possível observar a presença de moradores em condição de situação 

de rua, falta de limpeza no local, ausência de manutenção do jardim histórico, a 

presença de animais abandonados (gatos e cães).  
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Figura 28 – Campo de Santana 
 

 
 

Fonte: DIAS et al. (2015) 
 

Dentro do Campo de Santana está instalado um edifício antigo que é 

destinado ao uso da Fundação de Parques e Jardins (Figuras 29 e 30), órgão da 

prefeitura do Rio de Janeiro que tem a responsabilidade de cuidar da arborização 

e da produção de plantas ornamentais para os parques e jardins do município; 

em analisar e autorizar as solicitações de podas de árvores ou de remoção; 

elaborar projetos de paisagismo das praças, parques e jardins urbanos para os 

espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro (PREFEITURA DO RIO, 2019).  

  

Figura 29 – Identificação da Fundação de Parques e Jardins 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
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Figura 30 – Edifício da Fundação de Parques e Jardins 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

 Embora não seja responsável pela gestão do Campo de Santana, esta 

instituição tem relevante papel na preservação de parques e jardins do município 

do Rio de Janeiro e foi o lugar em que identifiquei importante acervo bibliográfico 

para consulta e a indicação de livros e teses de doutorado de profissionais que 

atuam na área de arquitetura, urbanismo, história da arte e gestão pública.  

 

h) Parque Lage 

 

O Parque Lage está situado aos pés do Morro do Corcovado, na Rua 

Jardim Botânico, n° 414 no bairro do Jardim Botânico e é conhecido por sua área 

verde natural e pelos programas culturais que são oferecidos aos seus usuários.  

 

Figura 31 – Acesso ao Parque Lage  

 
Fonte: Foto da própria autora (2019) 



   93 

 

O palacete de Henrique Lage (Figura 32), do princípio do século XIX, 

substituiu a casa oitocentista de seu pai, Antônio Martins Lage, mas o seu jardim, 

projeto do inglês John Tyndale no ano de 1840, com agenciamento paisagístico, 

se impôs e foi preservado, com exceção o entorno da edificação. Possui traçado 

sinuoso, com representação de formações rochosas, grutas, pontes, lagos e 

bancos. Cavernas artificiais abrigam peixes de espécies brasileiras e a floresta 

imponente encontra-se incorporada à Floresta da Tijuca (CURY, 2012). Foi 

tombado pelo IPHAN em 1957 com o intuito de preservar o patrimônio cultural e 

natural (IPHAN, 2019).  
 

Figura 32 – Palacete Henrique Lage 

 
Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 

i) Sítio Burle Marx 

 

 O Sítio Burle Marx é um Centro de Estudos de Paisagismo, Botânica e 

Conservação da Natureza, em região nativa do Maciço da Pedra Branca, na 

zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, situado à Estrada Roberto Burle Marx, 

2019 - Barra Guaratiba (MUSEUS DO RIO, 2019). Foi construído pelo paisagista 

e arquiteto Roberto Burle Marx (VISIT RIO, 2019), que fixou residência ali entre 

os anos 1973 a 1994. O Sítio Burle Marx (Figura 33) é constituído por um acervo 

botânico e paisagístico com cerca de 3.500 espécies vegetais cultivadas, 

principalmente plantas tropicais nativas do Brasil e está aberto à visitação 

pública, por meio de visitas guiadas aos turistas e visitantes com agendamento 

prévio e capacidade de vagas limitadas (MUSEUS DO RIO, 2019). Burle Marx é 
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considerado um dos maiores paisagistas do mundo, além de ser pintor, escultor, 

desenhista e poliglota, ele também apreciava canto, teatro e música, e por isso, 

o Sítio Burle Marx tornou-se um espaço dedicado à pesquisa, difusão e 

preservação de legado cultural (GLOBO, 2019). 

 

Figura 33 – Sítio Burle Marx 

 

Foto: MUSEUS DO RIO (2019) 

 

O tópico a seguir apresenta o desenvolvimento do turismo na cidade do 

Rio de Janeiro. 

 

1.2. O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 

 A cidade do Rio de Janeiro recebeu, durante os séculos XVI, XVII e XVIII, 

fluxos de pessoas vindas do continente europeu, com o intuito de ocupar, 

explorar e defender a colônia. Outros chegaram à cidade para fixar residência, 

ao exercer alguma atividade e constituir família enquanto outros vieram de forma 

provisória, para acumular bens e depois, retornar à Europa (MACHADO, 2005). 

Assim que avistaram o território brasileiro, portugueses o descreveram 

como o “Jardim do Éden”, um lugar mais próximo ao paraíso, em virtude de sua 

beleza natural composta por plantas, flores, animais, diversidade e clima tropical 

(CAMARGO, 2007). 

 No período compreendido entre 1808 e 1850, havia a ausência da noção 

de tempo de férias e de viagens que registrassem dados ligados à população 
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brasileira. No entanto, observou-se que este período foi marcado em tratar 

sensibilidades, percepção das coisas e a adesão das elites aos valores 

europeus. O Brasil foi constituído por uma sociedade com visão arcaica, que 

imitou o modelo de vida europeu e tornou-se escravocrata, com preconceitos 

(CAMARGO, 2007), além da forte segmentação em classes sociais que se 

arrasta até o século XXI, com desigualdades e impactos que atingem grande 

parte da sociedade, já que as riquezas se acumulam nas mãos de poucos, que 

formam a classe elitizada. 

No período colonial, a locomoção de pessoas dentro da cidade do Rio de 

Janeiro era feita a pé e por barcos (FRAIHA; LOBO, 1998) e o transporte de 

cargas era feito em lombo de animais ou em carros por tração animal 

(CAMARGO, 2007) e por embarcações em vias marítima ou fluvial (INEPAC, 

[s.d.]). A ocupação da cidade não favoreceu, de imediato, a abertura de ligações 

e de acessos entre as diversas áreas ocupadas e os pontos estratégicos de 

colonização (MACHADO, 2005). 

 Foi a Revolução Industrial, que se iniciou no século XVIII, a principal 

responsável por proporcionar mudanças radicais no modo de vida das pessoas 

e a possibilitar que a tração a vapor transformasse os sistemas de transporte, 

propiciando novos recursos e benefícios (INEPAC, [s.d.]). O turismo, sem 

dúvidas, pode ser considerado como uma invenção britânica, em função da 

revolução industrial ocorrida no Brasil e na Europa, no aceite e na adoção de um 

padrão cultural relativos ao processo da integração de recursos. Ou seja, o 

turismo foi construído de forma social e histórica (CAMARGO, 2007). 

No decorrer do século XVIII, a descoberta de ouro e diamantes em Minas 

Gerais e a abertura do caminho novo ligando o Rio de Janeiro ao planalto central 

converteram a cidade no principal centro intermediário do tráfico de almas e de 

mercadorias entre a costa africana, Lisboa e a região aurífera. O porto da cidade 

do Rio de Janeiro tornou-se o maior porto do Brasil (Figura 34), ao se destacar 

perante aos portos da Bahia e de Pernambuco, inclusive na importação de 

escravos, e sua região tributária incluía muitos povoados espalhados pelo 

interior de São Paulo, Minas, Mato Grosso e Goiás, bem como inúmeros portos 

do centro-sul (CRUZ, 1999). Até os pequenos negócios familiares contavam com 

o apoio de mão-de-obra escrava, com funções diversas, faziam serviços dentro 
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e fora de casa, eram alugados (CAMARGO, 2007), eram explorados e tratados 

de forma desumana.  

 

Figura 34 – Porto do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 

Neste período, uma grande rede ferroviária foi criada para apoiar os 

setores de café oriundo de São Paulo e do Vale Paraíba até a metrópole carioca, 

se estendeu até outras direções em Minas Gerais e também serviu para apoiar 

o transporte de mineração (BERNARDES; SOARES, 1995). O café produzido no 

Vale do Paraíba, no Estado do Rio de Janeiro, foi a maior razão para a expansão 

do Porto, pois tal crescimento econômico possibilitou a criação de fortunas 

urbanas e mercantis, referentes ao transporte, à guarda, à intermediação, ao 

seguro e à negociação das sacas trazidas dos cafezais (FONSECA, 2019). 

No século XIX, o crescimento das atividades portuárias cariocas foi 

intensificado, impulsionado pelo processo de modernização material e cultural 

que passou a transformar o Rio devido à chegada de D. João VI, à abertura dos 

portos e à expansão da cafeicultura (CRUZ, 1999).  

Na cidade do Rio de Janeiro ainda não haviam meios de hospedagem e 

os proprietários de imóveis tiveram de se curvar a essa tradição e “hospedar” em 

suas casas o séquito que desembarcou junto com a realeza lusitana na cidade 

enquanto outros viajantes usavam casas e fazendas para se hospedar de forma 

temporária (MACHADO, 2005).   
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Com a vinda da Família Real e da corte portuguesa ao Brasil em 1808, 

um grande número de estrangeiros se instalaram na cidade e por exercerem a 

profissão de livreiros e editores, eles divulgaram textos, publicaram guias de ruas 

e almanaques sobre estabelecimentos comerciais (PERROTA, 2013). Com o 

objetivo de coletar novas informações a respeito da cidade, eles buscavam 

auxiliar os novos habitantes a se locomoverem através das vias públicas e a 

identificarem em que locais estavam situados os estabelecimentos comerciais 

mais interessantes para a sociedade (CAMARGO, 2007). À medida em que 

estabelecimentos (confeitarias, cafés, teatros de revista), monumentos, praças, 

parques e edifícios surgiam, os guias de ruas e almanaques eram atualizados e 

publicados (PERROTA, 2013). 

Após a Independência em 1822, a capital cresceu em ritmo acelerado, 

consolidou sua posição como centro político, administrativo e financeiro do 

Império e se tornou um núcleo urbano movimentado, cosmopolita e converteu-

se no maior mercado consumidor urbano do Brasil e na única metrópole 

oitocentista brasileira (CRUZ, 1999).  

Charles Darwin desembarcou no porto do Rio de Janeiro em 1832 e teve 

a inspiração de realizar uma expedição de mais de 18 dias pelo Brasil, conhecida 

como “Caminhos de Darwin”, em que seus relatos e experiências contribuíram 

com a Teoria da Evolução das Espécies (EL PAÍS, 2019). 

A cidade do Rio de Janeiro desenvolveu-se, principalmente, no bairro do 

Centro, na região da Rua do Ouvidor, considerada o centro de comercialização 

e artigos de luxo (CAMARGO, 2007), uma das mais importantes e antigas vias 

públicas da cidade e ao longo do processo de evolução urbana, foi considerada 

o “coração” do centro da cidade. Por lá encontravam-se livrarias, lojas, 

confeitarias, editoras e por ali circulavam as pessoas mais influentes do país 

(DIÁRIO DO RIO, 2015). No ano de 2019 é possível observar que a Rua do 

Ouvidor ainda exerce importante papel no comércio e nos negócios, ao possuir 

diversas lojas e escritórios de empresas instalados em edifícios imponentes, com 

grande número de trabalhadores que circulam pelo centro da cidade. 

A abertura de vias e a criação de serviços para prover melhor atendimento 

à população ocorreu em torno das principais praças, nos bairros de São 
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Cristóvão e Botafogo, vindo a favorecer o acesso às áreas mais distantes, como 

a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Gávea e o Jardim Botânico (LAVOR, 1983). 

Os novos habitantes da cidade eram ávidos por produtos industrializados 

e então, os negociantes estrangeiros notaram que havia um nicho de mercado 

consumidor importante no Rio de Janeiro, o que motivou gerar elevado volume 

de produtos a serem transportados e internalizados pela alfândega. Durante o 

século XIX, o Porto do Rio de Janeiro concentrou grande parte das rendas da 

alfândega nacional e até 1840, as alfândegas obtinham mais da metade da 

receita geral do Império. Nas seis décadas seguintes, a receita alfandegária 

compôs mais de 70% do que o Tesouro Nacional em arrecadações e o elevado 

volume de produtos que tramitavam pelo porto do Rio de Janeiro foi intensificado 

em função da revolução de vapores na navegação transatlântica, especialmente 

da década 1870 em diante (FONSECA, 2019). Estes dados são os que 

despertam atenção em comparação à elevada carga tributária que incide em 

produtos e serviços no país até o século XXI, em diversos segmentos de 

mercado. O grande acúmulo de riquezas e de incidência de taxas cobradas pelo 

governo se iniciou no período colonial e ainda se mantém, mas sem promover 

as melhorias sociais que o país e a sociedade tanto necessitam. 

Em meados do século XIX, os portos espalhados pelo mundo tiveram que 

adaptar-se e implementar melhorias em seu processo de produção e logística e 

no Brasil, ocorreu a política de melhoramentos imperiais e grandes reformas 

durante a República, como as intervenções de Pereira Passos e de Rodrigues 

Alves, que geraram mudanças na região portuária (FONSECA, 2019). 

As principais formas de viagem ligadas ao conceito de viagem turística até 

os meados do século XIX foram feitas por artistas e estudiosos, como o artista 

François-Auguste Biard, o agrônomo alemão Emil Arthur Oskar Constantt, o 

conde francês Chavagnes L. de Suzannet, em um período em que o apoio para 

alojamento, transporte e alimentação adequados era ausente na cidade do Rio 

de Janeiro, porém, presente em cidades europeias (MACHADO, 2005).  

Durante todo o século XIX, diversas obras para a ampliação da malha 

urbana foram feitas, e embora os desmontes dos morros e aterramentos sejam 

os mais conhecidos, o controle das lagoas, os dessecamentos e a canalização 

de rios foram os intercâmbios mais importantes (FONSECA, 2019). A ampliação 
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da malha urbana favoreceu o acesso às regiões mais afastadas ao centro da 

cidade e vice-versa, enquanto os morros foram derrubados por equipamentos, 

máquinas e jatos d’água forneceram o aterro necessário para a expansão da 

cidade no sentido da zona sul e diversas questões ligadas ao sanitarismo e 

higienismo foram tratadas. 

Foi a partir da segunda metade do século XIX que os turistas e visitantes 

passaram a conhecer a cidade do Rio de Janeiro e a mencionar a Floresta da 

Tijuca em seus relatos, como uma floresta urbana, a 13 quilômetros da cidade e 

com 600 metros de altitude. Ela oferecia contraste com a cidade, cujo o clima 

era escaldante, o centro ruidoso, a atmosfera pesada e com poeira, sendo a 

chuva a responsável por renovar o ar e lavar as calçadas (CAMARGO, 2007). 

No século XIX, surgiram os primeiros hotéis e restaurantes na cidade do 

Rio de Janeiro, como o Hotel Benett em 1854, identificado como cottage (chalé 

pequeno), localizado na Tijuca, com arquitetura exótica para os padrões 

tradicionais brasileiros, o Hotel dos Estrangeiros junto ao Largo do Catete, o 

Hotel d’Itália, próximo ao terminal de onde partiam as gôndolas (CAMARGO, 

2007) e ao longo da travessia que concedia acesso até o Jardim Botânico, 

surgiram outros estabelecimentos, como o Hotel Orleans, com bailes 

campestres; o Hotel de Londres, com seus belos jardins e caramanchões; o 

Chalé Campestre Restaurante; e o Hotel de L’Étoile du Sud. Devido à 

importância do Jardim Botânico, o seu nome foi concedido ao bairro (FRAIHA; 

LOBO, 1998). 

A acessibilidade à população foi favorecida com a chegada dos bondes 

em 1871 (Figura 35). Eram meios de transportes mais ágeis, diminuíam as 

distâncias e em cerca de uma hora, os usuários podiam retornar ao centro da 

cidade do Rio de Janeiro (FRAIHA; LOBO, 1998).  
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Figura 35 – Instalação de trilhos para bondes 
 

 
 

Fonte: BEDIAGA (2014) 
 

O progresso também proporcionou a instalação de chácaras e de 

importantes fábricas têxteis no bairro do Jardim Botânico, como a Companhia de 

Tecidos Carioca instalada em 1884 e em 1889, no último ano do Império, surgiu 

a Fábrica Corcovado, perto do Rio da Cabeça, na área em que está situado o 

Hospital da Lagoa. Outros estabelecimentos menores também surgiram no 

bairro, para produzir bebidas, alimentos e fumo, e por isso, próximo a eles foram 

erguidas vilas operárias e o número de habitantes do bairro se elevou (FRAIHA; 

LOBO, 1998). 

Com o passar dos anos, a cidade do Rio de Janeiro passou por novos 

intercâmbios e foi identificado que, em torno de 1888, a cidade já contava com 

três belos jardins de passeio: o Passeio Público, o Jardim Botânico e o Campo 

de Santana (antiga Praça da Aclamação) (PERROTA, 2013), jardins históricos 

que representam grande valor cultural para a sociedade, são atrativos turísticos 

procurados por turistas e visitantes, espaços de memória que são recursos 

usados por professores e estudantes em aulas passeio e objetos de pesquisa 

sob o viés acadêmico, de estudantes e professores de universidades no Brasil. 

Como vetor de crescimento econômico, o turismo ganhou importância em 

função do avanço da industrialização e das inovações tecnológicas, em especial 
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os transportes, após a Segunda Guerra Mundial (SAVIOLO et al., 2005). O 

turismo é capaz de proporcionar lazer e entretenimento ao homem, em função 

do intenso cotidiano das grandes cidades e do estresse da vida moderna. Foi 

desenvolvido, ao longo dos anos, devido às transformações no espaço urbano, 

nos transportes, nos meios de comunicação e na indústria. O homem, como 

turista, é motivado pela curiosidade em conhecer outros lugares (CASTRO, 

2006), ao interagir com o meio ambiente, apreciar música, dança, gastronomia, 

adquirir novos saberes e usufruir bons momentos de descanso. 

No princípio do século XX, a cidade do Rio de Janeiro não possuía 

atrativos que despertassem o interesse de viajantes, como edificações, museus, 

monumentos, avenidas, pelo contrário, ela era insalubre e recebia poucos 

turistas estrangeiros (MARCELO, 2005) e por isso, a reforma do Prefeito Pereira 

Passos (1903-1906) por meio da aliança com o governo federal (COSTA,2015) 

se tornou relevante para a época, ao reorganizar a cidade, em abrir novas vias 

públicas, englobar obras no Porto e o saneamento básico da cidade (RIO DE 

JANEIRO, [s.d.]).  

Segundo Freire-Medeiros e Castro (2013, p. 12), a data de nascimento do 

Rio de Janeiro como destino turístico internacional poderia ser o dia 22 de julho 

de 1907, em virtude da chegada do navio Byron ao Porto da cidade, com um 

grupo de turistas em sua primeira viagem à América do Sul, por meio da ação 

da filial de Nova Iorque, da agência de turismo Thomas Cook22, pioneira na área 

do turismo internacional. Os turistas e os representantes da agência ficaram 

hospedados no Hotel Internacional, pelo período de uma semana, conforme 

notícias do Jornal do Brasil, Gazeta de Notícias e Correio da Manhã. No entanto, 

também foi divulgado que a cidade ainda não oferecia a infraestrutura turística 

                                                
22 Thomas Cook é considerada a mais antiga operadora de turismo, fundada em 1841, na cidade 
de Leicestershire, na Inglaterra (BBC, 2019), graças à inspiração do fundador Thomas Cook, que 
organizou uma viagem de trem em parceira com a empresa Midland Railway Company, para 
cerca de 500 passageiros (HISTÓRIA DE THOMAS COOK, 2019). Foi pioneira no turismo 
internacional e ganhou reconhecimento neste setor, ao possibilitar o turismo em massa, por meio 
de viagens acessíveis a trabalhadores e classes sociais menos favorecidas (TURISTIFICANDO, 
2019). No entanto, nos últimos anos, a agência já vinha passando por inúmeros desafios para 
se manter no mercado e no dia 23/09/2019, conforme divulgado nos principais meios de 
comunicação: televisão, sites como Melhores Destinos e em jornais, como BBC, Estadão e Folha 
de São Paulo, a agência Thomas Cook decretou falência, afetou a vida de 600 mil clientes e 
dispensou cerca de 21 mil funcionários em 16 países. 
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necessária para recepcionar turistas e visitantes, mesmo perante às inúmeras 

transformações ocorridas no espaço urbano. 

Em 3 de dezembro de 1908, o navio Orcoma partiu do porto de Liverpool, 

em mais um tour organizado pela agência de Thomas Cook, com parada inicial 

no Brasil, nos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, com chegada prevista 

em 23 de dezembro de 1908. A programação da agência era realizar passeio de 

carruagem pela cidade, fazer compras na Rua do Ouvidor, conhecer museus, 

parques, mercados, igrejas, imponentes edifícios públicos, Botafogo, visitar o 

Jardim Botânico e passear pelo Corcovado. Além de realizar o passeio de bonde 

em Tijuca, Santa Teresa e Sumaré, realizar uma excursão de balsa e trem até a 

cidade de Petrópolis (FREIRE-MEDEIROS; CASTRO, 2013, p.15). 

No Brasil, o turismo somente veio a se fortalecer nas primeiras décadas 

do século XX, tornando-se a principal cidade turística do país, marcada por três 

fases: A primeira, iniciada na década de 1920 até a Segunda Guerra Mundial; a 

Segunda, em função do fim da Segunda Guerra Mundial até os meados da 

década de 1970; e a Terceira, que se iniciou em meados da década de 1970 e 

que perdura ao atual cenário contemporâneo (ALMEIDA, 2017 apud CASTRO, 

2001). 

A primeira fase envolveu a inclusão do Rio de Janeiro no mercado do 

turismo internacional, com a criação de infraestrutura turística necessária para 

atrair visitantes e turistas; a segunda fase se iniciou com políticas e parcerias, 

incluindo o investimento cultural americano; e por fim, a terceira fase que está 

vigente, apresenta as características da cidade (história, memória, arquitetura, 

geografia, beleza natural, eventos culturais), englobando questões ligadas às 

desigualdades sociais, política, violência e os impactos deixados pelas ações 

dos colonizadores ao longo dos últimos séculos (CASTRO, 2006).  

É importante frisar que a cidade do Rio de Janeiro foi o local de moradia 

do maior número de literatos, como José de Alencar, Machado de Assis, Olavo 

Bilac, que trabalharam como editores, redatores, colunistas dos periódicos que 

circularam no Rio de Janeiro entre 1870 e 1920, como ganho mais estável de 

vida e com temas ligados à política, cultura e filosofia (COSTA, 2015). 

As primeiras décadas do século XX favoreceram a expressão de uma 

cultura urbana carioca que estava fortemente vinculada à experiência literária 
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que a cidade experimentava e era importante divulgar matérias, para favorecer 

a observação, a criação do pensamento e produzir ideias para atrair as classes 

sociais presentes na cidade do Rio de Janeiro (COSTA, 2015). Desta forma, 

entende-se que a comunicação exerceu papel fundamental na formação cultural 

da cidade, ao gerar informações e agregar conhecimentos, pois o homem é 

atraído quando há algo interessante a ser vivido, entendido e experimentado. 

 Na década de 1920, o turismo passou a ser visto como um “negócio” 

(FREIRE-MEDEIROS; CASTRO, 2013) e alguns relevantes empreendimentos 

foram inaugurados, como o Hotel Glória (1922) e Hotel Copacabana Palace 

(1923), ocorreu o lançamento da pedra fundamental do monumento ao Cristo 

Redentor (1922) e foram inaugurados o Hipódromo da Gávea (1926) e a 

companhia aérea New York, Rio and Buenos Aires (1929) (DAIBERT, 2013). 

