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O tempo nos parques 

O tempo nos parques é íntimo, inadiável, imparticipante, imarcescível. 

Medida nas altas frondes, na última palma da palmeira 

Na grande pedra intacta, o tempo nos parques. 

O tempo nos parques cisma no olhar cego dos lagos 

Dorme nas furnas, isola-se nos quiosques 

Oculta-se no torso muscular dos fícus, o tempo nos parques. 

O tempo nos parques gera o silêncio do piar dos pássaros 

Do passar dos passos, da cor que se move ao longe. 

É alto, antigo, presciente o tempo nos parques 

É incorruptível; o prenúncio de uma aragem 

A agonia de uma folha, o abrir-se de uma flor 

Deixam um frêmito no espaço do tempo nos parques. 

O tempo nos parques envolve de redomas invisíveis 

Os que se amam; eterniza os anseios, petrifica 

Os gestos, anestesia os sonhos, o tempo nos parques. 

Nos homens dormentes, nas pontes que fogem, na franja 

Dos chorões, na cúpula azul o tempo perdura 

Nos parques; e a pequenina cutia surpreende 

Imobilidade anterior desse tempo no mundo 

Porque imóvel, elementar, autêntico, profundo 

É o tempo nos parques. 

(MORAES, 1954). 



 

RESUMO 

MELLO, Endrigo Silva. Parques urbanos de Carapicuíba/SP: análise da gestão do uso do 

espaço público para as práticas de atividades físicas de lazer. 2021. 212 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências) - Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2021. Versão corrigida. 

O presente estudo de caso de abordagem qualitativa objetiva analisar a gestão do uso público 

de quatro parques urbanos do município de Carapicuíba - SP na garantia de acesso às práticas 

de atividades físicas de lazer (AFL) e o direito à cidade e ao lazer. Os parques municipais 

analisados foram três: Parque dos Paturis, Parque do Planalto, Parque da Aldeia e um estadual 

conhecido como Parque Gabriel Chucre. Buscou-se identificar os aspectos da estrutura física 

e organizacional da administração pública para a promoção das AFL nos parques urbanos. 

Investigou-se também nos quatro parques urbanos como o poder público proporciona o 

envolvimento da comunidade nas discussões e decisões do uso público. Desse modo, o 

presente trabalho combinou pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. A pesquisa 

bibliográfica constitui-se em consultas de livros, teses, dissertações e artigos científicos, cujos 

temas estivessem relacionados à gestão e o uso público em parques urbanos; atividade física e 

o lazer como um direito social; direito à cidade e as políticas públicas de lazer. A pesquisa 

documental buscou informações nos documentos impressos ou digitalizados oficiais dos 

órgãos públicos da Prefeitura Municipal de Carapicuíba e nos órgãos públicos do Estado de 

São Paulo principalmente na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo (SIMA), responsável pela gestão do Parque Gabriel Chucre. Coletou-se documentos 

oficiais impressos ou digitalizados sobre a gestão pública, decretos e leis estaduais. A 

pesquisa de campo abrangeu a observação participante nas visitas de campo aos espaços 

estudados e entrevistas semiestruturadas focalizadas, as quais foram aplicadas aos usuários, 

moradores, gestores e administradores públicos. A escolha dos sujeitos se baseou pela 

amostra não probabilística, intencional, por critérios de representatividade e acessibilidade. 

Os dados obtidos mostram que a gestão pública dos parques urbanos dessa cidade precisa 

avançar e fortalecer as arenas de discussão e debates para dialogar e aproximar-se da 

população e aproximá-los desses equipamentos públicos de lazer. Os dados coletados no 

trabalho de campo revelam ocorrências de depredação do patrimônio público, conflitos de uso 

entre os usuários, carência na prestação dos serviços de alimentação, limpeza, segurança e 

animação sociocultural. Esse estudo aponta a necessidade de investimento na 

intersetorialidade para elaboração de medidas conjuntas articuladas entre as secretarias 

municipais e órgãos estaduais, parcerias com a sociedade civil, parcerias com organizações 

não-governamentais e iniciativa privada para o fomento de projetos conjuntos com 

desenvolvimento de programações diversificadas de atividade física, esporte, cultura e lazer 

com o fim de requalificar o espaço e democratizar o uso público. 

