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Malu Longo CIDADES

Setores culturais de Goiânia se
movimentam para ganhar o direito
de ocupar o antigo prédio da Alego
A mudança do parlamento para a nova sede deverá ocorrer no primeiro semestre de
2022

26/03/2021 - 20:57

Publicada em 2013, a Lei 17.990 de�niu que o prédio da Assembleia Legislativa
de Goiás (Alego) será doado à Prefeitura de Goiânia assim que for
desocupado. A mudança do parlamento para a nova sede, em construção
desde 2005 na região Sul de Goiânia, deverá ocorrer no primeiro semestre de
2022. Diante da inde�nição do destino da edi�cação, setores culturais se
movimentam para garantir a posse do prédio, que �ca dentro do Bosque dos
Buritis, área de preservação ambiental da capital e que abriga o Centro Livre
de Artes (CLA) e o Museu de Arte de Goiânia (MAG).

Em 2017, secretário de Cultura de Goiânia, Kleber Adorno, anunciou que o
prédio seria transformado num complexo cultural, abrigando o CLA, o MAG, a
rede de núcleos musicais da capital e ainda o Arquivo Histórico Municipal, a
ser criado. Agora, a partir de uma proposta formulada pela arquiteta e
urbanista Narcisa Abreu Cordeiro, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU) referendou a criação do Museu AA, para também ocupar o prédio, ao
lado das demais instituições.

O Palácio Alfredo Nasser é considerado um símbolo da arquitetura moderna
em Goiânia por seu vão livre, pilotis e janelas em linha. Foi projetado pelos
arquitetos Eurico Calixto de Godoi e Elder Rocha Lima. “Ele possui uma
arquitetura mais nua, mais despida de ornamento”, segundo Elder, em
documentário sobre a edi�cação. Hoje, o arquiteto e artista plástico vê
apenas “resquícios” da proposta original da dupla em razão das ampliações
posteriores do prédio.

Apesar das intervenções, prédio da Alego ainda guarda características da arquitetura moderna (Foto:
Wildes Barbosa/O Popular)
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O Museu Attilio Corrêa Lima e Armando Augusto de Godoy (Museu AA) seria
criado para homenagear os dois pro�ssionais responsáveis pelo traçado do
núcleo original da cidade. Narcisa Cordeiro, que nasceu na Alameda dos
Buritis, nas proximidades, entende que o arquiteto e o engenheiro são autor
e co-autor do projeto inicial de Goiânia. “Armando de Godoy esteve aqui em
1932 e estabeleceu as diretrizes para que Attilio �zesse o projeto original”, diz.

Um documento conjunto entre CAU e a Associação dos Protetores do Bosque
dos Buritis (APBB), entidade criada há 35 anos por um grupo de pessoas
moradoras da vizinhança do parque, como o escritor Bariani Ortencio, está
em fase de elaboração para pedir apoio junto à comunidade e a instituições
constituídas para que o antigo prédio da Alego seja realmente transformado
num complexo cultural. “Este documento será encaminhado ao prefeito de
Goiânia, Rogério Cruz, ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e ao
presidente da Alego, Lissauer Vieira”, explica Narcisa Cordeiro.

Presidente da APBB, Maria Abadia Silva vê a proposta com bons olhos. “O
pedido tem legitimidade porque dentro do Bosque dos Buritis já tem o MAG e
o CLA, que funcionam em prédios que estão ruindo porque foram feitos
provisoriamente.” Ela lembra que o CLA, a primeira escola pública de arte e
música de Goiânia, tem 1,5 mil alunos, e que o MAG tem um acervo valioso.

Acervo

O CAU ressalta que o Bosque dos Buritis, como parque urbano, foi proposto
no plano inicial de Goiânia elaborado por Attilio Corrêa Lima entre os anos de
1933 e 1938.

O CAU reforça que o Setor Central de Goiânia conta com diversos museus
públicos e privados e que pelo menos três deles sustentariam diálogos com a
proposta, “em função de suas características e relevâncias arquitetônicas”: o
Instituto Histórico e Geográ�co de Goiás (IHGG), o Museu Pedro Ludovico
Teixeira, e o Museu Municipal Frei Nazareno Confaloni, que desde 2019
funciona no antigo prédio da Estação Ferroviária. Para Maria Abadia, da APBB,
“seria um percurso turístico rico”.

O CAU defende a criação do Museu AA por entender que o plano original de
urbanização da capital integra o acervo documental referente ao pensamento
arquitetônico e urbanístico do Brasil, o que é constatado em pesquisas
realizadas a partir do século 20, inserindo “Goiânia no debate sobre o papel
das ideias e das realizações na construção da cidade brasileira”.

Kleber Adorno mantém o seu posicionamento. “Vamos dinamizar as ações do
CLA e propiciar um lugar adequado ao MAG, que merece um espaço melhor.”
Por enquanto, há uma incógnita sobre os futuros ocupantes do atual prédio
Palácio Alfredo Nasser, que possui área construída de quase 10 mil m2 e
ainda uma garagem coberta com 361 m2.

Degradação ao longo da história

Ao longo dos anos o Bosque dos Buritis perdeu 70% de sua área original.
Quando Attilio Corrêa Lima o concebeu, em 1933, o espaço verde contava com
40 hectares, restando hoje 124.800 m2. “O Buritizal, localizado na extremidade
da Rua 26, será transformado em pequeno parque. Para isso será necessário
drená-lo convenientemente, conduzindo as águas para o talvegue, em canal
descoberto tirando partido deste para os efeitos de pequenos lagos
decorativos. Este parque, que denominado dos Buritis, se estenderá por
faixas ao longo do talvegue e medirá 50 metros para cada lado deste, no
mínimo, formando o que os americanos denominam ¨Park-Way¨”, escreveu
Attilio no plano original de Goiânia.
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O surgimento de bairros como os setores Marista e Oeste e doações de partes
da área verde pelo governo estadual para a construção dos colégios Atheneu
Dom Bosco e Externato São José, do próprio prédio da Alego, no início dos
anos de 1960, e mais tarde do Tribunal de Justiça contribuíram para a
signi�cativa redução do Bosque dos Buritis. No interior do bosque um prédio
foi construído para a instalação do Hospital dos Funcionários Públicos
Municipais e nunca foi ocupado. Nos anos de 1980 foi adaptado para receber
o MAG.

No histórico de degradação do Bosque dos Buritis consta a ampliação do
Palácio Alfredo Nasser em 1979, quando dezenas de árvores foram
derrubadas. Um viveiro particular chegou a funcionar dentro do bosque por
22 anos até ser retirado pelo então prefeito Índio Artiaga.

Nova Alego �ca pronta em 2022

A futura sede da Alego está surgindo numa área obtida pelo Legislativo
estadual junto à Prefeitura de Goiânia no Park Lozandes, ao lado do Paço
Municipal. A pedra fundamental do novo prédio foi lançada em 2005 e, desde
então, a obra sofreu paralisações e troca da empreiteira responsável. A
expectativa é que o prédio �que efetivamente pronto, com condições de
abrigar toda a estrutura da Alego, somente no primeiro semestre de 2022

O novo prédio do Poder Legislativo conta com três blocos em 44 mil m² de
área construída, com quatro pavimentos, dois subterrâneos. São quase mil
vagas de estacionamento, seis delas para ônibus, e quatro elevadores
panorâmicos e outros dois de cargas.

Em novembro do ano passado, o então prefeito Iris Rezende entregou a
Avenida PL-1, via com 380 metros, situada em frente à entrada da futura sede
da Alego, que irá facilitar o acesso ao parlamento estadual.
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