Em 1922, a publicação de uma agência de turismo, situada à Avenida 

Visconde do Rio Branco, buscava informações junto aos leitores que habitavam 

a cidade do Rio de Janeiro por mais tempo. Esta agência procurava facilitar a 

vida dos estrangeiros que chegaram à cidade recentemente, ao conceder 

informações atualizadas, em estabelecer relação comercial e ao propiciar novas 

possibilidades de lazer ou de recreação (PERROTA, 2013).  

Neste mesmo ano foi lançado o periódico Beira Mar, destinado a elaborar 

notícias sobre os bairros da Zona Sul identificados por CIL: Copacabana, 

Ipanema e Leme. Durante os 22 anos em que circulou, buscou defender os 

bairros e seus moradores. A Sociedade Brasileira de Turismo foi criada em 1923 

e depois de três anos, passou a ser chamada de Touring Club (ALMEIDA, 2017). 

Conforme publicado nos jornais do Grupo Folha e no Jornal do Brasil, o 

sentido do turismo tinha uma forte associação junto à prática esportiva e viagens, 

em decorrência da própria natureza da competição, como o automobilismo e as 

corridas aéreas na modalidade de longa distância e também função das viagens 

empreendidas para assistir ou participar de determinada atividade esportiva 

(GUIMARÃES, 2012). 

Na década de 1930, o incentivo ao desenvolvimento do turismo ficou mais 

em evidência quando o grupo político liderado por Getúlio Vargas assumiu o 

governo federal, ao criar uma política de valorização da cultura nacional que 

também contribuiu para tornar o Rio de Janeiro um destino turístico. Pedro 
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Ernesto foi designado para assumir o cargo de prefeito da capital do Brasil, em 

1932, o carnaval foi oficializado: sambistas, prefeitura e imprensa envidaram 

esforços na construção da maior festa popular do mundo como, também, 

mecanismos de atração turística e em 1933, foi criado o Conselho Consultivo de 

Turismo no Rio de Janeiro (ALMEIDA, 2017). 

A partir da década de 1940, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se um 

destino turístico, com rotas de viagens em sofisticados transatlânticos, o que 

demandou que os guias dos viajantes tivessem novas atualizações. Como as 

viagens ao Brasil tinham, em sua maioria, motivação por interesses comerciais, 

o conceito do turismo não havia sido difundido (PERROTA, 2013). 

As rodovias contribuíram na expansão do turismo em território fluminense, 

concretizando-se, notadamente a partir da década de 1970, com a construção 

da Ponte Presidente Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói); a abertura da rodovia BR-

101; a duplicação das rodovias Presidente Dutra (BR-116) e Washington Luís 

(BR-040), para ligar a cidade do Rio de Janeiro (capital do Estado do Rio de 

Janeiro), às cidades mineiras de Juiz de Fora e Belo Horizonte (RIBEIRO, 2003). 

A expansão da atividade turística ocorreu em direção ao litoral sul (Costa 

Verde) e ao litoral norte (Costa do Sol), em função de sua proximidade com o 

litoral. A duplicação e as melhorias feitas nos eixos de transporte aliadas aos 

fatores culturais e naturais propiciaram o desenvolvimento do turismo na cidade 

do Rio de Janeiro e nas demais regiões presentes no Estado do Rio de Janeiro 

(RIBEIRO, 2013).  

Visitantes ilustres desembarcaram na cidade do Rio de Janeiro e 

estiveram presentes no Jardim Botânico, como Einstein (1925) (Figura 36), a 

Rainha Elisabeth do Reino Unido (1968), os Reis da Suécia (1984) (Figura 37) e 

o Imperador do Japão (1997) (Figura 38), este último para a inauguração do 

Jardim Japonês (JARDIM BOTÂNICO, 2017).  
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Figura 36 – Pacheco Leão e Albert Einstein 
  

 
 

Fonte: JBRJ (2019) 
 

Figura 37 – Rainha Silvia e Rei Gustavo, em visita ao JBRJ 
 

 
 

Fonte: JBRJ (2019) 
 

Figura 38 – Visita do imperador do Japão 
 

 

Fonte: JBRJ (2019) 
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A construção da imagem da cidade do Rio de Janeiro, como Cidade 

Maravilhosa (MACHADO, 2005), junto aos turistas nacionais e internacionais e 

à população local, ocorreu em função do empenho e da dedicação da sociedade, 

de órgãos públicos e privados (prefeitura e mídias), que uniram esforços para 

construir esta imagem ao longo dos últimos anos (ALMEIDA, 2017).  

A cidade do Rio de Janeiro, repleta de beleza natural e de cultura, em 

função do sol e do mar, ressalta os valores positivos da vida contemplativa 

(COSTA, 2015), no entanto, tal imagem só explora o trecho existente partindo 

da Barra da Tijuca, Zona Sul e Centro da cidade, com os seus principais atrativos 

(praias, igrejas, teatros, bibliotecas, centros culturais) e incluindo ao máximo, o 

estádio Mário Filho (Maracanã). Outras regiões da cidade sequer são 

apresentadas ou divulgadas pois se encontram distantes de um contexto padrão, 

típico do modelo aristocrata, por envolverem valores, hábitos e costumes das 

classes sociais desfavorecidas. Há um grande “jogo de interesses” em se moldar 

o que é bom e interessante está situada em áreas nobres e elitizadas. 

No entanto, a cidade do Rio de Janeiro voltou a ganhar destaque com a 

candidatura e o reconhecimento a Patrimônio Mundial conferido pela UNESCO 

em 2012, graças ao trabalho e ao empenho das instituições públicas cuja 

responsabilidade é preservar o patrimônio. Em virtude da relação construída 

entre o homem e a natureza, o valor da paisagem cultural urbana foi reforçado 

(UNESCO, 2016), em decorrência do bioma presente ser o da Mata Atlântica, 

que possui ecossistema de formação florestal chuvosa, entre 50 e 500 metros 

de altitude, na Serra do Mar, com recortes litorâneos e diversas ilhas (TRINDADE 

et al., 2011). 

Embora tenha o título de Cidade Maravilhosa, a cidade do Rio de Janeiro 

necessita de muitas mudanças para o setor do turismo. O marketing é forte, os 

folderes são de qualidade, os sites possuem informações objetivas, no entanto, 

os centros de atendimento ao turista precisam ser mantidos e favorecer, na área 

de gestão de pessoas, a inclusão e a manutenção dos estudantes de turismo em 

relação aos estágios e empregos. Estes estudantes são os profissionais que 

estão sendo moldados para ingressar no mercado de trabalho e com base em 

conhecimento acadêmico, podem contribuir em boas práticas para o mercado.  
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Uma questão que deve ser levada em consideração pelos órgãos públicos 

competentes é a fiscalização e o controle de instalação de moradias em áreas 

de risco e em áreas verdes protegidas, propensas a quaisquer riscos ligados à 

saúde, ao bem-estar e aos fatores climáticos (chuvas, enchentes e queda de 

encostas), pois são áreas que recebem construções sem qualquer tipo de alvará 

e famílias humildes se instalam ali, sem qualquer tipo de apoio governamental. 

No entanto, qualquer mudança na previsão do tempo pode impactar na perda de 

vidas e de bens adquiridos por elas. As enchentes ocorrem com maior frequência 

no verão e geram transtornos à vida da população, à cidade e ao turismo.  

Uma outra questão relevante é a segurança pública, que permite o “ir e 

vir” dos cidadãos em paz e segurança, pois conforme notícias divulgadas nas 

mídias, inúmeras são as ocorrências policiais ligadas ao atendimento do turista 

e da própria população local. A insegurança faz com que as pessoas se afastem 

dos seus pontos de interesse e, por isso, elas mudam de planos em relação a 

viajar e a conhecer a cidade do Rio de Janeiro, deixam usufruir uma experiência 

turística interessante e de falar sobre a mesma aos amigos e familiares, com o 

intuito de incentivá-los a ter esta vivência também.  

Outro ponto que deve ser dado atenção é a questão social, ligada à 

população em situação de rua e à população carente. Em relação aos que estão 

em situação de rua, eles necessitam se instalar em calçadas por não possuírem 

moradia fixa, buscam o seu sustento a cada dia, com a venda de produtos, em 

sinais de trânsito ou pedindo auxílio aos pedestres. Enquanto outros possuem 

trabalho temporário ou fixo na cidade do Rio de Janeiro, mas habitam em cidades 

distantes e devido à longa distância entre trabalho e casa, ao caos do trânsito 

nas principais vias públicas do Estado do Rio de Janeiro e ao elevado valor da 

passagem do transporte público, necessitam dormir na rua, com o intuito de 

economizar dinheiro e tempo. A população carente, que habita em favelas ou 

em locais muito humildes, necessita de infraestrutura básica indispensável à vida 

(saúde, educação, esporte, alimentação, saneamento básico). Àqueles que não 

conseguem se manter na cidade e que não são assistidos por políticas públicas 

e bolsas de auxílio, podem estar mais próximos de alguma ação ilícita, o que 

eleva os índices de violência e de crimes na cidade. 
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Grande parte dos atrativos turísticos necessitam passar por melhorias em 

sua infraestrutura (bebedouros, banheiros, rampas de acesso, elevador, posto 

médico), ter valores de ingressos mais compatíveis com a realidade de vida da 

sociedade contemporânea. Embora a 16ª edição do projeto Carioquinha 

estivesse vigente até 31 de outubro de 2019 (VISIT RIO, 2019), o valor dos 

ingressos ainda é muito expressivo para famílias e grupos cuja renda mensal 

gira em torno de um a dois salários mínimos. Os valores disponíveis na tabela 

de preços, descontos e/ou promoções vigentes privilegiam, primordialmente, as 

classes sociais que são mais favorecidas. 

O próximo item apresenta o capítulo 2 da dissertação, referente ao papel 

da educação patrimonial e do turismo na conservação do patrimônio.  
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2. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E DO TURISMO NA 

CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

 A educação visa desenvolver a capacidade intelectual, moral e física do 

ser humano (FERREIRA, 2001). Ela possibilita construir o conhecimento, para 

formar cidadãos críticos e participativos, interessados pelos acontecimentos 

cotidianos, com postura ativa e engajada sobre questões sociais (FONSECA 

FILHO, 2007). A educação é um processo que contribui na formação do sujeito, 

por meio de vivências e de experiências, com o intuito de humanizar (GIL; 

POSSAMAI, 2014).  

No processo de ensino aprendizagem, o turismo é abordado sob a ótica 

cultural, para efetuar o seu entendimento junto às outras áreas tradicionais do 

conhecimento. A realização de uma experiência turística e interpretativa envolve 

observação, contemplação, orientação, crítica e abordagem de conteúdo, para 

promover aprendizado, ampliar horizontes e proporcionar novas reflexões aos 

estudantes (FONSECA FILHO, 2007). 

O turismo é um fenômeno que envolve recursos naturais e o acervo de 

bens culturais de uma determinada região, como a gastronomia, o artesanato, 

as paisagens naturais e culturais, as festas e as celebrações. Para ter acesso à 

experiência turística cultural em um certo lugar, os visitantes e turistas precisam, 

de fato, encontrar atrativos bem conservados, preservados e estruturados, para 

que possam usufruir dos produtos e serviços turísticos (MYANAKI et al., 2007).  

A atividade turística responsável é aquela que busca agir em esfera social, 

ecológica e cultural, promovendo a educação, a cidadania, a conscientização da 

importância da relação entre o homem e a natureza e a inclusão social, além de 

favorecer a geração de renda e de empregos no setor econômico da sociedade 

(CASTRO, 2006). 

O desenvolvimento do turismo é um processo que ocorre a longo prazo, 

por envolver elevado investimento contínuo em estruturas e instalações. O 

planejamento para o turismo possibilita definir metas, traçar planos, efetuar 

monitoramento, avaliar capacidade de carga, identificar possíveis melhorias em 

serviços, revisar processos e analisar indicadores (quantidade de visitantes, 

tempo médio de visitação, perfil do consumidor) (LICKORISH; JENKINS, 2000).  
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Os objetivos do planejamento do turismo são formulados por meio da 

declaração da política do turismo, responsável por estabelecer diretrizes para o 

planejamento do desenvolvimento no futuro (LICKORISH; JENKINS, 2000). 

Portanto, o planejamento voltado ao turismo necessita ser feito de forma bem 

organizada e elaborada, por envolver pontos que precisam ser verificados e 

tratados quando o turismo ocorre por meio de um patrimônio do Brasil. 

O patrimônio é um recurso primordial do turismo cultural, o qual envolve 

quatro questões principais: a preservação e a conservação; o desenvolvimento 

de base local; qualidade da experiência turística e interpretativa e por meio de 

boas parcerias estratégicas, realizadas entre agentes do turismo e gestores de 

espaços culturais (MYANAKI et al., 2007). São questões que englobam aspectos 

em comum, sob o viés ambiental, social, inclusivo e satisfação, pois sem os 

mesmos, o enfoque do turismo deixaria de existir. O turismo cultural ocorre 

quando há usufruto dos elementos culturais: sítios históricos, obras de arte, 

museus e centros de cultura, produtos típicos, música, dança, modos de saber 

e fazer, edificações, eventos programados e roteiros com temática cultural.  

 Abordar a palavra patrimônio nos remete à uma herança ou uma riqueza, 

aos bens de uma pessoa ou de uma instituição (FERREIRA, 2001). Ao pensar 

sobre a palavra patrimônio no cotidiano, surgem duas ideias: a primeira, em que 

o patrimônio é material, é um bem tangível, com valor econômico e financeiro 

como uma casa ou um carro, mas também é possível refletir sobre a noção de 

patrimônios culturais, arquitetônicos, históricos, artísticos, etnográficos e 

ecológicos (ABREU; CHAGAS, 2009), os quais envolvem valores, princípios, 

memória, significados e símbolos. A segunda, é o patrimônio imaterial, cujos 

bens são intangíveis e refletem questões sociais, como lugares, festas, religiões, 

música, dança, culinária, técnicas (ABREU; CHAGAS, 2009). O patrimônio 

imaterial pode englobar os sentidos, ao ser experimentados e vivenciado, como 

a forma de se produzir uma geleia artesanal e os saberes populares, que são 

transmitidos de geração em geração. 

O patrimônio é um bem protegido, os usos e as funções sociais que são 

conferidos a ele, são os que proporcionam realizar diversas abordagens, ao 

buscar estabelecer o diálogo entre espaços educativos, museológicos e o 

patrimônio cultural. O patrimônio pode ser compreendido em algumas categorias 
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de análise: arquivos, artes cênicas, azulejos, bens imóveis, bens móveis, 

bibliotecas, celebrações, formas de expressão, cemitérios, comunidades 

tradicionais, espaços culturais, literatura, monumentos, música, bens naturais, 

saberes e fazeres e tesouros humanos (IPHAN, 2014). 

 É preciso ter atenção quanto ao uso do termo patrimônio material, pois 

ele pode ser interpretado de forma equivocada, como a acumulação de bens, 

sejam eles objetos móveis e imóveis, com o objetivo da formação de coleções 

para apropriação e demonstração em grupos sociais (ABREU; CHAGAS, 2009).  

Há uma noção de posse que é implícita ao patrimônio, por representar algo de 

valor coletivo, sob os aspectos: cultural, intelectual e psicológico (SILVA, 2000). 

O patrimônio cultural imaterial é rico e diversificado, e ao mesmo tempo, 

vivo e tradicional, que se manifesta por meio de expressões e tradições orais, 

artes performáticas, práticas sociais, incluindo rituais e eventos festivos, pelos 

conhecimentos e práticas relacionados à natureza e pelo artesanato tradicional 

(MYANAKI et al, 2007). 

A cultura e o patrimônio cultural são inseridos em legislações ambientais, 

da cultura e da educação, por meio da Lei da Arqueologia n° 3.924/61, Lei nº 

9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e sua alteração na Lei nº 

11.645/08, Lei Federal 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio 

Ambiente e as Resoluções do CONAMA 237/97 e CONAMA 001/1986 (IPHAN, 

2014).  

O artigo 1° da Lei da Arqueologia de nº 3.924/61 estabeleceu que os 

monumentos arqueológicos ou pré-históricos existentes em território nacional 

ficam sob a guarda do poder público, e por isso, o artigo 3° vedou o seu 

aproveitamento econômico, a destruição ou a mutilação, enquanto o artigo 2° 

especificou a sua classificação, conforme disposto abaixo: 

 
a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, 

que representem testemunhos da cultura dos 
paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, 
montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, 
aterrados, estearias e quaisquer outras não 
especificadas aqui, mas de significado idêntico, a 
juízo da autoridade competente; 

b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos 
de ocupação pelos paleoameríndios, tais como 
grutas, lapas e abrigos de rocha;  
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c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou 
locais de pouso prolongado ou de aldeamento 
“estações” e “cerâmios”, nos quais se encontram 
vestígios humanos de interesse arqueológico ou 
paleoetnográfico; 

d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de 
polimentos de utensílios e outros vestígios de 
atividades de paleoameríndios (LEI DA 
ARQUEOLOGIA - Nº 3.924/61 – 2° artigo). 

 

Registros arqueológicos simbolizam marcos da formação da sociedade, 

testemunham acontecimentos que construíram a história, por meio de vestígios 

identificados em espaços diversos como grutas, terrenos, casas, fazendas, 

cemitérios e muralhas. Tais registros passam a ser propriedade da nação, por 

se constituírem em um valioso conjunto de bens culturais, inspirando a ideia de 

“posse coletiva” e reforçando a importância do tombamento e da preservação 

dos mesmos (BASTOS, 2011). 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 215, afirmou que o Estado deve 

garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de 

cultura nacional, com apoio e incentivo a valorização e difusão de manifestações 

culturais, sejam elas ligadas à cultura popular, indígena e afro-brasileira e se 

dispõe a fixar datas comemorativas de valor significativo para os segmentos 

éticos nacionais. No artigo 216, a Constituição Federal de 1988 definiu o 

patrimônio cultural brasileiro como: 

 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou 
em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
        I -  as formas de expressão; 
        II -  os modos de criar, fazer e viver; 
        III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
        IV -  as obras, objetos, documentos, edificações e 
demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; 
        V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, 
art. 216, p. 1) 

 

 No Brasil, identificou-se diversas contribuições dos segmentos éticos na 

formação do patrimônio, como música, gastronomia, técnica de plantio, danças, 

artesanato, vestuário, fortalezas, esculturas, monumentos e jardins históricos, 
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que podem ser utilizados como recursos em projetos multidisciplinares. Com 

base na utilização e na interpretação de tais recursos, a educação e o patrimônio 

construíram uma forte relação: 

 

O patrimônio é compreendido como a objetivação da 
produção histórico-social da humanidade, e, portanto, 
necessita ser socializada, o que é o objetivo da educação 
patrimonial (MELO, 2015, p. 2)   

 

 O patrimônio possui grande importância para a sociedade, por contribuir 

no processo educativo, na valorização cultural, na preservação da história e da 

memória coletiva, na conservação dos recursos naturais (espécies de fauna e 

de flora) e na transmissão de princípios e valores éticos, morais e sociais. Sobre 

o patrimônio, é possível afirmar que: 

  

[...] património não é só o legado que é herdado, mas o 
legado que, através de uma selecção consciente, um 
grupo significativo da população deseja legar ao futuro 
(SILVA, 2000, p. 218) 

  

 O patrimônio é um legado para a história e a memória de um lugar, que 

traz consigo pontos relevantes para a sociedade, quanto ao estudo de símbolos 

e significados, tradições e costumes, valores sociais e morais, que representam 

a identidade de um povo, cuja herança deve ser transmitida às gerações futuras, 

para que tal legado jamais seja esquecido. É importante ressaltar que o 

patrimônio também pode ser compreendido como: 

 

Construção social, ou se se quiser cultural, porque é uma 
idealização construída. Aquilo que é ou não é património, 
depende do que, para um determinado colectivo humano 
e num determinado lapso de tempo, se considera 
socialmente digno de ser legado a gerações futuras 
(SILVA, 2000, p. 218). 

 

Por se constituir em uma construção social, o patrimônio representa algo 

de valor, que registra fatos, características e indícios de uma sociedade em um 

determinado período de tempo. Tais pontos revelam que o patrimônio cultural é 

a grande motivação do deslocamento de turistas e visitantes para consumir um 

certo produto ou adquirir um serviço ou visitar um atrativo turístico (DIAS, 2006), 
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já que o patrimônio expressa traços e elementos da construção social, que ao 

longo do tempo, reforçam seu valor, aspectos e importância para o homem.  

O patrimônio histórico é o conjunto de manifestações culturais, artísticas 

ou sociais de uma certa sociedade que, seja ela natural, física ou sensorial, se 

faz presente no meio em que se vive (paisagens, jardins, edificações, 

monumentos, objetos e obras de arte). A conservação de tais manifestações é 

de suma importância, por representarem parte de uma cultura e modo de vida 

de uma época (MEDEIROS; SURYA, 2009). Desta forma, entende-se que o 

patrimônio cultural justifica a continuidade histórica, para preservar a memória, 

manter construções edificadas em bom estado, conservar recursos naturais, de 

contribuir para a realização de pesquisas e de gerar novas possibilidades para o 

desenvolvimento do turismo (DIAS, 2006). 

 A memória simboliza dar continuidade à história nacional, para fortalecer 

a identidade nacional por meio do patrimônio, que é composto por monumentos 

(obras de arquitetura, esculturas, pinturas); conjuntos (construções isoladas ou 

reunidas, integradas à paisagem); e lugares (obras criadas pelo homem e pela 

natureza, como lugares arqueológicos) (DIAS, 2006). Portanto, entende-se que 

o patrimônio é um grande acervo, é o registro dos acontecimentos da história de 

um lugar, de uma sociedade, e que muitas vezes é desvalorizado e inutilizado 

por falta de incentivo ou pela perda da identidade da comunidade, que sofre com 

as diversas mudanças e interferências do mundo globalizado (MEDEIROS; 

SURYA, 2009). 

 A Lei n° 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a sua 

alteração na Lei nº 11.645/08, incluíram, no currículo oficial da rede de ensino, a 

obrigatoriedade da abordagem da temática História e Cultura Afro-Brasileira e 

Indígena, que devem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. No 

entanto, o patrimônio deixa de existir quando ele é esquecido pela sociedade ou 

destruído por intempéries climáticas ou por “interesses em apagar a história” ou 

anulado pelo governo, como foi o caso do Quilombo da Pedra do Sal, cujo projeto 

de declaração como Patrimônio Imaterial do Rio foi vetado pelos governantes 

em poder, porém após intensas discussões, foi determinada a abertura do 

registro do Quilombo da Pedra do Sal como bem cultural imaterial do Rio de 

Janeiro, conforme divulgado pela mídia (GLOBO, 2018). 
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 A Lei Federal 6.938/81 instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente e as 

Resoluções do CONAMA 237/97 e CONAMA 001/1986, que discorreram sobre 

a implantação e a operação de atividades, sejam por fatores econômicos, obras 

de infraestrutura, produção energética, turismo, transporte e depósitos, as quais 

utilizam recursos naturais ou consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, 

pois quaisquer ações tomadas pelo homem geram consequências, sejam elas 

positivas ou negativas e caso necessário, medidas e ações devem ser tomadas 

para combate-las, mitiga-las ou remedia-las, para evitar o surgimento de 

possíveis impactos ambientais e sociais em áreas preservadas como patrimônio. 

Estas leis são muito importantes, pois determinam as situações em que o 

empreendedor é obrigado a obter o licenciamento ambiental, o que pode incluir 

pesquisas de comunidades atingidas, a perda cultural e de sítios arqueológicos 

e a obrigatoriedade de medidas compensatórias, como a educação patrimonial 

e a criação de espaços museais. Por isso, reforça-se que o patrimônio, em 

especial o patrimônio cultural, objeto da educação patrimonial, é definido como 

todo patrimônio que resulta da ação humana e a UNESCO dividiu os tipos de 

patrimônio cultural em três categorias: monumentos, edificações e sítios (MELO; 

CARDOSO, 2015). 