Palavras-chave: Parques urbanos. Atividade física. Lazer. Políticas públicas. Espaço público. 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

MELLO, Endrigo Silva. Urban parks of Carapicuíba/SP: analysis of the management of 

the use of public space for practice of physical leisure activities. 2021. 212 p. Dissertação 

(Master of Science) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2021. Corrected version. 

The present case study with a qualitative approach aims to analyze the management of public 

use of the four urban parks in the municipality of Carapicuíba - SP in guaranteeing access to 

the practice of physical leisure activities (AFL) and the right to the city and leisure. The parks 

analyzed were three parks, Parque dos Paturis, Parque do Planalto, Parque da Aldeia and a 

state park known as Parque Gabriel Chucre. We sought to identify aspects of the physical and 

organizational structure of public administration for the promotion of AFL in urban parks. It 

was also investigated in the four urban parks how the government provides community 

involvement in discussions and decisions for public use. Thus, the present work combined 

bibliographic and documentary research. Bibliographic research consists of consultations with 

books, theses, dissertations and scientific articles, whose themes are related to management 

and public use in urban parks; physical activity and leisure as a social right; right to the city 

and public leisure policies. The documentary search sought information in the official printed 

or digitized documents of the public agencies of the Municipality of Carapicuíba and in 

Organs public agencies of the state of São Paulo, mainly at the São Paulo State Department of 

Infrastructure and Environment (SIMA) responsible for the management of Parque Gabriel 

Chucre, official printed or digitized documents on public management, decrees and state laws 

were collected. The field research included participant observation with field visits to the 

studied spaces and focused semi-structured interviews applied to users, residents, managers 

and public administrators. The choice of subjects was based on the non-probabilistic, 

intentional sample, based on representativeness and accessibility criteria. The data obtained 

show that the public management of urban parks in this city needs to advance and strengthen 

the arenas of discussion and debates to dialogue and get closer to the population and bring 

them closer to these public leisure facilities. The data collected in the field work reveal 

instances of depredation of public assets, conflicts of use among users, lack of provision of 

food, cleaning, security and sociocultural services. Thus, some studies point out the need to 

invest in dintersectoriality for the elaboration of joint measures articulated between municipal 

departments and state agencies, partnerships with civil society, partnerships with non- 

governmental organizations and private initiative for the promotion of joint projects with the 

development of programs diversified activities of physical activity, sport, culture and leisure 

to requalify the space and democratize public use. 

Keywords: Urban parks. Physical activity. Recreation. Public policy. Public place. 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente estudo foi realizado a partir das experiências que vivi enquanto residia na 

cidade de Carapicuíba, por 27 anos, e frequentava os parques nos momentos de lazer. Entre os 

anos de 2003 e 2005 realizei uma pesquisa no Parque dos Paturis, denominada “Inseridos no 

meio: Parque Ecológico dos Paturis” para a conclusão do curso de especialização em 

Educação Ambiental e Meio Ambiente pelo UNIFIEO (Centro Universitário FIEO - 

Fundação Instituto de Ensino para Osasco). 

Nesse período, verifiquei os usos espontâneos de práticas para o lazer da população 

local, e, por conta da inexpressiva intervenção do poder público para a promoção de tais 

práticas, percebi que havia a necessidade da elaboração de um projeto integrado de Educação 

Ambiental com parceria com a rede municipal e estadual da Educação e secretarias que 

contemplassem os estudantes, munícipes e os usuários do parque (MELLO, 2005). 