 Os monumentos são obras ou construções com símbolos e significados, 

destinados a transmitir uma mensagem ou representatividade, para registrar a 

memória de algo ou de uma pessoa notável por algum feito (FERREIRA, 2001). 

Ou seja, o monumento encerra uma relação com o tempo em um determinado 

período de tempo, para invocar sua função memorial, a qual motivou a sua 

existência e do tempo de sua estrutura física em si, com seus materiais e formas 

diversificados. Ao longo da história, os monumentos são erguidos por toda a 

sociedade, tanto no Oriente quanto no Ocidente, ocupam lugar em arquivos, 

museus, bibliotecas, centros culturais e praças (SALGUEIRO, 2008). 

 As edificações são construções feitas por alvenaria ou outro material, que 

podem oferecer abrigo ou transmitir valores diversos (FERREIRA, 2001). Ou 

seja, as edificações são bens culturais de natureza material, que podem ser 

protegidas por inventário, tombamento ou por áreas de interesse cultural, 

conforme Constituição Federal e na Estadual, no Estatuto da Cidade, na Lei 
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Orgânica do Município, no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental 

e em legislações municipais específicas (PMPA, [s.d.]) 

 Os sítios são lugares ocupados por objetos (FERREIRA, 2001), e para 

serem estudados, é necessário efetuar um trabalho metódico, com a seleção do 

terreno por um topógrafo, que efetua as medições necessárias e então, são 

feitas as escavações por especialistas, orientadas pelo arqueólogo, que divide o 

terreno em seções, com o intuito de encontrar vestígios, como ossos, pedaços 

de objetos e parte de edificações (SUPER ABRIL, 2018), que posteriormente 

serão catalogadas, estudadas e avaliadas por historiadores, arqueológicos e 

museólogos, para identificar as características de tais elementos. 

 Embora o Jardim Botânico abrigue relevante material sobre vestígios 

arqueológicos da cidade do Rio de Janeiro, ele não está contido na lista indicada 

como os “10 sítios arqueológicos mais espetaculares do mundo” (ÉPOCA, 2019), 

no entanto, observa-se que há algo comum entre os que foram contemplados 

com esta categorização: a presença da natureza e a intervenção humana, ao 

formar lugares ricos em histórias, lendas e traços de civilizações antigas, que 

precisam ser conservados e protegidos por órgãos e instituições competentes e, 

ao mesmo tempo, serem pesquisados por especialistas e conhecidos pelo 

homem contemporâneo, com cautela, ordem e respeito. Portanto, as ruínas 

arqueológicas são valiosas como patrimônio, porém elas são muitos frágeis e se 

por acaso forem destruídas, jamais poderão ser reconstruídas ou substituídas, 

para contar a história daquela civilização (MEDEIROS; SURYA, 2009). 

O patrimônio arqueológico pode ser dividido em pré-histórico e histórico. 

Para o Brasil, foi estabelecida a data de 1500 como marco divisório entre a pré-

história e a história, ou seja, períodos anteriores e posteriores à chegada dos 

colonizadores europeus, homens brancos que introduziram o modo de produção 

colonial extrativista, com base na exploração da mão de obra escrava de índios 

(nativos) e de negros, vindos da África. A cultura brasileira foi formada pela 

interação dos traços culturais oriundos de diferentes etnias indígenas, africanas 

e europeias (MEDEIROS; SURYA, 2009). 

 A educação patrimonial é uma prática pedagógica que se serve do 

patrimônio cultural como fonte primária do conhecimento, fortalecendo questões 

como identidade, consciência social e cidadania (CASTRO, 2006). A educação 
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patrimonial possibilita a transformação social e fortalece a formação da 

cidadania, ao gerar a produção do conhecimento, incentivar a leitura, favorecer 

a interpretação e produzir o questionamento, motivando mudanças em contextos 

sociais, culturais e políticos, ao propiciar aos estudantes e interessados (turistas 

e visitantes), o acesso a conteúdo relevante sobre a história, a geografia, o meio 

ambiente, a arte, entre outros. 

 A educação patrimonial é um instrumento para afirmação da cidadania, 

ela é capaz de revelar identidades, provocar mudanças e questionamentos entre 

segmentos sociais diversos. Seu objetivo é envolver a comunidade local na 

gestão do patrimônio, ao apoiar na preservação e na conservação dos bens 

culturais, valorizar os aspectos que caracterizam a sociedade e o modo de vida 

da comunidade local (CASTRO, 2006). 

 Se por um lado, há a importância de se preservar o patrimônio, por outro, 

há também a ação de promover a educação patrimonial, com a possibilidade de 

acesso ao conhecimento do patrimônio (MEDEIROS; SURYA, 2009), por meio 

da experiência turística e interpretativa, que consiste em conhecer o lugar, ouvir 

sua história, entender as transformações ocorridas no lugar, ter a percepção da 

relevância para a sociedade contemporânea, compreender os modos de vida e 

ter uma postura crítica e reflexiva, como cidadão. 

A educação patrimonial tem foco em permitir que os indivíduos tenham 

contato com os lugares de memória de um determinado local, para fortalecer a 

identidade, fomentar a apropriação cultural, incentivar a valorização das 

heranças e conceder a sensibilidade de aceitação das diferenças (SABALLA, 

2007). É a educação patrimonial que tem o foco de desmistificar o senso comum, 

ao permitir que estudantes e a sociedade olhem ao seu redor e percebam que 

lugares próximos à sua casa, trabalho, escola ou faculdade, ou em seu bairro 

sejam reconhecidos como patrimônio (TEIXEIRA, 2008), ao representar o valor 

natural, histórico e cultural. O que está próximo à realidade de vida do estudante, 

do turista e do visitante também possui valor, símbolos e significados e não 

somente aquilo que está justamente mais distante do seu cotidiano.  

Com a educação patrimonial, busca-se descobrir valores, costumes, 

hábitos, aspectos de vida, lendas, bens materiais e particularidades do lugar, 

com o intuito de revitalizá-los para que toda a comunidade tenha acesso a tais 
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informações. O conhecimento e a apropriação pelas comunidades são fatores 

indispensáveis ao processo de preservação do Patrimônio Cultural, pois o 

processo de valorização e de trocas possibilita a geração e a produção de novos 

conhecimentos, num processo contínuo de enriquecimento individual, coletivo e 

institucional (CASTRO, 2006). 

A educação patrimonial fornece elementos que possibilitem a percepção 

do espaço pelo homem, em função do seu valor cultural e natural (CASTRO, 

2006) e por isso, é importante identificar e reconhecer a relevância do patrimônio, 

conhecer os espaços culturais, ter acesso à experiência turística, contemplar a 

inclusão social, refletir sobre a preservação de sua memória e sobre o seu papel 

no processo de ensino aprendizagem.  

 A educação patrimonial é uma ação fundamental para preservação do 

patrimônio, e por isso, é essencial obter apoio da sociedade para a preservação 

destes bens, pois quando a população se apropria e reconhece os bens culturais 

eleitos para representação da nação, torna-se mais fácil atuar com políticas de 

preservação junto ao poder público (MEDEIROS; SURYA, 2009). 

 Dentre os principais objetivos da educação patrimonial, destacam-se: 

capacitar a todos, para melhor aproveitamento dos recursos dos bens culturais; 

fortalecer a identidade individual e coletiva (ROCHA, 2012); desenvolver 

atividades educacionais e interpretativas para a construção do conhecimento 

(GIL; POSSAMAI, 2014) e a valorização da herança cultural; incentivar a 

observação, a percepção e o pensamento crítico; analisar o patrimônio, sob o 

viés social, econômico, político e cultural (IPHAN, 2019); desenvolver 

habilidades e competências; compreender os modos de criar, fazer e saber;  

promover a educação ambiental e a cidadania; possibilitar a comunicação entre 

sociedade e instituições ligadas ao patrimônio (GIL; POSSAMAI, 2014); 

estimular a resolução de problemas. 

 Algumas destas práticas estavam presentes no Jardim Botânico, como a 

capacitação de professores, o desenvolvimento de atividades educativas, como 

educação ambiental e cidadania, o incentivo à observação e a valorização do 

patrimônio. 

 É relevante destacar que embora a educação patrimonial seja uma prática 

pedagógica considerada recente, o professor é o responsável por atuar como o 
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mediador, ao aplicar a metodologia ativa na construção do conhecimento por 

meio da participação dos estudantes. Assim que eles passam a ter acesso ao 

patrimônio, vivencia-se uma atividade turística, educativa e interpretativa, com 

trocas enriquecedoras, integração e engajamento (SABALLA, 2007).  

 Diante do atual cenário contemporâneo composto por capitalismo e 

globalização, competividade, inúmeros compromissos, conflitos de territórios, 

falta de verba necessária para atender a área cultural, há grande concentração 

de habitantes nas capitais, em situação de desigualdades sociais.  

Há ainda a ausência de infraestrutura capaz de suportar a mobilidade 

urbana, deficiência na prestação de serviços essenciais à vida (saúde, 

educação, iluminação, habitação, saneamento básico) e o desemprego. Neste 

contexto, a educação patrimonial possui importante papel ao permitir a 

compreensão da diversidade, promover o respeito, exercer a tolerância, destacar 

o valor da cultura, permitir a integração entre as pessoas, proporcionar o 

engajamento entre os agentes sociais e trazer contribuições à vida do homem. 

Embora o IPHAN tenha organizado o Seminário Internacional em 2000 

que resultou na Carta de Fortaleza, para defender a ampliação da preservação 

do patrimônio imaterial brasileiro, investir em estudos e discussões e na 

articulação com o patrimônio material (SILVA; PEREIRA, 2015), inúmeros são 

os desafios, as dificuldades e as complexidades na manutenção de registros 

históricos, itens arqueológicos, catálogos, fotografias e documentos antigos, por 

meio das políticas públicas existentes e da participação da sociedade, diante das 

mudanças políticas e econômicas desde o ano de 2016. 

 No Brasil, a conservação e a preservação do patrimônio exercem papel 

fundamental no desenvolvimento e no enriquecimento do povo e da sua cultura. 

Os bens culturais guardam informações, significados, mensagens, registros da 

história humana, os quais são traduzidos em ideias, crenças, costumes, gosto 

estético, conhecimento tecnológico, condições sociais, econômicas e políticas 

da sociedade em determinado período de tempo (CASTRO, 2006). A percepção 

da diversidade contribui no desenvolvimento do espírito, no exercício de 

tolerância, de gerar novos conhecimentos por meio de trocas culturais, de 

valorização e respeito das diferenças, e da noção de que não existem “povos 

sem cultura” ou “culturas” melhores do que outras (MEDEIROS; SURYA, 2009). 
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 Sob a ótica do turismo cultural, há a retomada da história e da memória, 

que registram seus testemunhos por meio da escrita, da fala, dos objetos de das 

edificações, como uma forma de expressar os valores, hábitos e costumes de 

um determinado lugar, que podem ser transmitidos aos estudantes, turistas e 

visitantes. O turismo cultural propicia a realização de uma atividade que precisa 

ser vivenciada, ao possibilitar o contato entre diferentes grupos sociais, com a 

herança cultural e as especificidades do lugar (CASTRO, 2006). Por meio da 

experiência turística e interpretativa, os estudantes, turistas e visitantes podem 

adquirir conteúdos relevantes enquanto estão imersos no lugar, como uma 

oportunidade para aprender, pensar e refletir sobre aquilo que está ao seu redor.  

 O próximo item apresenta as contribuições das três formas de educação, 

denominadas como formal, não-formal e informal. 

 

2.1. AS CONTRIBUIÇÕES DAS TRÊS FORMAS DE EDUCAÇÃO FORMAL, 

NÃO-FORMAL E INFORMAL 

 

 A cultura, o patrimônio e o turismo são variáveis que se integram e se 

articulam em paisagens naturais, com o propósito de promover debates, gerar 

reflexões e propiciar a compreensão do fenômeno turístico (IRVING; AZEVEDO, 

2002). A cultura é a força que envolve a forma de pensar, o sentir, o viver e 

representa a identidade de um povo (MYANAKI et al, 2007). O patrimônio é 

composto por bens herdados, que envolve temporalidades diferentes (o 

presente, o passado e o futuro). O turismo é um fenômeno que busca conhecer 

e respeitar as diferenças que são traçadas pelo patrimônio e pela cultura, perante 

aos inúmeros desafios e dificuldades do cotidiano (IRVING; AZEVEDO, 2002).  

 O turismo cultural lida com a identidade dos povos e a diversidade cultural 

(alteridade), sendo suas motivações, a busca do conhecimento e o despertar da 

própria curiosidade, em relação ao patrimônio. Desta forma, o turismo cultural 

procura abordar questões ligadas aos valores que foram criados pelo homem, 

como a cultura, a tradição e a história (IRVING; AZEVEDO, 2002).  

Há uma forte relação entre a educação e o turismo, pois os processos 

educativos favorecem a construção coletiva do conhecimento (IPHAN,2018) por 

meio do uso do patrimônio. A educação patrimonial é composta por processos 
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educativos formais e não formais, que possuem como principal recurso, o 

patrimônio cultural. É através dele que ocorre a compreensão de manifestações, 

da história, dos processos sociais que resultam no seu reconhecimento, na sua 

valorização e na preservação (IPHAN,2018). 

A política de educação patrimonial do IPHAN está estruturada em três 

eixos de atuação: inserção do tema patrimônio cultural na educação formal, 

gestão compartilhada de ações educativas e instituição de marcos 

programáticos no campo da educação patrimonial. Desta forma, a educação 

patrimonial passou a ser um componente relevante nos processos de 

identificação, reconhecimento e preservação do patrimônio, tornando-se um 

trabalho transversal nas atividades do órgão (GIL; POSSAMAI, 2014). 

As ações educativas, de modo geral, podem ocorrer através da educação 

formal, da educação não-formal e da educação informal, conforme o Quadro 01. 

 

Quadro 01. As três formas de Educação 

Itens Educação formal Educação não-formal Educação 
informal 

Espaços 
educativos 

Ambiente escolar, 
composto por 

instituições que 
operam conforme 

políticas e diretrizes 
nacionais. 

Territórios que marcam 
a trajetória do 

estudante e dos 
grupos (dentro e fora 

da escola) 

Delimitados por 
referências: nação, 
idade, sexo, etnia, 
casa onde mora, 
rua, bairro, igreja, 
local onde nasceu 

Agentes 
integradores 

Professores Indivíduos com quem 
se interage 

Pais, familiares, 
amigos, vizinhos, 
colegas, meios de 
comunicação de 

massa 

Ações tomadas Planejamento de aula, 
aplicação de conteúdo 

e de avaliações. 

Qualificar para o 
mercado de trabalho, 

apoiar na resolução de 
problemas 

Transmitir 
conhecimentos 

através de práticas 
anteriores 

Principais 
objetivos 

Promover ensino e 
aprendizagem, 

contribuir na formação 
do estudante, 
desenvolver 
habilidades  

Promover a construção 
da cidadania, obter 

melhor compreensão 
dos acontecimentos ao 

seu redor. 

Sociabilizar 
pessoas, 

desenvolver 
hábitos, atitudes, 

modos de pensar e 
comportamentos. 

 

Fontes: (GOHN, 2006) e (GOHN, 2010) - Quadro elaborado pela própria autora 
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Ao conhecer, planejar e aplicar as formas de educação formal e não-

formal, promove-se a educação patrimonial, por meio da aplicação de diversas 

atividades que englobem os espaços educativos, sejam eles ao céu aberto ou 

em edificações (erguidas pelo homem). Na educação não-formal, espaços 

abertos e construídos podem ser utilizados para desenvolver atividades 

educativas e interpretativas, cujo conteúdo pode ser construído em conjunto, 

com a participação dos professores ou mediadores e os estudantes. 

Como a educação patrimonial abrange diversos campos do saber, na 

minha visão, há diversas formas de se trabalhar com o patrimônio cultural em 

sala de aula (educação formal), ao abordar o conteúdo das disciplinas do 

currículo escolar:  apresentar um museu por meio de fotos, jornal e vídeos, falar 

sobre a sua importância e o seu acervo; desenvolver um projeto para destacar o 

conteúdo de diferentes disciplinas; criar uma oficina com itens reciclados para a 

construção de uma exposição; realizar uma palestra e apresentar os atrativos 

turísticos da cidade em que a escola está localizada (edificações antigas, igrejas, 

praça, monumentos, personagens); solicitar que cada estudante traga de sua 

casa um objeto antigo (documento, foto, moeda) e apresentar as características 

do mesmo. 

No contexto acadêmico, como exemplo, a educação patrimonial está 

presente por meio das aulas de diversas disciplinas, tais como a de História e 

Turismo e a de Patrimônio Cultural e Turismo da UFF, que são realizadas 

regularmente em sala de aula e também por meio de aulas externas (aula 

passeio) nas proximidades do Campus Gragoatá e no centro da cidade do Rio 

de Janeiro. Ao redor da UFF é possível demonstrar a importância da valorização 

dos bairros de São Domingos e do Gragoatá, destacar os espaços culturais 

existentes e os pontos turísticos que apresentam características e a história da 

região, como a Paróquia de São Domingos do Gragoatá (frequentada pelo 

imperador e pela nobreza portuguesa) e o Forte de São Domingos do Gragoatá, 

inaugurado no ano de 1698, com o intuito de proteger a Baía de Guanabara e o 

território ao seu redor da ameaça de invasores (CULTURA NITERÓI, 2019).  

No centro da cidade do Rio de Janeiro, é possível abordar a relevância da 

região da Praça XV e do seu entorno, o processo de formação da sociedade, a 
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evolução urbana, abordar dados sobre o local de desembarque da Família Real 

portuguesa (CAMARGO, 2007).  

O Paço da Cidade ou Paço Imperial foi sede do governo e local de 

moradia da Família Real, é um imóvel tombado, restaurado e parcialmente 

aberto ao público, considerado bem patrimonial e um dos atrativos turísticos 

obrigatórios em roteiros históricos na cidade do Rio de Janeiro (CAMARGO, 

2007). Próximo a ele estão outros atrativos, como o Arco do Teles, o sobrado 

em que habitou a cantora Carmem Miranda e sua família, o Palácio Tiradentes, 

os monumentos em homenagem a D. João VI, Tiradentes, General Osório, 

marinheiro negro João Cândido e o Chafariz do Mestre Valentim. 

É relevante destacar a importância do Convento de Nossa Senhora do 

Carmo, da Igreja de São José, da Igreja Nossa Senhora do Carmo, da Igreja de 

Nossa Senhora do Monte do Carmo, da Igreja da Lapa dos Mercadores, da Igreja 

de Santa Cruz dos Militares, da Igreja da Candelária (ARQRIO, 2019), sob os 

aspectos artístico e histórico, que despertam olhares de turistas e visitantes e 

inspiram professores e guias de turismo que efetuam a mediação para promover 

a educação patrimonial e interpretativa. 

Abordar a história e conhecer o Complexo Naval da Marinha (helicóptero, 

embarcações, museu) e compreender o papel da própria Estação Hidroviária das 

Barcas, ao longo dos anos e no cenário contemporâneo (como modal de 

transporte de trabalhadores em seu cotidiano) envolve apresentar a educação 

patrimonial sob o viés acadêmico, em que se busca entender os valores dos 

bens culturais, despertar o olhar voltado aos aspectos sociais e ambientais e 

destacar a importância da relação entre a demanda e a oferta quanto ao uso dos 

meios de transporte e dos espaços culturais. 

Além dos pontos citados acima, é possível desenvolver a educação 

patrimonial por meio da Praça Mauá e o seu entorno, que abriga o MAR – Museu 

de Arte do Rio, o Museu do Amanhã, o Porto do Rio de Janeiro, o monumento 

em homenagem ao Barão de Mauá, o Mosteiro de São Bento e a Igreja de Nossa 

Senhora de Montserrat e a Pedra do Sal, que representam valor histórico e 

cultural para a cidade do Rio de Janeiro. 

Outros atrativos e pontos turísticos que podem ser utilizados como 

recursos para a educação patrimonial na cidade de Niterói são: o Museu 
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Arqueológico de Itaipu, a Ilha da Boa Viagem, o Museu de Arte Contemporânea 

(MAC), o Museu do Ingá, o Teatro Municipal João Caetano, o Solar do Jambeiro, 

o Museu Janete Costa de Arte Popular, a Fortaleza de Santa Cruz, o Forte do 

Imbuí, a Praia de Icaraí, a Praça Araribóia e o Caminho Niemeyer.  

A educação patrimonial também se faz presente por meio dos estudos 

desenvolvidos pelos grupos de pesquisa e por projetos de extensão, em que se 

dedicados tempo e esforços para a realização de pesquisas bibliográficas e de 

campo, ao apresentar dados históricos, geográficos e artísticos dos bens, 

conhecer as motivações das viagens, entender os interesses e as necessidades 

dos turistas e dos visitantes, analisar a percepção dos visitantes e dos turistas 

em relação ao atrativo turístico, compreender a relação existente entre a oferta 

e a demanda, entre outros.  

Portanto, estes pontos nos levam a compreender que o processo de 

ensino aprendizagem pode ocorrer fora ou dentro da escola, de forma contínua, 

através de práticas culturais e científicas. O tempo livre e diversas atividades 

permitem avanços na educação em qualquer faixa etária (PRONOVOST, 2011). 

No processo de formação escolar, o estudante pode adquirir uma educação 

crítica e reflexiva, com uma postura ativa para discussão sobre questões sociais 

(FONSECA FILHO, 2007) e o bom rendimento curricular na educação dos 

estudantes está ligado à organização do tempo escolar e na aplicação de 

atividades, associados às necessidades e expectativas esportivas, culturais e 

educativas, conforme os objetivos traçados no planejamento escolar anual 

(PRONOVOST, 2011). 

Ao estar em contato com o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o estudante 

poderá conhecer os espaços culturais, passear pelos caminhos e complementar 

a sua formação escolar, com aplicação de ações educativas baseadas em 

educação patrimonial. Tais ações educativas precisam ser bem planejadas, 

estruturadas e realizadas por profissionais capacitados da área de educação. É 

importante ressaltar que estas ações educativas podem refletir em resultados 

positivos na formação dos estudantes, ao prepará-los para a obtenção de um 

olhar multidisciplinar, cultural e global (FONSECA FILHO, 2007), pois a 

educação deve orientar os estudantes a desenvolverem suas competências 

interpessoais, a compreenderem sobre a vida, a terem qualidade de vida social 
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e também a se desenvolverem no âmbito profissional (AVENA, 2006). 

O próprio Jardim Botânico do Rio de Janeiro oferece atividades voltadas 

à educação patrimonial por meio da atuação do Serviço Educativo, que contém 

uma equipe multidisciplinar liderada por um turismólogo. Esta equipe realiza o 

planejamento das atividades, elabora a programação, realiza a divulgação por 

meio de mídias sociais, efetua atendimento via telefone, recebe a inscrição dos 

grupos escolares via e-mail e confirma o agendamento. O serviço educativo é 

oferecido de forma gratuita, conforme a disponibilidade de agenda do setor e da 

escola ou universidade. Diversas atividades podem ser realizadas: narração de 

histórias, jogos e brincadeiras; visitação ao Museu do Meio Ambiente, Centro de 

Visitantes e Ateliê de Obras do Mestre Valentim; Trilhas Indígena, Africana e 

Evolutiva. Para os grupos escolares agendados junto ao Serviço Educativo, há 

a isenção do pagamento da taxa de entrada que concede o acesso ao arboreto. 

O próximo tópico aborda a importância da educação ambiental e da 

interpretação ambiental, como instrumentos essenciais para o desenvolvimento 

sustentável.  

 

2.2. A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E DA INTERPRETAÇÃO 

AMBIENTAL 

 

 Os espaços naturais estão se tornando cada vez mais em espaços 

destinados à visitação turística no século XXI devido ao grande interesse do 

homem em estabelecer contato com a natureza, na busca pelo lazer e pela 

contemplação, ao se afastar do cotidiano, repleto de desafios e de estresse. Este 

novo cenário levou gestores e diretores de áreas naturais protegidas e de jardins 

públicos a desenvolverem ações baseando-se em questões ligadas às políticas 

públicas, sociais e ambientais, voltadas a estruturar as áreas naturais, 

fornecerem orientações, capacitarem monitores, avaliarem os possíveis riscos, 

além de evitar impactos ambientais. 

Até os meados do século XX ainda não havia uma preocupação, em 

escala global, com a conservação da diversidade. Certos problemas ambientais 

têm sua origem em problemas sociais, como as desigualdades sociais, a relação 

de dependência entre países ricos e pobres, o modelo de consumo (IRVING; 
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AZEVEDO; 2002), a falta de aproveitamento de materiais, a falta de consciência 

humana no descarte do lixo, a ausência de políticas públicas e de fiscalização 

por órgãos competentes e a ausência de gestão do governo. 

A Educação Ambiental recebeu a primeira definição internacional em 

1971, pela União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN), que 

enfatizou os aspectos ecológicos da preservação e da conservação, em relação 

à proteção da vida e da biodiversidade (MOREIRA, 2018). O estabelecimento 

desta definição foi relevante, por constituir um marco para os futuros avanços 

que estariam por vir no Brasil e no mundo. 

No Brasil, a Lei da Política do Meio Ambiente (Lei 6.938, de 31/08/1981) 

afirmou que o meio ambiente se constitui de um “conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga 

e rege a vida em todas as suas formas” (art. 3°, inciso I). O meio ambiente 

representa a vida, pois os seres vivos habitam na terra, na água e no ar e cada 

espécie tem suas singularidades, com valores específicos para a cadeia 

alimentar e funções designadas dentro do ecossistema.  

Segundo Souza (2010, p. 21), o meio ambiente pode ser visto por três 

aspectos: o primeiro, é o meio ambiente artificial, que consiste no espaço urbano 

construído, como edificações (espaço urbano fechado) e equipamentos (ruas, 

praças, áreas verdes, espaços livres); o segundo, é o meio ambiente cultural, 

que é constituído por bens (materiais ou imateriais), que estão relacionados à 

identidade, à ação e à memória do povo brasileiro; e por fim, o terceiro é o meio 

ambiente natural, formado pelo solo, água, ar atmosférico, fauna e flora. 

Quando estes três aspectos são associados aos direitos sociais, tornam-

se indispensáveis à vida do homem, ao propiciar qualidade de vida, inclusão 

social, cidadania, lazer e entretenimento, conforme estabelecido na Constituição 

Federal Brasileira de 1988 (art. 225). E em relação ao turismo, os recursos 

naturais podem ser usados em roteiros, respeitando-se as normas dos atrativos, 

data e horário de visitação, a capacidade de carga, o clima, os instrumentos que 

podem ser aplicados, entre outros. 

 Um dos primeiros documentos relativos à conservação da natureza foi o 

Relatório de Bruntland (IRVING; AZEVEDO; 2002), da ONU, elaborado em 1987, 

ao definir e consagrar o conceito de desenvolvimento sustentável como a:  
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[...] forma como as atuais gerações satisfazem as suas 
necessidades sem, no entanto, comprometer a 
capacidade de as gerações futuras satisfazerem suas 
próprias necessidades (BRASIL, [s.d.]) 

 

Esta ação relevante representou um marco, mas também estabeleceu um 

documento destinado à abordagem de temas ligados às necessidades humanas, 

ao crescimento econômico dos países, ao combate da pobreza, ao consumo de 

energia, ao uso de recursos ambientais e à poluição da água, do ar, da terra, 

que causam sérios prejuízos à vida na terra. O desenvolvimento sustentável é 

um processo de transformação, em que os recursos naturais são utilizados como 

insumos para gerar produtos e serviços, de modo a atender as necessidades 

humanas. No entanto, ao longo dos anos, criou-se uma forte relação de 

dependência de tais recursos, sem avaliar possíveis impactos para as gerações 

consumidoras, sem pensar no comprometimento para a terra e na acessibilidade 

para as gerações futuras.  

A Economia Verde foi apresentada como uma solução razoável perante 

às dificuldades atuais no processo de transição para a sustentabilidade, ao se 

refletir sobre a relação entre o homem e o sistema terrestre, pois ela considera 

a baixa emissão de carbono, o uso de recursos naturais de forma eficiente e 

socialmente inclusiva, baseando-se no tripé da sustentabilidade: conservação, 

eficiência e equidade (FERNANDEZ, 2015). Como o desenvolvimento 

sustentável envolve a participação conjunta entre a academia, a gestão pública, 

o movimento social e o setor privado, cada um deles exerce um papel relevante 

ao desenvolver suas atividades e ao tomar decisões.  

Embora o conceito de sustentabilidade tivesse sido disseminado e 

assumido na consciência coletiva no final do século XX, o seu conteúdo e o seu 

escopo ainda são discutidos nos âmbitos ambiental, econômico e social. As 

discussões mais críticas questionam a aplicação real do paradigma da 

sustentabilidade e defendem o seu esquecimento, em virtude da impossibilidade 

de alcance de progressões positivas. (FERNANDEZ, 2015).  

O turismo possui diversos desafios ligados à sustentabilidade, tais como: 

consumo de água potável, gestão de resíduos, conservação da biodiversidade, 

erosão do solo, gestão do patrimônio cultural, efeito estufa e uso de energia. 
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Estes desafios são presentes no Brasil, pois envolvem o uso consciente dos 

recursos naturais, a relação do homem com a natureza, a promoção de produtos 

e de serviços turísticos, a gestão pública, a gestão privada e a atuação de órgãos 

competentes fiscalizadores. Infelizmente o Brasil ainda lida com questões 

críticas e conflitos que geram danos irreversíveis ao meio ambiente e à 

sociedade, como o caso das tragédias ambientais ocorridas nos últimos anos, 

conforme divulgadas pela mídia: queimadas na Floresta Amazônica, poluição de 

rios e seus afluentes por resíduos da mineração em Minas Gerais e vazamento 

de petróleo no Oceano Atlântico, atingindo as praias do Nordeste e do Sudeste. 

Diante deste cenário, reforça-se a existência e a atuação de projetos e 

programas como o ProNEA – Programa Nacional de Educação Ambiental, que 

é um programa de âmbito nacional, com competência de órgão do governo 

federal, que atua de forma conjunta com segmentos sociais e esferas do 

governo, sendo estas co-responsáveis pela aplicação, execução, monitoramento 

e avaliação em ações ligadas à educação ambiental. Diversas ações precisam 

estar voltadas ao fortalecimento dos Sistemas de Ensino, à sustentabilidade, à 

participação e ao controle social, à descentralização espacial e institucional, à 

transversalidade, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA) (PRONEA, 2005). 

A Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em 

Unidades de Conservação (ENCEA) é oriunda do PRONEA, e tem como objetivo 

abordar a educação ambiental como um processo político, com princípios 

vinculados à justiça ambiental, o pensamento crítico e a emancipação (ICMBIO, 

2018). A abordagem da educação ambiental cumpre um papel importante na 

sociedade, ao formar cidadãos conscientes, com postura, visão política, olhar 

crítico, princípios e valores ligados ao bem-estar do homem, da sociedade e do 

próprio ecossistema. 

Durante a ECO-92, foi elaborado o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que instituiu princípios 

básicos de educação ambiental a serem seguidos (MOREIRA, 2014) e definiu a 

educação ambiental como: 

 

[...] um processo de aprendizagem permanente, baseado 
no respeito a todas as formas de vida. Tal educação 
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afirma valores e ações que contribuem para a 
transformação humana e social e para a preservação 
ecológica (BRASIL, 2019, p.1) 

 

De acordo com o tratado, a educação é um processo em constante 

construção, que acontece de forma dinâmica, ao envolver a compreensão, 

permitir a discussão, propiciar as mudanças necessárias para preservar o meio 

ambiente e ao promover contribuições para o bem-estar social e o equilíbrio 

ecológico. 

De acordo com a Lei 9.795/99, a Educação Ambiental é um processo 

contínuo em que indivíduos e comunidade zelam pelo seu meio ambiente e 

adquirem conhecimentos, valores, habilidades e experiências, tornando-se aptos 

para contribuir, de forma individual ou coletiva, em atividades que envolvam a 

preservação e a conservação da natureza. Estas atividades englobam princípios, 

normas, respeito e compreensão junto ao meio ambiente, por abranger ações 

interdisciplinares, atuação dos professores, participação dos estudantes no 

processo de ensino aprendizagem e colaboração dos agentes sociais (IPJBRJ, 

2010).  

A educação ambiental passou a ser um tema de caráter transversal, ao 

ser reintroduzida no currículo escolar com novo enfoque, ligado ao compromisso 

social, de acordo com o 4° artigo do PRONEA, em que há vínculos entre a ética, 

a educação, o trabalho e as práticas sociais (SILVA JUNIOR, 2006). Os valores 

ligados à educação ambiental estão associados a responsabilidade individual, 

responsabilidade coletiva, pensamento crítico, ética, inovação, consciência, 

cidadania, que podem estar vinculados diretamente à educação patrimonial e à 

interpretação ambiental, por envolver conhecimentos básicos da educação, da 

cultura e do patrimônio. 

 O Jardim Botânico do Rio de Janeiro possui o Núcleo de Educação 

Ambiental e o Serviço Educativo, que promovem ações, atividades e eventos 

para possibilitar que os usuários do parque urbano, de diferentes faixas etárias, 

possam refletir, mudar de comportamento e adquirir novas atitudes em relação 

às questões ambientais, para melhorar a sua qualidade de vida junto à natureza 

(IPJBRJ, 1996). Como ele é um jardim histórico composto por vasta área verde 

que possibilita a experiência educacional interpretativa, ocorre a valorização da 
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cultura e a promoção do desenvolvimento sustentável por meio do ecoturismo. 

Sobre o ecoturismo, pode-se afirmar que ele é: 

 

[...] um segmento da atividade turística que utiliza, de 
forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, 
incentiva sua conservação e busca a formação de uma 
consciência ambientalista através da interpretação do 
ambiente, promovendo o bem-estar das populações 
envolvidas (DPNE, 2018, [s.p.]). 

   

O desenvolvimento sustentável possibilita o uso de patrimônio cultural e 

natural, para gerar o conhecimento e para contribuir na formação de estudantes 

conscientes e responsáveis, ao despertar o olhar para curiosidades, para a 

observação e para a interpretação ambiental.  

É relevante destacar que ações e atividades ligadas ao ecoturismo 

também podem ser desenvolvidas com turistas e visitantes, para despertar um 

novo olhar para o meio ambiente, conscientizar quanto ao uso dos recursos 

naturais de forma equilibrada e em reforçar a importância do exercício da 

cidadania, do respeito, da ética e da diversidade, dentro ou fora de sua cidade 

ou país de origem. 

A concepção do desenvolvimento sustentável precisa mobilizar a todos, 

para que possa existir uma estrutura de cooperação global destinada a alcançar 

o desenvolvimento sustentável, levando em conta a dimensão econômica, social 

e ambiental e a governança, que inclui paz e segurança (FERNANDEZ, 2015) e 

por isso, foi relevante estabelecer argumentos voltados à sustentabilidade, como 

demonstrado no Quadro 02 intitulado como Argumentos para Sustentabilidade. 
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Quadro 02 – Argumentos para Sustentabilidade 

 

1. Direito ao 
desenvolvimento 

2. Direitos humanos 
e inclusão social 

3. Convergência 4. Responsabilidades 
e oportunidades 
compartilhadas 

- a terra tem 
limitações 
- os países estão 
em crescimento 
- foco em 
sustentabilidade 

- todos são iguais 
- acesso aos direitos 
- oportunidades para 
compartilhar o 
progresso 

- capacidade de 
crescimento e 
prosperidade 
- elevar padrão de 
vida 

- compartilhar parcela 
do desenvolvimento 
sustentável 
- apoio para combate à 
pobreza 
- acesso às 
tecnologias 

 
Fonte: Fernandez (2015, p. 1317) - elaborado pela própria autora (2019) 

 

A sustentabilidade é um direito ao desenvolvimento dos países, para 

manter seu território com condições indispensáveis à vida, possibilitar o acesso 

ao direito humano e à inclusão social, ao conceder informações e ao permitir o 

acesso espaço, em partilhar oportunidades e despertar novos olhares ligados à 

educação e à cidadania. Ela também favorece o crescimento e a prosperidade, 

ao promover melhorias na qualidade de vida, assim como destina-se a combater 

a pobreza e prover o acesso às tecnologias, de modo a desenvolver novos 

métodos e técnicas que conduzam o homem a novos caminhos para proteção, 

conservação e preservação do meio ambiente. 

É importante promover exercícios com reflexões constantes relacionadas 

à sustentabilidade, que envolvam: 

 

[...] discutir uma nova concepção de desenvolvimento 
turístico, em bases sustentáveis e segundo uma 
perspectiva ética e cidadã, baseada em estratégia de 
longo prazo. Requer um movimento de interpretação do 
próprio fenômeno turístico, segundo as suas inúmeras 
nuances conceituais e aplicadas (IRVING, 2018, p. 23).  

 

Esta discussão pode abranger reflexões diversas com base em princípios, 

valores, escolhas, pensamentos, ética, conceitos e relação de consumo, pois o 

meio ambiente é o principal atrativo da experiência turística que envolve o uso 

de espaços naturais, como jardins históricos, parques públicos e unidades de 

conservação, sendo essencial a preservação e a conservação da biodiversidade. 

Em tempos de mundialização da cultura por meio da globalização e dos avanços 
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tecnológicos, em que a existência de processos globais transcedem os grupos, 

as classes sociais e as nações possibilitam o surgimento de uma sociedade 

global (ORTIZ, 2017), é importante ressaltar que as áreas naturais contribuem 

na construção da relação entre o espaço, a cultura e a identidade, ao conduzir e 

fortalecer processos de produção ambiental, educacional e social (ESCOBAR, 

2005). Por meio da história, da memória, do pertencimento e do contato com o 

meio ambiente, é possível refletir sobre valores (éticos, morais, sociais), hábitos 

e costumes, além de estabelecer uma conexão com a área natural, de forma 

oportuna na defesa da mesma, com o planejamento estratégico e a implantação 

de projetos ambientais ligados às práticas culturais, ecológicas e econômicas em 

equilíbrio junto à natureza.  

O termo ecoturismo é aplicado ao se referir a qualquer atividade turística 

praticada junto à natureza, cujos princípios e interesses envolvem o respeito, 

compromisso, conservação e valorização da natureza, práticas de educação e 

interpretação ambiental, responsabilidade social, formação da cidadania, 

percepção e consciência ambiental e preservação dos hábitos locais.  

É importante destacar que o ecoturismo tem grande potencial no Brasil e 

na cidade do Rio de Janeiro e por isso, é relevante conduzir uma atividade 

turística bem planejada e estruturada, para evitar gerar constantes pressões e 

interferências sobre os espaços naturais utilizados como atrativos, bem como 

sobre o patrimônio histórico e cultural de uma determinada área (HANAI; SILVA 

NETO, 2006). 

A interpretação ambiental está intimamente ligada com a história e a 

visitação dos parques americanos, que se desenvolveu por décadas sem 

sistematização, mas suas bases conceituais e filosóficas somente foram 

estabelecidas em 1957, por Freeman Tilden (OLIVEIRA; MELO, 2009). A partir 

do livro com a sua autoria, publicado com o título Interpreting our Heritage, a 

convite do Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos, sua contribuição 

ajudou a definir e lançar a “interpretação” como uma profissão e afirmá-la como 

um componente importante na proteção e gestão de terras públicas.  

Os intérpretes passaram a atuar em áreas protegidas nacionais, estaduais 

e locais, bem como museus, zoológicos, aquários, centros de natureza e 

empresas de viagens do setor privado (ICMBIO, 2018). O desenvolvimento da 
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interpretação ambiental está presente em diversos parques naturais e jardins 

históricos no Brasil, inclusive no Jardim Botânico, cuja atividade é conduzida pelo 

Serviço Educativo.  

Por meio da interpretação é possível promover um processo educativo e 

de integração junto ao meio: 

 

A interpretação é um método de comunicação que traduz 
a linguagem técnica de uma ciência natural ou área 
relacionada, em terminologias e ideias que as pessoas 
que não são cientistas possam entender (HAM, 1992 
apud ICMBIO, 2018, p. 14). 

 

A interpretação ambiental se constitui em um elemento essencial para 

apoiar a visitação do atrativo natural, com o intuito de possibilitar que o turista e 

o visitante tenham maior interação com o meio, conheçam a história do lugar, 

entendam a relação existente entre o homem e a natureza, percorram pelos 

caminhos verdes, observem a fauna e a flora, aproveitem o tempo de lazer, ao 

realizar uma experiência turística e educativa de forma concomitante.  

Ações ligadas à interpretação exercem papel relevante para a sociedade, 

ao proporcionar contribuições interessantes: 

 

A interpretação é um catalisador para criar na audiência a 
oportunidade de formar suas próprias conexões 
intelectuais e emocionais com os significados e a 
importância inerentes ao recurso (Serviço Nacional de 
Parques dos Estados Unidos, 2001 apud ICMBIO, 2018, 
p. 15). 

 

A interpretação ambiental é um instrumento que possibilita sensibilizar o 

homem a ter empatia, refletir, valorizar, respeitar e a identificar o valor da 

natureza, que precisa ser preservada e protegida dentro de um espaço aberto, 

seja um parque público, jardim histórico ou área natural. Ela se constitui como 

parte integrante da Educação Ambiental e tem como objetivo facilitar o 

conhecimento e a apreciação da natureza, ao traduzir uma linguagem técnica 

para os termos do público em geral, com o uso de painéis, material impresso, 

áudios, vídeos, trilhas, jogos e palestras (MOREIRA, 2018). Estes recursos são 

essenciais para se transmitir as informações e propor as reflexões aderentes ao 

tema, cabendo ao mediador (professor ou guia de turismo ou monitor) utilizar a 
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estratégia e o recurso mais aderente ao público em questão, visando alcançar a 

todos, com qualidade e igualdade no atendimento. 

No Brasil, o Regulamento de Parques Nacionais de 1979 abordou a 

interpretação pela primeira vez, depois ela foi incluída como um dos objetivos do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação e em 2006 o Ministério do Meio 

Ambiente elaborou uma definição nacional para a interpretação ambiental 

(ICMBIO, 2018), conforme exposto abaixo: 

 

[...] uma maneira de representar a linguagem da natureza, 
os processos naturais, a inter-relação entre o homem e a 
natureza, de maneira que os visitantes possam 
compreender e valorizar o ambiente e a cultura local 
(MMA, 2006 apud ICMBIO, 2018, p. 15). 

 

Esta definição tem o intuito de formalizar o conceito sobre a interpretação 

ambiental e de destacar a sua importância, por meio de uma relação de equilíbrio 

e de respeito, estabelecida entre o homem e a natureza, de forma que ela possa 

oferecer os recursos necessário para contemplação, visitação, compreensão e 

valorização do espaço natural e cultural, para as gerações atuais e futuras. 

No princípio de 2012, o ICMBIO celebrou parceria com o Serviço Florestal 

dos Estados Unidos para fortalecer o conceito de interpretação ambiental e 

capacitar equipes com a realização de cursos no Brasil, visitas técnicas nos 

Estados Unidos e desenvolvimento de projetos com boas práticas de gestão do 

uso público (ICMBIO, 2018). Este foi um importante passo para internalizar 

conceitos, práticas e ações, envolvendo equipes integradas e habilitadas para 

exercerem suas funções e apoiarem os roteiros de planejamento e planos de 

manejo de áreas naturais.  

A partir de 2017, o ICMBIO adotou uma nova definição para interpretação 

ambiental:  

[...] um conjunto de estratégias de comunicação 
destinadas a revelar os significados dos recursos 
ambientais, históricos e culturais, a fim de provocar 
conexões pessoais entre o público e o patrimônio 
protegido (ICMBIO, 2018, p. 16).  
 

Com uma visão mais abrangente e destacando a comunicação como 

principal meio para transmitir e despertar significados de recursos ambientais, 
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históricos e culturais, a interpretação ambiental passou a ser considerada como 

o instrumento chave para construir a conexão entre o homem e o patrimônio, 

que deve ser preservado e conservado, pois são por meio dos vínculos pessoais 

que se alcançam o sentimento de pertencimento, afeto, respeito e de valorização 

dos espaços naturais e culturais. 

Diante do mundo globalizado, a educação ambiental cada vez mais vem 

desempenhando importante papel no processo educativo, pois aborda a relação 

do estudante com o meio em que vive, destaca o respeito à natureza, apresenta 

pontos sobre a preservação da fauna e da flora, promove a conscientização 

sobre a conservação ambiental e envolve ações ligadas à sustentabilidade, às 

tradições culturais e ao trabalho em equipe, as quais favorecem a percepção do 

senso de coletividade.  

Em relação ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é de extrema relevância 

planejar e desenvolver o turismo, com o intuito de apoiar o processo de educação 

patrimonial, principalmente na área ambiental, em função da implantação e da 

manutenção de estruturas capazes de suportar tais práticas culturais, educativas 

e esportivas, pois o meio ambiente tem suas características específicas e é 

imprescindível respeitar o uso do espaço e estabelecer critérios e parâmetros 

relacionados à sua capacidade de carga.  

A educação ambiental favorece a percepção de mundo dos estudantes e 

permite agregar conhecimentos na sua formação básica (FONSECA FILHO, 

2001), ao promover reflexões sobre contradições e conflitos, destacar acordos 

assinados para proporcionar condições sustentáveis, com igualdade e justiça 

social para toda a sociedade. 

A educação de qualidade deve ser amparada por legislação aplicável 

vigente, para estabelecer raízes e parâmetros, especificar ações, criar parcerias, 

apresentar a relevância da criação de programas, realizar eventos, mobilizar a 

sociedade e destacar a importância na educação ambiental nas escolas. 

É importante estimular o desenvolvimento do turismo de forma sensível, 

consciente e solidária no uso de recursos finitos (LICKORISH; JENKINS, 2000) 

e com a necessidade de humanizar o homem e apresentar um alerta: 

 

O homem moderno vem causando modificações 
diversificadas para atender às suas necessidades do 
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momento, nem sempre com preocupações quanto ao 
futuro (BARRETTO, 2002, p. 72). 

  

Em função do seu pensamento e do seu interesse, o homem tem atitudes 

e executa ações com base no egoísmo e no imediatismo, considerando apenas 

as necessidades e expectativas atuais, sem qualquer planejamento prévio, sem 

o olhar apurado para médio e longo prazo. Por isso, a educação ambiental é 

fundamental na conscientização dos indivíduos desde cedo, preferencialmente 

ainda na infância, dentro e fora do âmbito escolar. Os estudantes necessitam 

compreender a relevância da sua relação com o meio ambiente, no intuito de 

promover a preservação e a conservação dos recursos naturais e garantir o 

acesso aos mesmos às gerações futuras. 