Já no ano de 2007, me formei como professor de Educação Física e, no ano seguinte, 

ingressei como professor do ensino fundamental I e II da escola da rede estadual no mesmo 

município que vivi. Atualmente, sou docente em uma unidade escolar localizada num bairro 

periférico com aglomeração de moradias e pessoas e poucos espaços livres ou áreas verdes. 

Nesse cenário, pude observar a escassez de espaços públicos para atender a demanda dos 

estudantes e dos seus familiares por lazer naquele bairro. Diante disso, desenvolvi ações 

pedagógicas e projetos com a finalidade de aproximar os estudantes dos espaços públicos, 

como ginásios, quadras poliesportivas, campos de futebol, praças e parques, a fim de 

usufruírem e refletirem a cidade como um espaço de interação social. 

Desde então, tanto as experiências de lazer como as profissionais que tive em 

Carapicuíba me impulsionaram na elaboração desta pesquisa acadêmica, cujo objetivo geral é 

analisar a gestão do uso público de quatro parques urbanos do município na garantia de 

acesso às atividades físicas de lazer (AFL) e o direito à cidade e ao lazer. Nesse sentido, 

foram selecionados três parques municipais, conhecidos como Parque dos Paturis, Parque do 

Planalto e Parque da Aldeia e, um estadual, denominado como Parque Gabriel Chucre. Tais 

parques foram selecionados por possibilitarem o uso público das AFL. A exceção foi o 

Parque Municipal de Carapicuíba uma área de preservação permanente que abriga o Centro de 

Educação e Sustentabilidade destinado ao uso público para a realização de cursos, oficinas, 

palestras e atividades relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade por meio de 

agendamento prévio, administrado pela Secretaria do meio Ambiente e Sustentabilidade. 
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A partir da delimitação dos objetivos específicos busquei: 1) contextualizar a cidade 

de Carapicuíba e a forma de gestão do uso público dos parques; 2) caracterizar a infraestrutura 

física e organizacional dos parques urbanos de Carapicuíba; 3) levantar as formas de uso 

público das práticas de atividades físicas e lazer nos parques de Carapicuíba; e 4) 

compreender a forma de envolvimento da população nas discussões e decisões do uso público 

dos parques urbanos. Ademais, a investigação buscou responder a seguinte indagação: de que 

forma os parques urbanos de Carapicuíba são geridos pelo poder público a fim de garantir o 

direito ao uso de espaços públicos qualificados para as práticas de atividades físicas de lazer? 

Para compreender a indagação anterior, este trabalho foi organizado em cinco 

capítulos. O capítulo 2 aborda o direito à cidade e ao lazer, as atividades físicas como direitos 

sociais e a importância dos parques urbanos no cenário urbano para a garantia do uso público. 

O capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos adotados para a realização da 

pesquisa, bem como os instrumentos de coleta de dados e o tipo de estudo. 

No capítulo 4 é realizada a apresentação da cidade de Carapicuíba, além da 

caracterização da infraestrutura física e organizacional dos parques urbanos da cidade e a 

forma de gestão do uso público. 

Por fim, no capítulo 5 foram analisadas as entrevistas e apresentados os resultados 

obtidos pela análise de conteúdo. Assim, para a compreensão da gestão dos usos públicos dos 

parques urbanos na cidade de Carapicuíba, as entrevistas foram codificadas e estruturadas em 

quatro diferentes eixos: 1) Acesso aos parques urbanos; 2) Serviços ambientais ou 

ecossistêmicos; 3) Gestão do uso público; e 4) Usos para o lazer. 
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2 DIREITO AOS PARQUES URBANOS E AS ATIVIDADES FÍSICAS DE 

LAZER 

O direito à cidade está muito longe da liberdade individual de acesso a recursos 

urbanos: é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança da cidade. Além disso, é 

um direito comum antes de individual já que esta transformação depende 
inevitavelmente do exercício de um poder coletivo de moldar o processo de 

urbanização. A liberdade de construir e reconstruir a cidade e a nós mesmos é, como 

procuro argumentar, um dos mais preciosos e negligenciados direitos humanos. 