 

Se a EA estiver inserida nos currículos e práticas 
universitárias, isso se refletirá na formação de 
profissionais de nível superior em todas as áreas do 
conhecimento, em especial na de docentes, responsáveis 
por disseminar ações educativas ambientais junto aos 
demais níveis de ensino e, com isso, “ambientalizar” o 
ensino e a sociedade (CZAPSKI, 2008, p. 133) 

 

Desde o ensino básico o tema Educação Ambiental pode e deve ser 

apresentado, para a construção de um estudante consciente e responsável, que 

compreenda o seu papel como cidadão (direitos, deveres) e que respeite a 

natureza e ao seu próximo. Nesta fase da vida, é possível adquirir um melhor 

entendimento sobre o valor da natureza e da diversidade sociocultural na 

realização de um passeio ou viagem (NEIMAN; RABINOVICH, 2008). O 

estudante pode se sensibilizar com o ambiente ao seu redor e com isso, 

compreender a importância do seu papel na construção de um mundo ligado à 

uma relação de equilíbrio entre a sociedade e a natureza, mas também de 

equilíbrio dos homens entre si. 

As práticas educacionais precisam de uma abordagem diferenciada no 

modelo padronizado que é transmitido ao estudante. A educação não-formal 

favorece a experiência turística com conotação lúdica e efeitos mais assertivos 

quando os elementos do espaço urbano podem ser interpretados ao invés de 

serem decorados (BATISTA, 2017). A experiência turística pode gerar um 

potencial transformador das vivências das pessoas entre si e com o meio, em 



   137 

 

função do contato direcionado e intenso com a natureza (NEIMAN; 

RABINOVICH, 2008). 

Mesmo não estando em contato direto com o meio ambiente, os 

professores podem apresentar o tema educação ambiental aos estudantes 

dentro do ambiente escolar por meio da educação formal. É possível falar sobre 

educação ambiental por meio dos recursos tecnológicos, que são utilizados na 

comunicação do cotidiano, em atividades educativas e por meio de jogos, pois 

ambos contribuem na construção do conhecimento. 

É válido ressaltar que a educação ambiental construída por meio da 

experiência turística e interpretativa no JBRJ pode ser considerada como uma 

atividade interessante, espontânea e agradável, ao gerar contribuições para o 

processo de educação, promover reflexões e possibilitar novas percepções 

sobre a relação existente entre o homem e a natureza.  

Nesta pesquisa acadêmica, observou-se que a educação ambiental pode 

atuar como um elemento complementar à teoria apresentada dentro da sala de 

aula, que pode ser complementada com exercícios programados (redações, 

relatórios, cartazes, discussões), aplicação de avaliações e posterior lançamento 

de notas (BATISTA, 2017). Por fim, entende-se que a educação ambiental e a 

interpretação ambiental estão baseadas em ações que contemplam o diálogo, a 

interatividade, o pertencimento, a transdisciplinaridade, a ética ambiental, a 

valorização da cultura e o conhecimento local (ICMBIO, 2018). 
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3. O TURISMO E A EDUCAÇÃO PATRIMONIAL NO JARDIM BOTÂNICO DO 

RIO DE JANEIRO 

 

 A partir do Capítulo 3, a narração será feita em primeira pessoa, pois esta 

adequação precisa ser feita para apresentar as informações obtidas por meio 

das observações de campo, cujo foco é gerar um estudo de base etnográfica. 

 O meu contato com o objeto de estudo Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

foi retomado em meados de 2017, em virtude da realização de uma aula passeio 

(visita técnica) do curso de guia de turismo, que foi conduzida por uma 

professora “A”, formada na área de ciências humanas, que atuou como docente 

em escolas públicas e privadas, desde sua juventude. Em 2019, ela conseguiu 

efetivar a sua aposentaria, no entanto, ela ainda trabalha em escolas privadas 

(ligadas ao setor de turismo) e como guia de turismo (freelancer), para atender 

grupos de professores e de aposentados em eventos relacionados com os temas 

cultura, educação e meio ambiente. Ela teve a oportunidade de realizar uma 

capacitação para docentes, oferecido de forma gratuita aos participantes, pelo 

Serviço Educativo, localizado dentro do Museu do Meio Ambiente, que lhe serviu 

como base na estruturação do roteiro, planejamento e mediação. 

Neste dia, éramos cerca de 30 estudantes reunidos no local de encontro, 

próximo ao portão principal de acesso do Jardim Botânico e recebemos as 

instruções para realização da aula passeio, iniciada às 09h. A proposta da 

atividade era percorrer as aleias do setor florístico, destinado à aclimatação de 

espécies vegetais e que contém antigas construções como a Casa dos Pilões e 

a Sede do Engenho. O primeiro atrativo visualizado foi o antigo portão de acesso 

de pedestres ao Jardim Botânico e o monumento talhado em madeira, com 

traços indígenas, próximo ao portão de entrada dos veículos.  

Na sequência, identificamos o Museu do Meio Ambiente, espaço cultural 

que promove ações ligadas à educação e sustentabilidade, ao propor reflexões 

e a valorização do patrimônio cultural e natural contido no Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro (MEYER; SECCHIN, 1993), porém ele estava fechado. 

Paramos em frente ao Centro de Visitantes, antiga sede do engenho, para 

recebermos instruções, efetuamos a retirada dos ingressos, iniciamos a 

caminhada pelo arboreto e logo assim que entramos identificamos o Pau-Brasil, 



   139 

 

uma espécie nativa da Mata Atlântica, que foi extraída em grande quantidade da 

natureza por mão-de-obra escrava (indígena e africana) para ser direcionada à 

Portugal, por meio dos navios que atravessaram o Oceano Atlântico.  

Em seguida, fomos conhecer o Jardim das Cactáceas, uma vegetação 

que se adapta ao clima árido e ao seu redor, vimos a exuberância da área verde 

natural e ouvimos o barulho de água, oriundo da Cascatinha da Mata Atlântica, 

e logo mais à frente, avistamos o Mirante da Imprensa. 

Na época, foi abordado que desde a sua fundação em 1808, o Jardim 

Botânico se voltou aos estudos das ciências e passou a ser frequentado pelo D. 

João VI e sua família em prol dos lazeres da nobreza, sendo somente aberto ao 

público durante o reinado de D. Pedro II, que ordenou a alteração do curso dos 

rios para poder favorecer a irrigação de todo o parque florístico. Em relação aos 

aspectos hidrográficos, há três cursos d’água: a Cascatinha da Mata Atlântica, o 

Córrego Iglesias e o Rio dos Macacos.  

Seguimos a caminhada e encontramos o Viveiro Karl Glasl, destinado à 

aclimatação de espécies hidrófilas, pois acumulam água na raiz e crescem em 

ambientes úmidos e de substrato rochoso, como musgos, samambaias e 

avencas. O nome dado à gruta é uma homenagem ao professor de Agronomia, 

que esteve à frente da direção da Escola de Agricultura que funcionou no Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro entre 1860 e 1890 (JBRJ, 1996). Foi formada por 

rochas encaixadas, por meio do trabalho dos escravos, mas recebeu uma liga 

para melhor fixação e manutenção das rochas. 

No Lago Frei Leandro avistamos um trabalhador fazendo a manutenção 

e manuseando as vitórias-régias, espécies nativas da região da Amazônia que 

em seu habitat natural, crescem muito, a ponto de suportar o peso de uma 

pessoa. Ao observarmos abaixo delas, percebemos que elas continham 

espinhos, e por isso, o trabalhador usava luvas e ferramentas.  

Após registro de fotos, seguimos até a Estufa de Plantas Insectívoras, 

com pouca variedade de espécies e observamos como elas fazem para atrair os 

insetos, ao liberar um odor, como é o caso da avenca, espécie que é identificada 

com facilidade nas paredes das escavações da Casa dos Pilões, que abriga o 

Museu Arqueológico no século XXI.  
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A Casa dos Pilões produziu a pólvora, um composto químico constituído 

por água, salitre, enxofre e carvão, que era armazenado e moído pelos escravos, 

à base do açoite dos chicotes e por isso, há a lenda que o local é assombrado, 

em virtude das vozes, das dores, das feridas, das chibatadas e dos prantos dos 

escravos que enfrentavam intensa jornada de trabalho dentro das oficinas da 

Casa dos Pilões, representada por uma maquete exposta para visualização. 

Ao continuarmos nossa caminhada, identificamos outro grupo de trabalho 

realizando a manutenção do parque florístico e seguimos até encontrarmos as 

plantas ornitófilas, que atuam na polinização de diversas espécies.  

Seguimos até o Orquidário, o observamos, fizemos um contorno até 

chegarmos ao monumento do Orixá do Candomblé, conhecido como Ossaim, 

que é o curandeiro das matas, por conhecer os segredos curativos das espécies 

vegetais, ao preparar o chá e então, gerar os remédios. Depois, seguimos em 

nossa caminhada fomos até o Bromeliário, o observamos e registramos fotos. 

A nossa caminhada prosseguiu até chegarmos ao eixo fértil, local em que 

observamos o acúmulo do material natural do próprio jardim, que foi coletado em 

vários caminhos verdes, transportado até o laboratório de pesquisas para 

realização de análises e trazido de volta, com o intuito de fazer a compostagem, 

ou seja, será destinado ao adubo e fertilização do próprio parque florístico. É 

uma forma hábil de reaproveitar os próprios recursos naturais no ciclo de vida 

das espécies vegetais.  

 Fizemos uma parada para o lanche, na área reservada para o piquenique, 

cruzando a ponte sobre o Rio dos Macacos, pois é proibido consumir alimentos 

ao longo das aleias e para evitar riscos no contato com animais silvestres.  

Continuamos a caminhada pela aleia dos Bambuzais, fomos ao Canteiro 

de Plantas Medicinais, cujas espécies tem valor para a gastronomia e a cultura, 

em relação ao modo de saber e fazer (temperos, técnicas de preparo), dos 

hábitos e costumes que são transferidos de geração em geração (chás, 

essências, banho de ervas, xaropes).  

Nos dirigimos até o local mais famoso do Jardim Botânico, conhecido 

como a Aleia das Palmeiras Imperiais, cenário inspirador, que de um lado, há o 

Portal da Escola de Belas Artes da UFRJ, removido e transferido do centro da 

cidade para o Jardim Botânico enquanto o seu prédio antigo foi demolido, para 
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dar lugar a um estacionamento e do outro lado, no meio do Jardim Botânico 

avistamos o Chafariz das Musas.  

O Memorial do Mestre Valentim estava em fase de reconstrução e por 

isso, as suas obras nomeadas como Ninfa Eco, o Caçador Narciso e as Aves 

Peraltas foram levadas a reparo no Ateliê de Restauração do Mestre Valentim, 

próximo ao Centro de Visitantes.  

No Chafariz Central ou Chafariz das Musas, vimos a representação de 04 

(quatro) Musas: Música, Ciência, Arte e Poesia e dos anjos querubins que 

simbolizam a sabedoria. Próximo dali, avistamos a Sumaúma e ao lado, o 

espaço dedicado em homenagem a Tom Jobim. Fomos no Jardim Japonês e 

vimos a necessidade de sua manutenção, em função de diversos elementos 

necessitarem de limpeza, manutenção e reordenamento.  

Caminhamos e encontramos a Aleia Abricó de Macaco, uma espécie 

muito comum em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro, passamos em 

frente ao Busto de D. João VI e pelas palmeiras-imperiais que são oriundas da 

palmeira Mater e depois seguimos até o Jardim Sensorial, local em que pudemos 

observar, tocar nas plantas e sentir a sua textura.  

Nesta época, o Centro de Visitantes, o Museu do Meio Ambiente e o 

Instituto Carlos Jobim estavam fechados à visitação pública e por isso, a aula 

passeio foi concluída por volta das 12h. 

Esta aula passeio foi aplicada pela professora “A” por meio de educação 

não-formal, cujo espaço educativo foi o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 

patrimônio tombado pelo IPHAN para integrar os conhecimentos transmitidos em 

sala de aula em um ambiente fora da escola. A professora “A” atuou como agente 

integradora, desenvolveu ações e propôs reflexões sobre problemas sociais e 

econômicos que ainda estão presentes em território brasileiro. A aula passeio 

promoveu a construção da cidadania, a absorção de novos conhecimentos e a 

compreensão dos acontecimentos ao longo do desenvolvimento do Brasil.  

Ao questioná-la sobre: qual é a importância da educação patrimonial e do 

turismo no Jardim Botânico do Rio de Janeiro? Obtive a seguinte resposta: Nos 

remete à história e ao nosso patrimônio antes da chegada de D. João VI, com a 

fundação de engenhos de cana-de-açúcar e a construção de uma fábrica de 

pólvora, nas proximidades da Lagoa Rodrigo de Freitas. O Centro de Visitantes 
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do Jardim Botânico está instalado na antiga sede do engenho d’El Rei. O turismo 

que pode ser desenvolvido ali não é somente o turismo voltado à botânica, em 

função da tentativa de se aclimatar espécies vegetais de outras regiões do 

mundo, mas também ao turismo ligado à história, ao caminhar pelo Jardim 

Botânico podemos abordar a história da cidade do Rio de Janeiro. Importante 

reforçar que o acesso para esta região era feito por barcos, e por isso, foi feito o 

Corte do Cantagalo, para dar acesso à Lagoa Rodrigo de Freitas. 

 Após esta rica experiência vivida, refleti sobre a importância do processo 

de educação patrimonial para a formação dos indivíduos, sejam eles cidadãos, 

profissionais das áreas de turismo e educação, turistas e visitantes em busca de 

lazer, diversão, contemplação e entretenimento. E compreendi a relevância da 

relação de equilíbrio entre o homem e a natureza, principalmente em um espaço 

que é reconhecido internacionalmente como patrimônio cultural e natural, com 

diversos registros da história e da memória de uma sociedade. Esta aula passeio 

foi interessante para a minha formação como estudante do curso de guia de 

turismo, por despertar olhar sustentável, educativo, patrimonial e cidadão junto 

ao jardim histórico. O conteúdo abordado foi significativo para elaborar parte do 

roteiro que desenvolvi, como guia de turismo Cadastur, para recepcionar um 

grupo de mexicanos, que vieram ao Brasil participar de um evento corporativo e 

destinaram dois dias de folga para conhecer a cidade do Rio de Janeiro em 2018. 

 Quando ingressei no Mestrado em Turismo (PPGTUR UFF) no 2° 

Semestre/2017 eu tinha um projeto ligado a outro objeto de estudo e linha de 

pesquisa, no entanto, após cursar o 1° semestre de disciplinas obrigatórias na 

UFF e de entregar os quatro primeiros trabalhos acadêmicos para avaliação do 

meu desenvolvimento e obtenção de nota, surgiram novos olhares para o 

desenvolvimento da pesquisa do mestrado, que me levaram ao encontro da Área 

de Concentração: Turismo e Sociedade e Linha de Pesquisa: Turismo, Cultura 

e Ambiente e a retomar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro como o meu objeto 

de estudo. 

O primeiro passo que tomei foi alinhar o tema junto à minha orientadora e 

à Coordenação do Mestrado no final de Junho/2018. A partir deste momento, as 

disciplinas optativas iriam me direcionar à leitura de textos e à construção dos 
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artigos finais com foco em educação e patrimônio, cuja data prevista para 

entrega e avaliação ficou firmada entre os meses de Julho/2018 a Agosto/2018.  

Embora a coordenação tivesse me informado e autorizado sobre a ida a 

campo somente após a efetivação da qualificação, me gerou uma certa dúvida 

em como proceder para pensar, escrever ou apresentar algo ligado ao objeto de 

estudo para discussão em classe ou avaliação pelos professores, sem ter o 

contato físico com o local. Afinal, eu havia retomado o mesmo objeto de estudo 

do trabalho de conclusão do curso de Licenciatura em Turismo, defendido em 

Dezembro/2015 na UFRRJ e havia me distanciado por cerca de 2 (dois) anos do 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

Por isso, conversei com minha orientadora e me programei para efetuar a 

primeira observação em campo no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no 

princípio de Julho/2018, com o intuito de identificar pontos de interesse e áreas 

de apoio (informações, biblioteca, museu). Utilizei o transporte público, vindo 

diretamente de Niterói e ao passar pelo bairro, com um novo olhar para a 

pesquisa, eu percebi que ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas e das ruas 

transversais, haviam muitas residências, mansões antigas e apartamentos de 

moradores oriundos de classe média e alta. 

Ao ingressar no Jardim Botânico, passei pela portaria, cumprimentei os 

vigilantes presentes e registrei uma foto do chafariz (Figura 39), bem próximo ao 

acesso principal do Jardim Botânico. Este é um tipo de recurso muito usado em 

jardins históricos, por envolver a água como fonte de vida junto às esculturas. 

 

Figura 39 – Chafariz da Entrada Principal 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
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Caminhei em direção ao Museu do Meio Ambiente (Figura 40) e percebi 

que ele estava aberto à visitação, cumprimentei o atendente da recepção, pedi 

algumas informações e fui conhecer o espaço cultural. Este é considerado o 

primeiro museu da América Latina com foco Socioambiental, foi inaugurado em 

julho de 2008, passou por reformas em 2012 (IPJBRJ, 2019) e tem o intuito de 

promover diálogos e reflexões sobre a ciência e a cultura. No entanto, não havia 

nenhum funcionário ou monitor para fornecer orientações ou transmitir 

informações sobre a exposição vigente e senti falta deste apoio para 

compreender o acervo e para dar ênfase na relação existente entre o espaço 

cultural e o jardim histórico. 

 

Figura 40 – Museu do Meio Ambiente  
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
 

Por ser um dia de sábado, por volta das 10h30, fui informada que a equipe 

estava ausente do local e ao sair do museu, caminhei um pouco pela entrada do 

jardim histórico e percebi que outros espaços estavam indisponíveis aos turistas 

e visitantes, como a Biblioteca, o Instituto Antônio Carlos Jobim e a Associação 

de Moradores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.  

A Biblioteca Barbosa Rodrigues inaugurada em 1890, está situada no 

prédio que fica atrás do Museu Botânico, ocupa uma área em torno de 380 m2 

e seu acervo sobre botânica está dividido em três seções: periódicos, livros e 

obras de referência, totalizando mais de 80 mil volumes, alguns do século XVI, 

além de 2.250 livros considerados raros, por serem obras clássicas da literatura 

científica, com diversas ilustrações. Alguns livros pertenceram à D. Pedro II e 
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antes de sua partida para o exílio, ele fez a doação dos mesmos ao diretor 

Barbosa Rodrigues, que possui um busto em sua homenagem posicionado no 

salão principal da Biblioteca (Figura 41). Outros itens podem ser encontrados, 

como publicações periódicas, Arquivos do Jardim Botânico, Rodriguésia e a 

série Estudos e Contribuições, que propiciam a divulgação de estudos científicos 

(MEYER; SECCHIN, 1993). 

 

Figura 41 – Busto de Barbosa Rodrigues 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Desde 2014 são realizados esforços para organizar, manter, conservar, 

preservar as coleções bibliográficas; manter o intercâmbio de publicações com 

instituições congêneres nacionais e internacionais; ampliar o acervo da memória 

técnica e histórica do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; consolidar o processo 

de informatização do acervo com a criação de novas bases de dados com 

informações de suas coleções com rapidez e facilidade (IPJBRJ, 2019).  

Parte do material digital já disponibilizado pela Biblioteca foi consultado, 

avaliado e utilizado na elaboração desta pesquisa acadêmica, assim como 

imagens antigas que foram catalogadas e recuperadas pelo Laboratório de 

Imagens. De acordo com minhas pesquisas e com suporte da bibliotecária, 

identifiquei algumas referências bibliográficas no acervo, que estão ligadas às 
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palavras-chave: conservação da biodiversidade, unidades de conservação, 

proteção ambiental, reserva particular, ecoturismo, mata atlântica, direito 

ambiental, conflito ambiental, índios, agricultura sustentável, análise ambiental, 

geoprocessamento, parque nacional e trilhas, mas sem nenhuma produção 

acadêmica voltada ao turismo desenvolvido dentro do próprio Jardim Botânico, 

ao analisa-lo como um jardim histórico com potencial em relação aos aspectos 

cultural e patrimonial da cidade do Rio de Janeiro.  

O Instituto Antônio Carlos Jobim (Figura 42) foi criado em maio de 2001 

com o intuito de preservar, tornar público o seu acervo e desenvolver projetos 

educativos. A Casa do Acervo encontra-se no Espaço Tom Jobim, dentro do 

Jardim Botânico com itens pessoais e digitais do compositor e músico, assim 

como abrigar acervos de outros artistas brasileiros, como Lucio Costa, Dorival 

Caymmi, Chico Buarque e Gilberto Gil (JOBIM, 2019).  

 

Figura 42 – Instituto Antônio Carlos Jobim 

 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 

Embora esta seja a proposta do instituto, durante a minha pesquisa de 

campo, este espaço encontrava-se fechado à visitação pública, em virtude da 

implementação de novos projetos para complementar o atual acervo. Próximo 

dele, eu avistei o Jarbô Café e Brasserie, com menu requintado para café da 

manhã e brunch. Observei que os clientes eram pessoas das classes média e 

alta, em função da postura, vestimenta e hábitos, além de identificar a presença 

de alguns turistas que falavam inglês e francês. Em frente a este espaço 
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gastronômico, há uma área aberta com árvores, jardim e bancos para descanso, 

espaço para eventos, banheiros masculino e feminino, que contém um fraldário. 

Ingressei no Ateliê de Restauração de Obras do Mestre Valentim (Figura 

43), espaço destinado a salvaguardar e a expor esculturas relevantes, que 

anteriormente estavam distribuídas no Jardim Botânico do Rio de Janeiro.   

 

Figura 43 – Ateliê de Restauração de Obras do Mestre Valentim 

 

Fonte: Foto da própria autora 

 

Dentro deste espaço, observa-se um painel em que constam pontos 

marcados para dar destaque às obras de Mestre Valentim que estão presentes 

em outros bairros da cidade do Rio de Janeiro. Além disso, é possível contemplar 

as esculturas da Ninfa Eco (Figura 44), do Caçador Narciso (Figura 45) e das 

Aves Pernaltas (Figura 46). 
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Figura 44 – Ninfa Eco 
 

Figura 45 – Caçador Narciso 

  
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Figura 46 – Aves Pernaltas 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Neste momento, registrei algumas fotos do espaço e me recordei que 

durante a visitação na infância e na adolescência, tais esculturas ficavam 

distribuídas em outros pontos do jardim histórico e agora, estão reunidas em um 

único espaço, formando um museu coberto, para reforçar a importância do 

patrimônio ali preservado. A Ninfa Eco e o Caçador Narciso são estátuas 

fundidas em chumbo por Mestre Valentim, no Brasil, durante o reinado do Vice-
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Rei Luis de Vasconcelos em 1783. Elas ficavam em lados opostos no Chafariz 

das Marrecas e as aves peraltas possuem a mesma autoria, representam Ibis – 

a ave peralta e foram trabalhadas em metal (LAVOR, 1980).  

O espaço conta com uma tela para apresentação de vídeos, identificação 

de esculturas em um mapa amplo fixo na parede, para demonstrar em que locais 

da cidade do Rio de Janeiro encontram-se as demais obras do Mestre Valentim. 

É importante destacar que este espaço também não conta com um mediador ou 

funcionário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas sim com a presença de 

vigilantes ou guardas para controlar a segurança do local e evitar que qualquer 

item da exposição seja danificado.  

A tenda montada na Figura 47 tinha a função de divulgar o aplicativo 

móvel (App) do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em virtude dos seus 210 

anos. Haviam duas jovens no espaço, para orientar os turistas e os visitantes 

quanto ao download do App via Google Play, já que esta tenda contava com a 

disponibilização de wi-fi gratuito. No entanto, não consegui instalar e utilizar o 

App, pois meu celular não reconheceu o wi-fi e a senha inicial disponibilizada. 

Somente consegui efetuar o download em minha residência e quando retornei 

ao Jardim Botânico em outro dia para observar e registrar fotos, o App não 

funcionou pela falta de sinal de rede, por eu estar no meio do arboreto. 

 

Figura 47 – Chafariz, Torre Eólica e Tenda do Centro de Visitantes 

 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 

 

Na Figura 48 observa-se outra visão do Chafariz e a presença de jabutis. 
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Figura 48 – Outra visão do chafariz  

 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 

O Centro de Visitantes (Figura 49), criado em 1992, foi instalado na antiga 

sede do Engenho de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa (MEYER; 

SECCHIN, 1993), uma construção antiga erguida em 1576 (IPJBRJ, 2019). Ao 

chegar na recepção do Centro de Visitantes, vi dois estagiários que prestavam 

atendimento aos turistas e visitantes, fornecendo informações, mapas e folderes, 

mas só haviam materiais impressos em dois idiomas: português e inglês. Ao 

perguntar se havia material impresso no idioma espanhol, obtive a resposta de 

que haviam acabado e que a reposição dos mesmos seria feita em breve. 

 

Figura 49 – Centro de Visitantes 

 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 

Como o Centro de Visitantes (Figura 50) é um espaço destinado à 

abordagem da história e no oferecimento de orientações (MEYER; SECCHIN, 
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1993), o contato entre os turistas e os visitantes junto aos funcionários, 

estagiários e mediadores pode facilitar o processo de apreciação dos atrativos, 

além de favorecer a observação das exposições permanentes (Figuras 51 e 52) 

e de vídeos (Figura 53). Tive acesso ao espaço que apresenta banners, fotos e 

vídeos, mas em momento algum me foi oferecida instrução ou qualquer palavra 

de mediação sobre a importância do mesmo.  

 

Figura 50 – Centro de Visitantes (visão interna) 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Figura 51 – Painel do Centro de Visitantes 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
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Figura 52 – Painel da Trilha 
Histórica 

 

Figura 53 – Vídeos (imagem e som) 
 

 

 

 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 
Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 

 

Apenas foram sanadas dúvidas pontuais sobre ingressos, horário de 

funcionamento e entrega de folderes. No corredor ao lado, identifiquei uma loja 

de suvenires com grande variedade de produtos e uma geladeira com bebidas à 

venda (água mineral, suco, refrigerante). Assim que cheguei a atendente logo 

veio falar comigo, foi solícita e mostrou a coleção de itens disponíveis à venda. 

Saí do Centro de Visitantes, retirei o meu ingresso na bilheteria e 

conversei com a atendente. Ela somente fala o idioma português e ao perguntar 

como ela faz para atender aos turistas estrangeiros, recebi a informação de que 

caso algum turista fale com ela em outro idioma, ela aponta para uma tabela 

fixada em frente à bilheteria para que ele possa ler as informações dispostas ali 

e se o turista tiver dificuldade, ela aponta para o Centro de Visitantes, para que 

ele seja atendido pelos estagiários bilíngues ou trilíngues. 

Ingressei no arboreto, composto por diversas aleias, que abrigam flora e 

fauna. Naquele dia ensolarado decidi caminhar livremente pelo Jardim Botânico 

por cerca de 01 (uma) hora, para contemplar a natureza ao meu redor, registrar 

fotos e observar se haviam turistas e visitantes passeando no jardim histórico.  

Cheguei até o Portal e Ruínas da Antiga Fábrica de Pólvora, que possui o brasão 

da Coroa Portuguesa registrado em pleno período colonial (Figuras 54 e 55). 
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  Figura 54 – Antigo Portão Colonial 
 

Figura 55 – Portão Colonial 

  
 

Fonte: RODRIGUES (1894) 
 

Fonte: Foto da própria 
autora (2018) 

 

Fui até a área de piquenique, avistei uma escultura e uma fonte (Figura 

56), uma lanchonete e a área destinada ao parque infantil (Figura 57) contendo 

espaço para correr e brinquedos instalados, além de bancos para descansar e 

toaletes.  

 

Figura 56 – Escultura e fonte d’água 
 

 

 
Fonte: Foto da própria autora (2018) 
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Figura 57 – Parque Infantil 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
 

Avistei grupos de adultos comprando produtos da lanchonete, famílias 

confraternizando, crianças lanchando juntas nas mesas de piquenique, crianças 

acompanhadas dos pais e responsáveis nos brinquedos da área infantil.  

Próximo dali está instalado o Canteiro de Plantas Medicinais (Figura 58), 

que é um espaço destinado à visitação, à realização de aulas práticas 

relacionadas à Medicina Chinesa e de Jardinagem. 

 

Figura 58 – Canteiro de Plantas Medicinais 

 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 

 

Cada espécie de planta está identificada com uma placa para apresentar 

seu nome científico, características e funções (Figuras 59 e 60). 
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Figura 59 – Alho Figura 60 – Centelha 
 

  
Fonte: Foto da própria autora (2018) Fonte: Foto da própria autora (2018) 

 

Estive caminhando dentro do Jardim Botânico por 03 (três) horas e dali, 

segui a pé até a saída da Rua Pacheco Leão e usei o transporte público do 

Jardim Botânico até Botafogo e depois, fui para minha residência. 

 A segunda observação em campo estava prevista para a segunda 

semana de Julho/2018, porém devido às intensas chuvas ocorridas na cidade do 

Rio de Janeiro, tive que aguardar a melhora do clima. Caminhar por áreas 

naturais, em trilhas de terra ou chão batido em período de chuvas é mais 

cansativo e inviável para fazer anotações, registrar fotos e gravações, por 

condições físicas e por danificar o material da pesquisa e os recursos utilizados. 

Além disso, alguns trechos do Jardim Botânico poderiam ser comprometidos 

com poças d’água, barro e inundações, tornando-se um risco à vida. Digo isso 

em função dos córregos e das grades junto à principal via pública do bairro, em 

função dos constantes alagamentos e da força das águas que desemboca no 

Rio dos Macacos, que deságua na Lagoa Rodrigo de Freitas e por fim, deságua 

na Baía de Guanabara. 

O deslocamento da minha residência até o Jardim Botânico foi feito por 

meio do uso de transporte público. Fiz a retirada do bilhete e registrei a foto 

(Figura 61). Era um dia de domingo, com mormaço, por volta das 11h, em que 

decidi fazer uma boa parte da Trilha Evolutiva, indicada no folder do Jardim 

Botânico, iniciando pela Aleia João Gomes para conhecer a espécie Cânfora, 
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seguido pelo Jardim das Cactáceas e Jardim Sensorial, passando pela Aleia 

Pedro Gordilho para avistar a Palmeira Imperial até o Lago Frei Leandro. 

 

Figura 61 – Chafariz em frente ao Centro de Visitantes 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
 

O Jardim das Cactáceas (Figura 62) tinha uma placa com sinalização 

(Figura 63) para orientar os visitantes e os turistas nos caminhos a seguir e 

quanto à observação das espécies vegetais, mas em momento algum fornecia o 

alerta em relação à presença de mosquitos e teias de aranha no local. 

 

Figura 62 – Jardim das Cactáceas 
 

Figura 63 – Sinalização  
 

  
 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
 

Encontrei uma grande variedade de espécies no Jardim das Cactáceas e 

pouca diversidade de espécies no Jardim Sensorial, porém em ambos os jardins 
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precisavam de mais cuidados em relação à manutenção. O Lago Frei Leandro é 

artificial, foi escavado por escravos, que liderados pelo diretor do Jardim 

Botânico, observava a execução das obras, sentado em banco próximo ao local, 

à sombra de uma jaqueira (BEDIAGA, 2014) (Figura 64). 

 

Figura 64 – Jaqueira 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

O Lago Frei Leandro (Figuras 65 e 66) também ficou conhecido por “Lago 

das Vitórias Régias”, por abrigar esta espécie da Amazônia (BEDIAGA, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 65 – Lago do Frei Leandro 
 

 
 

Fonte: JBRJ (1942)  
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Figura 66 – Lago do Frei Leandro e vitória-régia 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
 

A terra que foi removida do Lago Frei Leandro originou a criação de um 

cômoro, pequena elevação de terreno, capaz de propiciar a vista panorâmica do 

Jardim Botânico, com o Parque Nacional da Tijuca e o Cristo Redentor ao fundo. 

Sobre o cômoro, foi instalada a Mesa do Imperador, confeccionada em granito 

para ser destinado às refeições imperiais de D. Pedro I e D. Pedro II (BEDIAGA, 

2014) (Figuras 67 e 68). 

 

Figura 67 – D. Pedro I Figura 68 – D. Pedro II 
 

  
 

Fonte: AND (2019) 
 

Fonte: BEDIAGA (2014) 
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Ao centro do cômoro, encontra-se o Busto do Frei Leandro, uma 

homenagem feita aos 60 anos de sua morte, pelo diretor João Barbosa 

Rodrigues (JBRJ, 1996). A partir dali, caminhei mais alguns metros até chegar à 

Estufa de Plantas Insectívoras (Figura 69). 

 

Figura 69 – Estufa de plantas insetívoras 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
 

Avistei poucas espécies em exposição, que precisavam de cuidados, pois 

estavam secas, com aspecto de abandono. Ao sair pela Aleia J. J. Pizarro, avistei 

uma árvore que desconhecia, a Noz-de-cola, segui pelo caminho que contorna 

a Floresta da Tijuca e ingressei no Orquidário (Figuras 70 e 71), com poucas 

orquídeas em exposição, mas com folhas verdes e poucas flores. Já avistei este 

espaço repleto de cores e beleza, durante exposições. 

 

Figura 70 – Orquidário antigo Figura 71 – Orquidário 
 

  
 

Fonte: JBRJ (1942)  
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
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A primeira estufa foi construída em 1890, com o formato octogonal e em 

madeira, tornando-se um modelo utilizado por longos anos, mas que depois foi 

substituída por uma estrutura de ferro e de vidro em 1930, se inspirando no 

modelo de estufas inglesas (IPJBRJ, 2019). Outras estufas abrigam espécies 

vegetais e ao lado do Bromeliário (Figuras 72 e 73), há um banco de mudas e 

caixas de madeira destinadas à produção de mel por abelhas. 

 

       Figura 72 – Bromeliário (parte externa)  
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
 

Figura 73 – Bromeliário (parte interna) 
 

 

 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
 

Passei perante à casa ampla amarela que abriga a Presidência (Figura 

74) e ingressei no Bromeliário, local em que observei o uso de coco verde como 

vaso no lugar do xaxim no cultivo de samambaias e bromélias, como uma prática 

sustentável, para evitar o uso da espécie samambaiaçu (em extinção) e 

reaproveitar recursos já usados e que seriam descartados.  
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Figura 74 – Presidência 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Registrei algumas fotos e segui em direção a Aleia das Pintangueiras 

(Figura 75), que passou por um grande período de reformas, com o fechamento 

do acesso em 2018 por tapumes e faixas de isolamento, além de presença e da 

circulação de trabalhadores munidos de máquinas e equipamentos. Esta área 

do jardim histórico somente foi reaberta ao público apenas em 2019. 

 

Figura 75 – Ponte e Aleia das Pitangueiras 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Depois, percorri pelos caminhos e avistei a espécie Macadâmia, segui até 

a Aleia Barbosa Rodrigues, onde passei pelas Aleias Freire Alemão e Pacheco 
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Leão, e mais adiante, me deparei em frente ao imponente Chafariz das Musas 

(Figura 76), que também é chamado de Chafariz Central, por ocupar posição de 

destaque no encontro de aleias, ao centro do jardim histórico.  

 

Figura 76 – Chafariz das Musas 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Segui pela Aleia Frei Leandro, passei pela Aleia Barão de Capanema, até 

chegar próximo à espécie Trombeta, retornei a pé, segui pela Aleia Barão de 

Capanema até encontrar a Aleia M. Nunes Pereira, que abriga duas espécies: 

musgo e samambaia-açu, voltando ao Chafariz das Musas e Aleia Frei Leandro 

(Figura 77), passando pela Gruta Frei Leandro, percorrendo parte lateral do Lago 

Frei Leandro e retomando o caminho ao Centro de Visitantes. 

 

Figura 77 – Aleia Frei Leandro 
 

 
 

Fonte: BND (2019) 
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Percorri os caminhos verdes a pé no Botânico por cerca de 3h, tempo 

suficiente para fazer observações, escrever anotações e registrar fotos.  

Uma curiosidade que descobri sobre a época imperial era que o próprio 

D. João VI apreciava a natureza e passeava por entre as plantas cultivadas 

dentro do Jardim Botânico e por isso, usava a carruagem para atravessar o 

caminho de São Clemente até a Praia de Piaçava (Fonte da Saudade), local que 

abrigava um porto de canoas, muito utilizado no transporte até o Jardim Botânico 

(FRAIHA; LOBO, 1998). E a outra curiosidade é que muitos visitantes e turistas 

vem ao Jardim Botânico para avistar e registrar fotos do Morro do Corcovado e 

do Monumento Cristo Redentor (Figuras 78 e 79). 

 

Figura 78 – Vista para o Cristo Redentor (a) 
 

 
 

Fonte: JBRJ – Guia dos Visitantes (1942) 
 

Figura 79 – Vista para o Cristo Redentor (b) 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
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 A terceira observação ocorreu na segunda quinzena de Julho/2018, para 

percorrer uma boa parte dos caminhos verdes ligados à Trilha Indígena, indicada 

no folder do Jardim Botânico. Acordei cedo e cheguei ao Jardim Histórico por 

volta das 09h, em um dia ensolarado e com vento. Fui direto à bilheteria retirar 

o meu ingresso e iniciei a caminhada pela Aleia Warming, passando pelo Busto 

de D. João VI (Figura 80) e palmeiras imperiais à esquerda.  

 

Figura 80 – Busto de D. João VI 

 

Fonte: Foto da própria autora (2018)  

 

Segui reto, até encontrar a Gruta do Frei Leandro e contorná-la à 

esquerda, para encontrar o Lago Frei Leandro e a vitória-régia, avistando à 

esquerda a gruta Karl Glasl (Figura 81). 

 

Figura 81 – Gruta Karl Glasl 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
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Neste caminho também avistei o Belvedere (Figuras 82 e 83) e à direita, 

a espécie denominada como Manacá. 

 

Figura 82 – Cascata, Belvedere e 
Bambuzal 

 

Figura 83 – Cascata e Belvedere 

  
Fonte: JBRJ (1942) Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 

Escutei o canto dos pássaros e vi bananeiras ao redor. Segui pela Aleia 

J. J. Pizzaro e depois pela Aleia Freire Leão até a Aleia Barbosa Rodrigues, para 

avistar as espécies Ucúba Virola e Açaí, depois caminhei até o Chafariz das 

Musas. Perto dali estão situados a Sumaúma e o Monumento em homenagem 

ao Tom Jobim (Figuras 84 e 85), pelo simbolismo da árvore, como meio de 

comunicação entre povos indígenas e pelo artista ter sido visto ali, próxima a ela, 

em busca de inspiração. 

 
Figura 84 – Sumaúma Figura 85 – Sumaúma e Monumento 

 

 

 

Fonte: JBRJ (1942)  

 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
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Em seguida, segui pela Aleia Frei Leandro, para ir ao encontro de uma 

árvore muito importante da Mata Atlântica, o pau-brasil. Depois fui em direção à 

Rua Pacheco Leão, onde caminhei pela Aleia Karl Glasl e Serpa Brandão, que 

abrigam Cueira, Andiroba e Buriti, outras árvores relevantes da Mata Atlântica 

que são oriundas da região norte do país. Depois, caminhei mais um pouco para 

ir ao encontro de outras árvores, denominadas como Bacaba, Paxiuba, Urucum 

e Açacu, que se destacam pelo porte e beleza natural. Mais adiante, segui pelas 

Aleias Barão de Capanema e Serpa Brandão, para avistar duas espécies 

relevantes para a economia do Brasil, a Seringueira e o Babaçu, que propiciam 

a produção de látex e de óleo, respectivamente.  

Realizei a quarta observação em campo percorrendo parte da Trilha 

Africana, indicada no folder do Jardim Botânico, em final de semana da segunda 

quinzena de Julho/2018, às 10h15. Saí cedo de casa, utilizei o transporte público 

e cheguei um pouco mais tarde do previsto, em função do trânsito da região. 

Desembarquei próximo ao principal portão de acesso, fiz a retirada do meu 

ingresso e iniciei a caminhada por meio das Aleias João Gomes e Warming, para 

avistar Cajá-Mirim, Fava-de-Aridan, e depois retornei até a Aleia Custódio 

Serrão, para visualizar a Carrapeta. Ao seguir pela Aleia Maciel da Costa, virar 

à direita na Aleia Custódio Serrão e seguir pala Aleia Serpa Brandão, encontrei 

outras espécies como Olho-de-Cabra, Dendezeiro (destinado à produção do 

azeite e ao artesanato com suas folhas), Coqueiro e Mangueira. Depois segui 

pela Aleia Margaret Mee, avistei Benguê, Gengibre-Concha, Árvore-de-cuia e 

Chapéu-de-Napoleão. Segui reto, pela Aleia Frei Leandro até chegar ao Chafariz 

das Musas, local para descanso. Continuei a caminhar até a Aleia Freire Alemão 

à direira, para avistar a Jaqueira e depois, pela Aleia Barbosa Rodrigues para 

encontrar Figueira-Branca. Neste momento, retornei pela Aleia J. J. Pizarro até 

encontrar o Lago Frei Leandro, passar pela Aleia Pedro Godilho e ir em direção 

ao Jardim Sensorial e ao Jardim das Cactáceas para registrar novas fotos.  

O Jardim Sensorial (Figura 86) também ficou conhecido, no passado, 

como Jardim de Aromas e Tato ao ser implantado em área próxima ao Centro 

de Visitantes em 1995 (JBRJ, 1995).  
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Figura 86 – Jardim Sensorial (parte externa) 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
 

Se tornou um espaço destinado a acolher e receber os deficientes físicos 

e visuais, com piso diferenciado para facilitar a locomoção para se conhecer as 

diversas espécies de ervas aromáticas (JBRJ, 1996), placas de sinalização em 

Braile e assentos em cimento, ao longo de seu caminho (Figura 87). 

 

Figura 87 – Jardim Sensorial (parte interna) 
 

 
 

Fonte: Foto da própria autora (2018) 
 

Ao centro, há uma fonte d’água (Figura 88), que desperta a audição com 

a suave queda de água em meio ao som da natureza.  
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Figura 88 – Fonte d’água do Jardim Sensorial 
 

 

 
Fonte: Foto da própria autora (2018) 

 
Este espaço foi criado primordialmente para atender pessoas com 

deficiência visual, para que elas possam tocar e aprender sobre botânica em 

uma experiência de acessibilidade (IPJBRJ, 2019) mas o Jardim Sensorial 

desperta a curiosidade dos demais turistas e visitantes, atraindo novos olhares 

e possibilitando a gerar empatia, ao compreender as reais dificuldades e desafios 

presentes no cotidiano do outro. Esta é uma oportunidade relevante para discutir 

propostas inclusivas na educação, na saúde, no lazer, no trabalho, na cidadania 

e no turismo, em igualdade de direitos e de acesso.  

Conforme a Figura 89, infelizmente o Jardim Sensorial esteve fechado por 

um certo período, em virtude da necessidade urgente de manutenção. Faltavam 

cuidados com as espécies vegetais, dispostas em pequena quantidade e 

variedade, com aspecto seco, reparos nos canteiros de alvenaria e no trajeto a 

ser percorrido pelos visitantes.   
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Figura 89 – Jardim Sensorial em manutenção (Junho/2019) 

 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 

O Jardim das Cactáceas (Figuras 90 e 91) é constituído por espécies 

vegetais conhecidas como suculentas e cactos, que pertencem às famílias 

crassuláceas e cactáceas (JBRJ, 1996). Neste local encontram-se muitas 

espécies que podem ser admiradas a céu aberto ou nas estufas (edificações 

com cobertura), que abrigam espécies frágeis e que exigem maiores cuidados.  

 

Figura 90 – Caminhos do Jardim das 
Cactáceas 

 

Figura 91 – Diversidade no Jardim 
das Cactáceas 

 

  
 

Fonte: Foto da própria autora (2019)  
 

Fonte: Foto da própria autora 
(2019) 
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 Durante as minhas observações em campo ainda em 2018, percebi que 

este local estava passando por melhorias, mas em 2019 foi o período em que 

encontrei o Jardim das Cactáceas com o aspecto de qualidade e mais aderente 

à visitação pública e por isso, registrei as imagens destacadas acima e a seguir 

(Figuras 92 e 93).  

 

Figura 92 – Estufas do Jardim das 
Cactáceas 

 

Figura 93 – Cactos 
 

  
 

Fonte: Foto da própria autora (2019) 
 

Fonte: Foto da própria autora 
(2019)  

 

Ao adentrar por este jardim, os turistas e visitantes poderão contemplar 

duas esculturas: à esquerda, a divindade Diana, Rainha dos Bosques, dos 

animais, da floresta e da caça e à direita, a divindade Ceres, Deusa da 

Agricultura da mitologia grego-romana, da fertilidade e da arte do cultivo da terra 

(LAVOR, 1980). Ambas necessitam receber reparos referentes à limpeza e à 

manutenção, encontram-se sujas, com falta de pintura e parte delas está 

danificada. Concluí a minha observação perto do Chafariz que abriga jabutis, 

local em que há espaço para descanso e apreciei a vista da paisagem natural.   

As observações em campo me despertaram o olhar para a acessibilidade, 

ao refletir sobre as atuais condições dos caminhos verdes, dos seus atrativos, 

da disponibilidade precária de recursos para favorecer o acesso de turistas e 

visitantes com deficiência nas edificações, em virtude da disciplina optativa 

Fatores e Elementos Restritivos ao Desenvolvimento do Turismo. Ao longo das 
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observações em campo, registrei fotos para apoiar a construção do artigo da 

disciplina, em que há pisos adaptados sem sinalização, banheiro interditado, 

poças d’água, poucas vagas destinadas a idosos e deficientes, o acesso ao 

Museu do Meio Ambiente é feito pela parte lateral e dos fundos, a bilheteria 

possui um modelo padrão insuficiente para atender cadeirantes e pessoas com 

nanismo, o acesso ao Centro de Visitantes somente pode ser feito após o 

pagamento e a emissão do bilhete, pois o portão que concede o acesso está 

alocada dentro do arboreto, próximo à entrada do Jardim Sensorial. Há um 

carrinho movido a energia solar para apoiar a visitação de idosos e cadeirantes, 

porém o número deles é reduzido e é insuficiente para atender um grupo de 

turistas e visitantes deficientes de forma concomitante.  

Além dos pontos citados acima, há uma questão interessante a ser 

considerada: o Brasil possui fronteira com países cuja língua nativa é o espanhol 

e as placas de sinalização do Jardim Botânico do Rio de Janeiro apresentam 

informações em português e em inglês (Figura 94). 

 

Figura 94 – Placa de identificação 
 

 

 
Fonte: Foto da própria autora (2019) 

 

Por qual motivo, deixaríamos de prestigiar o idioma dos povos vizinhos, 

que possuem a facilidade de ir e vir ao território brasileiro por diferentes rotas 

(aéreo, terrestre, marítimo, fluvial)? São países que possuem alianças, acordos 

e relações diplomáticas com o Brasil e os seus habitantes podem ser clientes em 

potencial em virtude de qualquer dificuldade no cenário econômico nos países 

ricos. Este é um ponto a se pensar e refletir, pois a proximidade de territórios 

favorece o estreitamento de laços e de interação. 
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Por estar em período de aulas presenciais na UFF, me dediquei ao longo 

do 1° semestre/2018 em efetuar buscas nas bases de dados existentes na 

Biblioteca do Gragoatá e identifiquei diversos livros, artigos e publicações que 

poderiam me auxiliar a construir o referencial teórico dos meus artigos e da 

minha dissertação além daqueles já identificados nas plataformas online. 

A quinta observação ocorreu no princípio do mês de Agosto/2018, em dia 

útil, após o almoço, por meio do Fórum Ambiental, que envolveu a participação 

de entidades nacionais e internacionais, de pesquisadores, governantes locais e 

gestores ambientais, como o Alfredo Sirkis. Ocorreram debates e discussões 

sobre preservação e conservação da diversidade, por meio de ações públicas, 

atuação em parcerias e pela postura da própria sociedade.  

Abordar tais questões é de extrema relevância, pois ao longo dos últimos 

anos, diversas mudanças, vem ocorrendo no país em virtude da globalização e 

de um processo contínuo de privatizações de instituições públicas, em que a 

aquisição é feita por empresas estrangeiras, o que gera um vínculo contratual e 

uma dependência política.  

A globalização é um fenômeno que envolve economia, sociedade, política 

e cultura, em que há intensa troca de informações e construção de relações 

sociais. Para Santos (2002), a globalização é um processo que transforma áreas 

da vida social, os sistemas produtivos e financeiros, as práticas da informação e 

comunicação, a erosão do Estado nacional, a redescoberta da sociedade civil e 

o aumento das desigualdades sociais. 

Há ainda o constante fluxo de exportação de produtos nacionais com alta 

qualidade para atender clientes no exterior, sem medir esforços na extração de 

recursos naturais por meio dos processos produtivos que podem acarretar 

impactos ao meio ambiente, enquanto muitos habitantes brasileiros estão em 

condições de miséria, fome e pobreza. 

O Estado tornou-se cada vez mais ausente, em várias ações, atividades 

e compromissos, ocasionando fragilidades nos setores social, saúde, educação, 

segurança pública, meios de transporte, trânsito, alimentação, abastecimento de 

água, saneamento básico, fornecimento de energia, coleta de lixo e legislação 

trabalhista.  
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Neste dia útil, já ao final da tarde, não ingressei no arboreto mas caminhei 

um pouco próximo ao chafariz e do Centro de Visitantes e avistei um grande 

número de turistas e visitantes naquela parte do Jardim Botânico. Neste dia, 

pude coletar alguns dados para esta pesquisa, por meio de conversa informal. 

Por ser um importante atrativo turístico da cidade do Rio de Janeiro, os turistas 

habitavam no Nordeste e vieram conhecer o Jardim Botânico, mas esperavam 

encontrar o local mais bem preservado e em obter informações ou apoio de visita 

guiada. O grupo de visitantes era composto por cerca de 20 (vinte) crianças, 

acompanhadas por 05 (cinco) adultas (coordenadora, professoras, pedagoga, 

estagiárias), oriundas de uma escola particular do bairro de Campo Grande, na 

cidade do Rio de Janeiro, que vieram ao Jardim Botânico fazer uma aula passeio. 

Durante a minha sexta observação em campo em Agosto/2018, entrei na 

Biblioteca, guardei os meus pertences e fiz algumas pesquisas na base de dados 

disponível com o suporte da bibliotecária. Identifiquei diversas obras e produções 

ligadas ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, principalmente em relação à 

Botânica, Conservação da Biodiversidade, Plantas Medicinais, Fauna e Flora, 

Ecoturismo, Parque Nacional, Mata Atlântica, Jardins Botânicos, Proteção 

Ambiental, Agricultura Sustentável, Direito Ambiental, Geoprocessamento, 

Análise Ambiental, Trilhas, Área de Conservação de Recursos Naturais, mas 

sem estudos referentes ao fenômeno do turismo dentro do Jardim Botânico. 

Também fiz contato presencial com o Serviço de Educação Ambiental, 

que atua com equipe multidisciplinar (composta por funcionários e estagiários 

das áreas de Turismo, Museologia, Ciências Humanas e Biológicas) para 

promover reflexões sobre o meio ambiente e estimular mudanças de atitudes 

dos usuários, em busca de diálogo e de conhecer melhor o projeto. 

Em virtude de tal impossibilidade, tivemos uma aula presencial no Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro, em que fizemos a mediação de textos, discutimos 

temas ligados à sustentabilidade, nos sentamos para tomar café no Jarbô Café 

e Brasserie. Depois percorremos a pé alguns atrativos gratuitos como o Centro 

de Visitantes, o Ateliê de Obras do Mestre Valentim e registramos fotos em frente 

à fonte d’água que abriga algumas espécies de jabutis. Retornamos à Niterói ao 

final da tarde. Embora não fosse possível receber o apoio do SEA naquele dia, 

ele nos sinalizou sobre a oportunidade de participarmos de uma capacitação, 
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conhecida como Roteiro de Treinamento dos Professores, previsto no mês de 

Outubro/2018. No entanto, esta atividade foi ofertada em dias e horários de aulas 

presenciais na UFF, o que inviabilizou a nossa participação como mestrandas. 

Após concluir esta disciplina junto à UFF, fiz contato via e-mail e telefone para 

conhecer o novo calendário proposto, com o intuito de efetuar a minha inscrição, 

mas infelizmente fui informada que a capacitação dos professores foi suspensa, 

devido à alta demanda de visitação e redução do corpo de funcionários do setor. 

Retornei ao Jardim Botânico ao final de Outubro/2018, para efetuar novas 

pesquisas na Biblioteca e identifiquei alguns livros, guias e folders que poderiam 

me apoiar na construção do referencial teórico da dissertação, assim como fotos 

antigas na base de dados digital. Durante dois dias, fiz anotações em papel e as 

transferi para o computador, de forma gradativa, pois a leitura de diversas obras 

me demandou tempo e dedicação. 

Tive a oportunidade de retornar ao mercado de trabalho no período 

compreendido entre Novembro/2018 a Fevereiro/2019, distanciando-me do 

campo para me dedicar, aos fins de semana, às pesquisas por meio de portal 

eletrônico de arquivos acadêmicos (artigos, livros, teses, revistas) e a frequentar 

a Biblioteca Nacional e Biblioteca do Centro Cultural do Banco do Brasil, com o 

intuito de efetuar leituras, identificar novas fontes e escrever anotações, que 

posteriormente seriam aplicados na minha Qualificação, que foi agendada no 

1°Semestre/2019. 

No período de Janeiro a Março/2019 preparei a minha Qualificação e 

também pude refletir sobre minhas primeiras observações em campo ocorridas 

em 2018, pois pude compreender que os jardins botânicos têm papel relevante 

em pesquisas, na conservação da diversidade, na preservação do patrimônio, 

na valorização da cultura, na inclusão da comunidade local e na acessibilidade 

para a sociedade, turistas e visitantes. No entanto, quando abordei questões 

junto aos funcionários, estagiários e vigilantes sobre a comunidade local, percebi 

que as pessoas evitavam e recusavam falar sobre temas sociais e quaisquer 

conflitos internos.  

Quando estive na associação de moradores para tentar um contato com 

maior profundidade, só recebi informações pontuais sobre ações e eventos, 

indicando site e telefone para tratar maiores dúvidas, sem englobar qualquer tipo 
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de questão referente às desigualdades sociais e manutenção ou possíveis ações 

futuras para a retirada da comunidade local. A minha percepção foi que eu era 

um incômodo para sua rotina. Fiz diversas tentativas para estabelecer contato 

mais profundo, mas infelizmente sem êxito.  

Outro ponto que me chamou atenção foi o fato de tentar uma aproximação 

com algumas famílias que estavam passeando pelo Jardim Botânico, ao tentar 

abordar, cumprimentar ou me apresentar como estudante universitária para 

compreender a sua visão sobre o jardim histórico. Alguns sequer olharam para 

mim, outros me olharam e me cumprimentaram mas seguiram com o seu 

passeio, enquanto outros falaram de forma sucinta que gostavam do local, já 

haviam visitado antes, que estavam passeando ali e que iriam a outro atrativo, 

em função dos momentos de lazer do final de semana. 

Conforme divulgado na mídia, durante o mês de Abril/2019, ocorreram 

fortes chuvas na cidade do Rio de Janeiro e o bairro do Jardim Botânico ficou 

alagado, impossibilitando a continuidade de minhas observações de campo 

neste mês, pois tais inundações impactaram o jardim histórico, principalmente 

na região em que está situado o Jardim Japonês, área mais próxima do Rio dos 

Macacos. Foi um longo período de reformas e reparos, de limpeza e de remoção 

de resíduos para reabertura de caminhos verdes à visitação pública. 

A ausência do feedback das famílias que circulavam pelo Jardim Botânico 

do Rio de Janeiro e o afastamento provisório do campo me levaram a pensar 

sobre o cotidiano de grandes cidades, que está cada vez mais intenso, e por 

isso, a sociedade busca usufruir de espaços naturais e culturais como recursos 

necessários à qualidade de vida, e por isso, o Jardim Botânico e outros jardins 

históricos tornaram-se atrativos turísticos e áreas de lazer dentro da cidade do 

Rio de Janeiro. Segundo (GASTAL et al., 2018), o mundo globalizado e o vigente 

cenário contemporâneo, possibilitaram o surgimento do “turismo de jardins”, em 

que o turista é o mesmo indivíduo que o cidadão, ao buscar conhecer e apreciar 

um atrativo turístico.  

Em particular, eu desconhecia este conceito e fenômeno, e no primeiro 

momento, até me causou certo estranhamento, mas ao observar e participar de 
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Walking tours23 na cidade do Rio de Janeiro a partir de Junho/2019, pude 

perceber que esta condição se faz presente com indivíduos de diversas faixas 

etárias e interesses.  

Por meio de circuitos culturais existentes no centro da cidade que são 

promovidos por agências de turismo, o mediador é um guia de turismo com 

Cadastur24 e na maioria das vezes, também possui formação como docente. A 

professora “B” formada na área de ciências humanas forneceu informações, 

orientou e coordenou um grupo de 30 (trinta) estudantes do ensino médio pelas 

calçadas e vias públicas, passando próximo a espaços culturais (com acesso 

gratuito), caminhando pela Praça XV e Cinelândia, e finalizando a atividade 

próximo ao Passeio Público. Esta ação realizada em dia útil e no período da 

manhã também poderia ser feita por um outro professor vinculado a instituição 

de ensino da pública ou privada, com a participação dos estudantes e apoio dos 

demais funcionários da escola (diretor, coordenador, inspetor, estagiário) por 

meio de uma aula passeio.  

Outro circuito cultural ocorreu dentro do próprio Jardim Botânico, por meio 

da atuação de professor “C” formado em ciências sociais e guia de turismo com 

Cadastur, que acolheu o grupo (jovens, adultos e idosos) contendo, ao total 60 

pessoas, forneceu orientações sobre a retirada do ingresso, percorreu com o 

grupo pelos caminhos verdes do arboreto e transmitiu informações que geraram 

algumas reflexões. Foi feita meia volta ao Jardim Botânico, com o tour iniciando 

às 10h e concluído às 15h40, incluindo a pausa para lanche e banheiro, com a 

proposta de abordar temas ligados à história, ao meio ambiente e à preservação 

do patrimônio, por se constituir em uma herança destinada a toda a sociedade. 

A sua postura, atitude, fala e forma de trabalho despertaram a minha atenção 

por abranger a hospitalidade e a inclusão social, pois a maioria das pessoas ali 

                                                
23 Walking tours são uma forma de fazer uma atividade turística, que aproxima o viajante dos 
atrativos culturais e naturais no destino escolhido, ao permitir uma imersão na cultura local. São 
realizados passeios turísticos a pé, para oferecer uma experiência completa ao turista. Os 
roteiros são guiados e reúnem grupos de visitantes para realização de roteiros que revelam o 
patrimônio histórico e a beleza dos cenários naturais (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2016). 
24 Cadastur é o cadastro dos prestadores de serviços turísticos, que tem o objetivo de reunir 
todos aqueles que estejam legalmente constituídos e em operação. O Cadastur é executado pelo 
MTur, em parceria com Órgãos Oficiais de Turismo das Unidades da Federação. Sendo assim, 
a análise da documentação e homologação do cadastro e consequente disponibilização do 
certificado são realizadas pelo órgão delegado nos estados e Distrito Federal (MINISTÉRIO DO 
TURISMO, 2015). 
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presentes estavam indo ao Jardim Botânico pela primeira vez, com muita energia 

e encantamento, e por isso, ele teve muita paciência e atenção ao fornecer 

informações, conceder orientações, sanar dúvidas e a manter o grupo coeso 

durante todo o roteiro previsto. Ao final do tour, a caminho do ponto de ônibus, 

consegui conversar com poucas pessoas, pois o cansaço delas era grande e 

queriam logo ir para casa. Elas ficaram agradecidas por ter o suporte do 

professor “C” para conhecer o jardim histórico. Sem o auxílio dele, elas me 

disseram que teriam dificuldade em saber o que ver, para onde ir, o que fazer ao 

ingressar no arboreto e onde elas poderiam comer algo por ali.  

Este mesmo circuito foi realizado, em outra ocasião e no mesmo atrativo 

turístico, por outro professor “D” formado na área de ciências humanas e guia de 

turismo com Cadastur, contratado por uma associação de professores e de 

aposentados, que teve o apoio de dois guias de turismo auxiliares (estudantes 

do curso técnico ainda em formação) para conduzir um grupo com 50 (cinquenta) 

pessoas. Ele desempenhou toda a atividade com atenção e dedicação, ao 

percorrer com o grupo pelos caminhos verdes do arboreto, fornecer informações, 

sanar dúvidas e registrar fotos, e principalmente, ao compreender o perfil do 

grupo e usar uma linguagem simples, e também em apoiar aqueles que tinham 

mobilidade reduzida, selecionando locais para interação com sombra e bancos 

para descanso. Neste dia, o roteiro contemplou meia volta ao Jardim Botânico, 

iniciando-se às 09h e concluindo-se às 15h, com pausa para lanche e banheiro, 

tempo para registro de fotos em grupo, em família e individuais. Inclusive neste 

tour foi dado o destaque de que a falta de manutenção no Jardim Japonês está 

atrelada ao fato da necessidade deste espaço ser cuidado por algum especialista 

em jardinagem oriental, pois o antigo responsável, de origem japonesa, envidou 

esforços para mantê-lo com zelo e capricho, no entanto, devido às intensas 

chuvas em 2013, ele tentou resgatar algumas espécies e itens, mas infelizmente 

foi levado pelas águas e veio a falecer. O modo do saber e fazer, transmitido de 

geração em geração, reforça o valor da transmissão dos saberes populares, do 

conhecimento sobre métodos e preparos em diversos campos do saber. Eu pedi 

autorização ao professor “D” para interagir com o grupo e ele me concedeu esta 

oportunidade apenas no horário do lanche. Ele teve empatia comigo, pois ele 

também desenvolve pesquisas acadêmicas e conhece os desafios do cotidiano. 
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Neste dia, consegui conversar com boa parte do grupo e foi possível identificar 

o que eles mais gostaram durante a sua visitação ao Jardim Botânico: a 

proximidade com a natureza, a beleza do espaço, a tranquilidade de passear por 

um jardim, conhecer o Orquidário, ver os diferentes tipos de jardins, conhecer o 

Canteiro de Plantas Medicinais; ver a divisão dos espaços e estar em ambiente 

calmo, conhecer a diversidade de plantas, acessar todos os espaços, estar em 

contato com a natureza e ao mesmo tempo, ouvir a história do local. E em 

relação aos pontos de melhoria para o Jardim Botânico, recebi os feedbacks: 

faltam placas informativas com mais detalhes, há pouco espaço para lanchar; 

ausência de atividade de lazer, necessidade de mais segurança no local, 

maiores cuidados com plantas medicinais e alguns espaços estão degradados. 

Outros circuitos culturais também ocorrem em jardins históricos, como o 

da Casa Rui Barbosa, o Passeio Público, o Campo de Santana, o Parque Lage, 

o Jardim Burle Max e o Instituto Casa Roberto Marinho, os interessados podem 

acessar os sites destes espaços culturais para obter maiores informações. 

Na cidade do Rio de Janeiro, estes circuitos culturais também podem ser 

feitos com a contratação de serviços de turismo, por meio de agência de viagem 

ou guia de turismo Cadastur, conforme divulgação em sites, mídias sociais e 

disponibilidade de agenda (data e horário) entre ambas as partes, pois é um 

serviço pago. Cabe ao responsável (agência de turismo ou guia de turismo) 

acolher os turistas e visitantes interessados, verificar a lista de inscritos e de 

pagantes, transmitir as instruções básicas e iniciar a atividade junto ao grupo.  

No entanto, é importante salientar que a realização de Walking Tours na 

cidade do Rio de Janeiro somente pode ser feita por guias de turismo habilitados, 

que portem o Cadastur em seu peito ou por professores que ministrem aulas 

passeio. É válido emitir um alerta de que a atuação de pessoas fora deste perfil 

podem afetar o trade turístico, prejudicar o passeio dos turistas e visitantes e 

trazer impactos à profissão do guia de turismo, pelo fato de serem pessoas 

despreparadas e desqualificadas para exercer tal função. Diante deste cenário, 

cabe às instituições públicas competentes efetuarem a regulamentação da 

profissão e a fiscalização, com o apoio de seus agentes de campo, para evitar 

quaisquer transtornos e problemas indesejáveis à sociedade, aos turistas e 

visitantes dentro dos atrativos turísticos da cidade. 



   179 

 

Mesmo diante das dificuldades vigentes em sua manutenção no 1° e no 

2° Semestre/2019, a Biblioteca Parque do Rio de Janeiro foi o espaço em que 

encontrei diversos livros que apoiaram o desenvolvimento da minha pesquisa, 

com o suporte de uma bibliotecária, cuja sua segunda formação em andamento 

era a de Licenciatura em Turismo. Ela me indicou a consultar o acervo Rio de 

Janeiro, com sugestões de livros sobre o Jardim Botânico e a história da cidade 

do Rio de Janeiro. Grande parte deste acervo somente está disponível para 

consulta e fiz diversas anotações a mão, que depois foram transcritas ao 

computador, com maior dedicação de tempo e atenção. Para vencer diversas 

dificuldades, a Biblioteca Parque da Cidade de Niterói passou a estar sob a 

gestão do município de Niterói e foi o local em que consegui efetuar pesquisas, 

fazer anotações e utilizar o computador pessoal, pela sua proximidade com a 

minha residência e com a UFF. Encontrei diversas obras antigas e interessantes, 

entre elas: Hortus fluminensis, de autoria de João Barbosa Rodrigues. 

Retornei a efetuar minhas pesquisas na Biblioteca da UFF no Campus do 

Gragoatá. Anteriormente, em 2018 eu havia solicitado o apoio da bibliotecária, 

momento em fizemos uma busca juntas e identificamos reduzido acervo sobre o 

Jardim Botânico, no entanto, após minha qualificação em 2019, tive o apoio dos 

três bibliotecários do Centro de Memória Fluminense, cujas novas buscas 

trouxeram mais informações e novos recursos para apoiar a minha pesquisa. 

Além de participar dos Walking Tours, estive no Jardim Botânico para 

efetuar novas observações em campo e finalizar a minha pesquisa de revisão 

bibliográfica nos meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro/2019.  

As minhas observações em campo me proporcionaram entrar em contato 

com guias de turismo e professores que realizam mediação e aulas passeio em 

jardins históricos e a fazer a seguinte pergunta: Na sua visão, qual é a 

importância da educação patrimonial e do turismo no Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro? E como resposta, obtive resultados interessantes.  

O Guia de Turismo “E” me disse que o Jardim Botânico é um dos parques 

naturais mais antigos da cidade do Rio de Janeiro, e por isso, ele é bastante 

visitado. Ao visitar o parque, o turista tem contato com uma diversidade de 

vegetais e muitos deles têm relevância no contexto histórico do nosso país, pois 

a sua fundação está relacionada com a chegada da Família Real Portuguesa ao 
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Brasil. Dentro dele, é possível desenvolver o turismo pedagógico, por abranger 

um ótimo roteiro para escolas, que sempre escolhem este local para fazer aulas-

passeio. Esta resposta vai ao encontro dos intercâmbios sofridos no cotidiano na 

cidade (CAMARGO, 2007) e sobre o papel do turismo pedagógico, por ser um 

recurso indispensável para o desenvolvimento do estudante, seja por meio da 

programação escolar dentro ou fora da sala de aula (GOHN, 2010). 

A Professora e guia de turismo “F” me explicou a sua visão: existem duas 

questões, uma se dá em relação à preservação, da justificativa de manutenção 

de todo o espaço, afinal o patrimônio tanto material quanto imaterial que existe 

no Jardim Botânico nos serve para contar a história do Brasil, fazer a educação 

ambiental, ao destacar a importância das espécies, entender a relevância da 

natureza e prevenir ações ligadas ao desmatamento, compreender as 

edificações que também são muito importantes, porque tem um forte elo com 

aspectos históricos, como o desmatamento ocorrido na Floresta da Tijuca [...]. 

Uma outra questão em relação ao turismo, o turismo pode ser o caminho para 

viabilizar este conhecimento, mas também pode apoiar financeiramente a 

manutenção do espaço, para fortalecer a justificativa de sua existência, não 

como algo destinado somente a um público seleto, não é somente para a 

academia estudar, pois já é uma função do Jardim Botânico desenvolver estudos 

científicos, mas para ampliar o conhecimento do grande público em relação ao 

trabalho que é feito dentro do próprio Jardim Botânico, para valorização deste 

trabalho e além disso, existe um outro lado, que o público pode utilizar o espaço 

através do turismo para poder  “desestressar” mesmo, admirar o que é belo, 

porque todos nós, seja sociedade ou viajantes, precisamos destes espaços para 

“respirar”. E para que isso ocorra, é preciso investir recursos e sensibilizar a 

sociedade (SALADINO; OLIVEIRA, 2012), para que o uso dos espaços culturais 

seja feito de forma consciente, para que os jardins históricos sejam preservados 

com efetividade e de modo contínuo (CARTA DOS JARDINS, 2010). 

O Professor e guia de turismo “G” refletiu sobre a questão: A importância 

patrimonial e do turismo? Bem, as duas coisas estão bem vinculadas ao Jardim 

Botânico, por ser uma instituição de pesquisa, a mais antiga instituição de 

pesquisa do nosso país, criada por D. João VI, então existe toda uma importância 

histórica de contextualização do Jardim Botânico dentro da cidade do Rio de 
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Janeiro e dentro do desenvolvimento do Brasil, da chegada da Família Real para 

cá, e toda uma importância também em relação à educação ambiental. Ele pode 

ser utilizado como campus para estabelecer dinâmicas de ensino, dinâmicas de 

educação sobre Mata Atlântica, sobre preservação e sobre reflorestamento, 

abordando a questão da Floresta da Tijuca, utilização de recursos d’água, então 

eu acredito que o Jardim Botânico é uma importantíssima ferramenta de uso 

para a educação ambiental e para o turismo pedagógico e também para o 

turismo em geral, para o enriquecimento do turismo da cidade, da sua 

importância histórica e claro, não pode ficar de lado toda a beleza paisagística 

do Jardim Botânico, acredito que é uma das mais importantes ferramentas do 

turismo aqui no Rio de Janeiro, uma das mais versáteis também, para ser 

utilizada pelos educadores e guias de turismo e é importantíssimo que o próprio 

Jardim Botânico ofereça uma estrutura organizada e grande de educação 

turística, ambiental e patrimonial. Esta contribuição aborda a relevância da 

criação do Jardim Botânico como instituição de pesquisa (TAVARES, 1994) e 

destaca sua importância quanto à abordagem de pontos referentes à educação 

ambiental (MOREIRA, 2014). 

O Professor e guia de Turismo “H” destacou que em relação à importância 

da educação patrimonial no Jardim Botânico, tem tudo a ver com a nossa história 

mesmo, não só a história do Jardim Botânico em si, como foi o início dele? Qual 

foi a razão? Foi um Jardim de Aclimação. A importância de nós interagirmos com 

a nossa própria história através dele, inclusive através dos seus monumentos, 

como o Busto de D. João VI, o Busto do von Martius, que foi o primeiro a fazer 

um escrito de como era a formação do povo brasileiro. Nós temos também 

aquele portal antigo da Escola de Artes ao final da Aleia das Palmeiras Imperiais. 

Então tudo proporciona um resgate da nossa história. A interação entre homem 

e natureza é relevante, mas principalmente na compreensão a raiz do jardim, 

quais foram os personagens que deram origem ao que temos hoje no Jardim 

Botânico, inclusive não somente a partir da sua formação pelo decreto em si, 

mas ao longo de todo o processo histórico em que ele vai se desenvolvendo 

através dos seus diretores. Temos o Frei Leandro, que teve uma grande 

importância ali. Então a importância de todo este conjunto, que a partir de 1808 

foi desenvolvendo até os dias de hoje, para se trabalhar em uma árvore 
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genealógica e histórica. A educação não-formal apoia o desenvolvimento de 

atividades educativas fora do ambiente escolar (GOHN, 2008). Diante de um 

jardim histórico tão rico em história (GASPAR; BARATA, 2008), dos intercâmbios 

no cotidiano e no espaço (CAMARGO, 2007) e das ações promovidas pelo 

diretor botânico Frei Leandro, o Jardim Botânico do Rio de Janheiro ganhou 

visibilidade e reconhecimento mundial em pesquisas (MEYER; SECCHIN, 1993). 

Enquanto o Professor e guia de turismo “J” me respondeu que a educação 

patrimonial é fundamental no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, até porque ali 

se tem uma série de bens e de elementos de pesquisas científicas que tem 

grande valor, são tombados e até mesmo o próprio Jardim Botânico é tombado 

pelo IPHAN. O visitante deve saber a sua importância e respeitá-lo para precaver 

danos ligados à ignorância quanto à sua relevância, eu vejo desta forma. E a 

função do guia de turismo, neste contexto, é atuar como um formador de opinião 

e motivar a consciência em relação a estes elementos. É importante destacar 

que a educação patrimonial é essencial para o processo de formação do homem, 

ao fortalecer a identidade, a consciência social e a cidadania (CASTRO, 2006) e 

que o patrimônio precisa ser conservado devido às mudanças e interferências 

do mundo globalizado (MEDEIROS; SURYA, 2009). Sem a preservação e a 

proteção do patrimônio, não há herança cultural para as gerações futuras.  

Ao receber, entender e avaliar estas respostas, percebei que elas 

contribuições significativas reforçam a importância da educação patrimonial e do 

turismo, por meio do Jardim Botânico da cidade do Rio de Janeiro, com o intuito 

de fornecer o conhecimento, proporcionar o lazer, permitir a contemplação da 

natureza, desenvolver práticas educativas e gerar reflexões sobre a cidadania. 

Durante minha pesquisa de campo, visitei os atrativos do Jardim Botânico 

e percorri diversas vezes pelos caminhos. Na última vez, no mês de 

Outubro/2019, estive no Canteiro de Plantas Medicinais e no Herbário, registrei 

novas fotos e conversei com estagiários e funcionários do Jardim Botânico. 

Porém, infelizmente não consegui realizar entrevistas com profundidade com 

funcionários, somente consegui contato por meio de conversas informais e baixo 

retorno via e-mail, com informações e dados gerais, sem o nível de detalhes 

almejado para esta pesquisa acadêmico. Em interações presenciais, me foi 

indicado, com frequência, ligar ou consultar o site e estas ações foram feitas. 



   183 

 

A referida instituição encontra-se direcionada aos seus objetivos, valores 

e missão, organiza eventos (exposição de orquídeas, caminhadas, debates, 

palestras sobre meio ambiente) e realiza pesquisas científicas que valorizam a 

produção acadêmica no Brasil. Ela mantém forte relação de parceria com outros 

espaços culturais, como o Museu do Amanhã, institutos de pesquisa nacionais 

e internacionais ligados à área de botânica, firmou parceria com empresas 

privadas e públicas como a Vale (manutenção do arboreto), Amil (reforma e 

manutenção do Bromeliário), Antonio Bernardo (manutenção do orquidário), 

Tramontina (ferramentas e equipamentos), Natura (banco de DNA de espécies), 

STIHL (ferramenta motorizadas e capacitação), Brasoil (patrocínio de projeto 

ligado à biodiversidade), BNDES (Museu do Meio Ambiente, Centro de Visitantes 

e Serviço Educativo). 

 É relevante destacar que os serviços educativos oferecidos pelos jardins 

históricos buscam despertar o interesse pela ciência, natureza e botânica. São 

criados programas, oficinas e projetos para atender ao público, principalmente 

os visitantes que estão em fase escolar ou acadêmica, ao realizar atividades 

educativas, para conscientização sobre a importância do meio ambiente para a 

vida humana e preservação da fauna e da flora (BEDIAGA, 2007). Ao frequentar 

o Jardim Botânico, identifiquei que os serviços educativos são fornecidos aos 

visitantes, professores e grupos de estudantes, mediante a disponibilidade 

agenda (data e horário) a ser verificada por e-mail e via telefone. Porém, durante 

o mês de Outubro/2019, tive o conhecimento de que este serviço educativo está 

com a agenda completa até o mês de Dezembro/2019, sem a possibilidade de 

atender novos grupos, pois será descontinuado. Ao questionar o motivo da 

suspensão do serviço oferecido de forma gratuita às escolas e às universidades, 

só recebi a confirmação que será descontinuado. 

 Mesmo perante a este cenário, na minha humilde visão, há a oportunidade 

de se desenvolver estudos ligados ao turismo e à cultura dentro do Jardim 

Histórico, por meio de uma aproximação com a área do turismo e da celebração 

de parcerias, assim como ocorrido na Casa Rui Barbosa. É possível efetuar a 

produção de conteúdo, realizar eventos, avaliar e pensar o jardim histórico sob 

o viés do turismo, aprimorar ações e atividades sob a ótica da hospitalidade, 

efetuar a seleção e a capacitação de estagiários para realização de mediação 
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nos atrativos, otimizar a sinalização bilíngue (português e inglês) com inclusão 

do idioma espanhol (trilíngue), realizar pesquisas sobre o perfil dos visitantes e 

o nível de satisfação dos mesmos, identificar a relação existente entre a oferta e 

a demanda, promover a inclusão social da comunidade local, realizar oficinas 

educativas e inclusivas, e por fim, capacitar os professores para que eles sejam 

multiplicadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como abordado no Capítulo 1 desta dissertação, a vinda da Família Real 

e da corte portuguesa ao Brasil promoveu intercâmbios diversos em hábitos, 

costumes, maneiras e representações, que influenciaram a cultura e a formação 

da sociedade brasileira. As classes sociais foram fortemente segmentadas entre 

a elite, o clero, os trabalhadores e os escravos, ao constituir relações de poder 

e ao propiciar que riquezas fossem concentradas nas mãos de poucos, oriundos 

de uma classe dominante, enquanto a maioria da população passa por restrições 

diversas, promovendo o surgimento de desigualdades sociais que perduram até 

o século XXI. 

Desde a sua fundação, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro abrigou 

diversas coleções de plantas, tornando-se um arquivo vivo de espécies vegetais, 

ao efetuar a preservação e a conservação das plantas aclimatadas, que tem 

valor incalculável para a humanidade. Este jardim histórico foi o responsável por  

salvaguardar registros valiosos da cultura brasileira, que são uma referência em 

nosso modo de viver, de respeitar, de se integrar e de conviver junto à natureza.  

Por meio dos seus caminhos verdes, o homem pode aprender, pensar e 

refletir sobre a relevância da preservação, conservação e proteção de áreas 

naturais. O contato do homem com a natureza permite a conexão com a vida, ao 

ouvir o canto das aves e o som das cascatas e sentir o vento tocar na face, 

contemplar a beleza da paisagem natural e se imergir em um jardim histórico. 

O Ministério do Turismo (Mtur) elegeu o Jardim Botânico como uma das 

mais belas e bem preservadas áreas verdes da cidade do Rio de Janeiro 

(BOITEX, 2014) e o Jardim Botânico foi considerado como a 5a atração mais 

importante da cidade do Rio de Janeiro (GUIA QUATRO RODAS, 2016). Embora 

tenha sido dado foco à preservação e à conservação de tais áreas verdes, 

observou-se durante a pesquisa de campo que importantes espaços e atrativos 

apresentavam problemas nas condições de manutenção, por motivos diversos 

(plantas com folhas secas, falta de irrigação, jardins com áreas interditadas e 

espaços culturais fechados e desativados, banheiros interditados, fechamento 

da lanchonete dentro do parque infantil por encerramento de contrato, serviço 

educativo descontinuado) em 2018 e 2019. Diante deste cenário, como uma 
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experiência turística e interpretativa pode ser feita com qualidade? Como os 

professores podem abordar, junto aos estudantes, a importância da preservação 

ambiental e da conservação do patrimônio? 

A percepção sobre o valor do bem natural e a consciência em preservar 

o patrimônio histórico e cultural podem trazer contribuições relevantes para que 

as gerações atuais e futuras possam usufruir deste legado cultural e natural por 

meio dos registros do passado e do zelo com as espécies da fauna e da flora, 

com o intuito de compreender o processo de desenvolvimento da identidade 

nacional, de fortalecer os laços sociais e de conservar os recursos naturais 

existentes no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e em outras áreas verdes em 

outros bairros, cidades e regiões do Brasil. 

No Capítulo 2 foi apresentada a importância da educação patrimonial, que 

promove o conhecimento ligado à natureza, à história, à cultura, à memória e ao 

desenvolvimento do turismo sustentável. As atividades turísticas sustentáveis 

possibilitam conhecer as áreas naturais, observar os limites, compreender as 

diversidades, entender as capacidades locais e culturais e por isso, o turismo e 

a educação ambiental favorecem a realização da experiência turística e 

interpretativa, com o intuito de educar para desfrutar da natureza, com admiração 

e respeito. As atividades voltadas ao ecoturismo promovem a conscientização 

ambiental, possibilitam a valorização da natureza, são capazes de moldar a 

personalidade e de influenciar o comportamento do estudante de forma positiva. 

A realização do planejamento do turismo permite identificar se há ou não 

potencial para o atrativo, assim como efetuar o monitoramento de impactos, 

destacar a relevância do mesmo, os cuidados necessários com a manutenção, 

a conservação e a preservação do patrimônio.  

Devido ao alto potencial do Jardim Botânico do Rio de Janeiro para a 

prática de atividades educacionais e turísticas, a participação do setor educativo 

tornou-se fundamental para apoiar professores e estudantes. No entanto, 

durante o mês de outubro/2019, por meio da pesquisa de campo, o Turismólogo, 

líder do Serviço Educativo, me informou que tal serviço seria descontinuado, 

mesmo com toda a agenda de visitas mediadas já preenchidas até o mês de 

dezembro/2019 e com a demanda reprimida (lista de espera). Esta questão nos 

propõe a refletir sobre diversos pontos: De quem é o interesse de manter e de 
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promover a educação patrimonial e ambiental? Quantas vidas podem ser 

alcançadas por meio de tais atividades? Qual legado será deixado com a 

inativação do setor educativo? 

É importante ressaltar que a interpretação ambiental e contemplação junto 

à natureza são atividades educacionais e turísticas capazes de despertar o amor, 

o respeito e a admiração pelos recursos naturais existentes no Jardim Botânico 

ou em qualquer outro lugar com paisagem natural. Em contato com o meio 

ambiente, o estudante poderá refletir, interagir com o meio, se integrar a outros 

estudantes, aprender com mediadores e professores, afastar-se da pressão do 

cotidiano, estabelecer momentos de equilíbrio com a natureza e desenvolver 

atividades contemplativas e participativas. 

Ao abordar a experiência educativa e interpretativa no Jardim Botânico do 

Rio de Janeiro, por meio de pesquisa bibliográfica e de pesquisa de campo, 

propiciou-se a construção de reflexões e identificou-se que a educação 

ambiental pode ser exercida com o desfrutar da natureza sem agredi-la, tendo 

como foco a preservação dos recursos naturais ali presentes.  

É válido destacar que a partir da experiência educativa e interpretativa no 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro, pode-se promover o processo de ensino 

aprendizagem com base em reflexões críticas, no incentivo à reutilização de 

materiais, ao uso consciente dos recursos naturais, esclarecer e orientar a 

necessidade da preservação do meio ambiente para acesso às gerações futuras. 

Na sua vigente gestão, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro abriga 

instituições essenciais para o desenvolvimento de novas pesquisas nas áreas 

de saúde e botânica, na preservação do patrimônio histórico e cultural e na 

realização de eventos com a temática sustentabilidade. No corpo administrativo 

estão funcionários, pesquisadores e estagiários do ensino médio e superior, mas 

a comunidade local está afastada de qualquer tipo de atividade ligada a ele. Ao 

estar em contato com a Associação de Moradores e com a Administração, foi 

possível perceber que há sim, interesses em comum, em relação à preservação 

do jardim histórico, na realização de atividades culturais e comemorativas, em 

construir parcerias e em abordar temas ligados ao ato de preservar e de 

conservar, com foco em sustentabilidade. 

Ao realizar a pesquisa de campo, conforme o Capítulo 3, foi possível 
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observar que a cidade do Rio de Janeiro, fundada por portugueses, favorecida 

pelo seu território, idioma, cultura e religiosidade, deixou uma herança para a 

população do século XXI, baseada na história da formação de uma sociedade 

aristocrata e escravocrata, com forte segmento de classes sociais, grandes 

porções de terras concentradas nas mãos de poucos, exploração de recursos 

naturais e conflitos de territórios. 

Ao observar ao redor do Jardim Botânico, percebi o estilo arquitetônico de 

casas e edifícios construídos para abrigar as classes média e alta, com a 

infraestrutura indispensável à vida, mas que enfrentam enchentes e 

alagamentos em épocas de chuva, já que o Rio dos Macacos e a Lagoa Rodrigo 

de Freitas são os únicos meios da água da chuva fluir até o mar. No entanto, em 

outros bairros da cidade são registradas condições desfavoráveis para o 

crescimento e o desenvolvimento da população, como a ausência de serviços e 

de infraestrutura básica, indispensáveis à sobrevivência do homem de forma 

digna, como a saúde, a educação, a alimentação, a moradia, o emprego, o 

fornecimento d’água e o saneamento básico. São os impactos gerados, ao longo 

da história, que ressaltam as desigualdades sociais, geram a fome, a violência 

urbana, o empobrecimento intelectual, permitem a ocorrência de danos 

ambientais e possibilitam o aumento do número da população em condição de 

situação de rua. 

Portanto, é de extrema importância compreender como funcionam e se 

estabelecem as relações entre o território, as atividades turísticas e a identidade 

cultural, pois envolvem as pessoas, o meio ambiente, complexidades, desafios 

e conexão de entidades em redes. O patrimônio engloba a preservação de áreas 

naturais, a conservação de signos e símbolos, a manutenção dos modos de 

saber e fazer, assim como as tradições e as festividades. A educação patrimonial 

tornou-se responsável por transmitir ensinamentos, abordar práticas culturais e 

sociais, ao tratar questões com viés político, econômico e social.   

O turismo se constitui em uma atividade de lazer, que pressupõe seus 

opostos, isto é, um trabalho regulamentado e organizado (URRY, 2001), se por 

um lado há a obrigação de trabalho, por outro, há a oportunidade de descontrair-

se e de descanso. O turismo é um fenômeno capaz de englobar aspectos 

ambientais, culturais, econômicos e sociais, que se concretizam quando turistas 
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e visitantes realizam atividades que despertam o seu interesse, promovem 

aprendizado, o descanso e o entretenimento. Pode estar associado a relações 

comerciais, em que clientes (turistas e visitantes) contactam agências de turismo 

para obter apoio, informações, traslado e tíquetes de acesso aos atrativos sob 

orientação de um guia de turismo, portanto, há uma relação capitalista envolvida, 

conforme suas necessidades. No entanto, os turistas e os visitantes também 

podem possuir o interesse em conhecer outros lugares, para se divertir, entreter, 

descansar e pelo próprio prazer que a viagem oferece a eles (CASTRO, 2006).  

Somente após a Segunda Guerra Mundial, é que a política internacional 

de preservação, se propôs a unificar os conceitos e os critérios comuns na 

defesa do patrimônio, em função da necessidade de recuperação de edificações 

comprometidas durante a guerra (MEDEIROS; SURIA, 2009). Se tal esforço não 

tivesse sido empreendido na época e se o IPHAN não tivesse sido criado em 

1937, grande parte do acervo histórico, natural e cultural de diversos países no 

mundo estariam esquecidos, abandonados, danificados ou teriam se tornado 

inexistentes ao longo das últimas décadas.  

Ao analisar o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, foi importante pensar no 

turismo sob as dimensões: social, econômica, a histórico-cultural, a ambiental, a 

espacial e a político-institucional (SAVIOLO et al., 2005). É a dimensão social 

que promove a qualidade de vida, equidade e justiça social para as comunidades 

locais, e em paralelo, a dimensão econômica propicia o desenvolvimento da 

economia local, com a circulação da moeda, a geração da taxa de ocupação, de 

emprego e de renda. A dimensão histórico-cultural envolve a realização de 

práticas educativas e turísticas, devido ao potencial dos recursos naturais e 

locais, que valorizam o patrimônio e reforçam a necessidade de sua 

preservação. Em relação à dimensão ambiental, o Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro é o habitat de diversas espécies nativas da Mata Atlântica e forma um 

corredor ecológico junto a outras áreas naturais, como a Floresta da Tijuca. Por 

isso, a sua preservação impede a ocorrência de desequilíbrios ecológicos, a 

degradação do meio ambiente e fortalece o papel da natureza, ao promover a 

dimensão espacial sob o foco do desenvolvimento sustentável.  

O planejamento urbano necessita incorporar o desenvolvimento social, 

econômico e o desenvolvimento sustentável, para manter um equilíbrio entre o 
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crescimento e a preservação da cultura e do meio ambiente. O contexto do 

planejamento urbano deve envolver aspectos político, social, econômico, 

administrativo, institucional, gestão e científico (objetividade, racionalidade, 

sistematicidade) (MOLINA; RODRIGUEZ, 2001).  

A implantação de programas ligados às áreas de responsabilidade social 

e ambiental tem o intuito de promover o compromisso entre todos aqueles que 

influenciam e são influenciados por áreas naturais e por isso, a sua conservação, 

a manutenção de reservas legais e áreas de preservação, e a recuperação de 

áreas degradadas tornam-se imprenscindíveis para as gerações atuais e futuras. 

A interpretação ambiental que, em geral, é conduzida por uma equipe 

multidisciplinar, possibilita a compreensão do papel das áreas naturais em 

relação aos aspectos social, econômico, cultural e ambiental, e por isso, os 

turistas e os visitantes são estimulados a desenvolver a consciência e a apreciar 

a paisagem natural, como um meio de envolver a sociedade no processo de 

preservação e de conservação da biodiversidade, porque o processo de 

conscientização ocorre a partir do reconhecimento da situação em que o 

indivíduo vive, passando a refletir e agir sobre ela (FREIRE, 2005). 

O jardim histórico, denominado Jardim Botânico do Rio de Janeiro, é um 

objeto de estudo tão rico, que pode favorecer possibilidades futuras para o 

âmbito acadêmico, ao se desenvolver estudos científicos sobre hospitalidade, 

acessibilidade, tecnologia assistiva, inclusão social, conflitos de território, 

aspectos geográficos, fatores e elementos restritivos ao desenvolvimento do 

turismo. Outras atividades também poderão ser realizadas, como a criação de 

uma oficina acadêmica com a participação estudantes de graduação das 

disciplinas História e Patrimônio Cultural (pesquisa bibliográfica, aula passeio ou 

visita técnica, rodas de conversa, exposição de fotos, criação e apresentação de 

vídeos) e elaboração de cartilha de visitação com o olhar do turismo.  

Por fim, é relevante destacar que a educação patrimonial e o turismo 

exercem importante papel quanto à conservação do patrimônio, ao valorizar o 

bem cultural, ao transmitir informações relevantes por meio da educação não-

formal, ao contribuir na formação da cidadania, ao promover reflexões sobre a 

preservação da fauna e da flora, ao salvaguardar registros e itens antigos, ao 

gerar demanda de visitação e o uso do espaço de forma consciente. 
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O Código Mundial de Ética do Turismo, elaborado pela OMT, chegou a 

preconizar, inclusive, o Turismo como direito básico de todos (GUIMARÃES, 

2012), no entanto, diante do cenário político, econômico, ambiental, cultural e 

social do Brasil em pleno século XXI, os desafios maiores estão em se fazer 

cumprir as leis, normas e estatutos que amparem a população, o meio ambiente 

e a cultura, de forma integral e que promova inclusão social por meio do turismo. 
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Apêndice - Diretores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

 

Período Nome 
1808 General Carlos Antonio Napion 

1808-19 Brigadeiro João Gomes Silveira Mendonça, Marquês de Sabará 
1819-24 João Severiano Maciel da Costa, Marquês de Queluz 
1824-29 Frei Leandro do Sacramento 
1829-51 Bernardo José de Serpa Brandão 
1851-59 Senador Candido Baptista de Oliveira 
1859-61 Frei Custódio Alves Serrão 
1861-62  Frederico Leopoldo César Burlamaqui 
1862-63 Joaquim de Souza Lisboa 
1863-83 Prof. Karl Glasl 
1883- 87 Nicolau Joaquim Moreira 
1887- 90 Pedro Dias Gordilho Paes Leme 

1890 Joaquim Campos Porto 
1890- 1909 João Barbosa Rodrigues 

1902-03 João Joaquim Pizarro 
1903 Guilherme Schuch, Barão de Capanema 

1909-10 João Barbosa Rodrigues Júnior 
1910-11 José Félix da Cunha Menezes 

1911 João Barbosa Rodrigues Júnior 
1912 Graciano dos Santos Neves 

1912-15 John Christopher Willis 
1915-31 Antônio Pacheco Leão 
1931-33 Achiles Lisboa 
1933-34 Antônio de Costa Lima 
1934-38 Paulo Campos Porto 
1942-44 Alpheu Domingues 

1944 João Augusto Falcão de Almeida e Silva 
1944-51 João Geraldo Kuhlmann 
1951-61 Paulo de Campos Porto 

1961 Dárdano Andrade Lima 
1961-65 Fernando Romano Milanez 
1965-68 Gil Sobral Pinto 
1968-71 Luiz Edmundo Paes 
1971-75 Raulino Reitz 
1975-80 Osvaldo Bastos de Menezes 

1980 Fernando Tasso Fragoso Pires 
1980-83 Ivan Fernandes Barros 
1983-85 Carlos Alberto Ribeiro de Xavier 
1985-87 Geraldo Jordão Pereira 
1987-88 Sergio de Almeida Bruni 

1988 Antonio Dantas Machado 
1988-90 Sergio de Almeida Bruni 
1990-95 Wanderbilt Duarte de Barros 

Mai/1995 a Jan/2003 Sergio de Almeida Bruni 
Jan/2003 a Mai/2013 Liszt Benjamin Vieira 
A partir de Mai/2003 Samyra Crespo 

 
Fonte: Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (IPJBRJ, 2019) 

Quadro A - Elaborado pela própria autora 
 
 