(HARVEY, 2012, p. 74). 

A construção deste capítulo se deu através da busca por compreender a lógica da 

organização das cidades e as maneiras de apropriação dos espaços públicos. Lefèbvre, autor 

da obra “Direito à Cidade”, de 1968, traz um contexto histórico para compreensão do valor 

agregado à cidade. Para ele, o valor de uso da cidade se contrapõe ao valor mercadológico da 

lógica capitalista: 

A própria cidade é uma obra, e esta característica contrasta com a orientação 

irreversível na direção do dinheiro, na direção do comércio, na direção das trocas, na 

direção dos produtos. Com efeito, a obra é valor de uso e o produto valor de troca 

(LEFÈBVRE, 2001, p. 12). 

Os parques urbanos, enquanto espaços públicos destinados ao lazer na cidade, estão no 

centro das reflexões. Busca-se compreender a gestão do uso público desses espaços. Nesse 

sentido, os parques urbanos desempenham importante papel na lógica de uso e ocupação do 

solo nas cidades, além de se constituírem como o lugar da ação e do direito ao lazer (BAHIA, 

2012; PACHECO; RAIMUNDO, 2014; RECHIA, 2007; SANTOS, 2006; UVINHA, 2001; 

PADILHA; PACHECO, 2020). 

No entendimento de Souza1 (2003 apud BAHIA; FIGUEIREDO, 2017, p. 135), “a 

transformação do povoado ou da cidade-vila em um centro urbano-econômico demonstra a 

essência da cidade que foi, prioritariamente, um local de trocas”. 

Na lógica do capitalismo, a cidade se transforma em uma mercadoria, iniciando um 

conflito relacionado ao uso dos espaços públicos. De um lado, tem-se o interesse de uso dos 

cidadãos e, de outro, o interesse de troca do “mercado”. Para Lefèbvre (2001), a noção real do 

direito à cidade ocorre pelo valor de uso da mesma, entendendo a cidade como espaço para 

todos, e não para minorias, cidade como espaço dos encontros, contradições e reprodução da 

vida. 

Desta forma, a cidade é obra a ser mais associada a obra de arte do que com o 

simples produto material. Se há uma produção da cidade, e das relações sociais na 
cidade, é uma produção e reprodução de seres humanos por seres humanos, mais do 

que uma produção de objetos. A cidade tem uma história; ela é a obra de uma 

                                                             
1 SOUZA 
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história, isto é, de pessoas e de grupos bem determinados e realizam esta obra nas 

condições históricas (LEFÈBVRE, 2001, p. 52). 

Nesta lógica, a cidade é formada por um conjunto de tecidos antagônicos, nos quais se 

dão o processo de enfrentamento dos diversos grupos sociais. Assim, pode-se afirmar que é 

no cotidiano da cidade que se estabelecem as relações sociais e a construção da própria 

cidade, “[...] subordinando e transformando o espaço, o lazer e a cultura em mercadorias, em 

valor de troca” (BAHIA; FIGUEIREDO, 2017, p. 137). 

Percebe-se o contexto da formação da cidade como um espaço urbano de tensões, pois 

de um lado, as pessoas estão procurando usufruir de seu território como forma de construção e 

manutenção das suas relações sociais. De outro, existe um sistema de apropriação do espaço 

exclusivamente para reprodução do capital. 

Nesse contexto de disputa, formam-se dois dos maiores problemas da sociedade: a 

segregação e a exclusão social. Sendo assim, uma parcela das pessoas acaba tendo acesso 

limitado às áreas que compõem a cidade: ruas, avenidas, prédios, praças, parques, centros 

comerciais e centros urbanos. Em conjunto a essa situação, as leis e diretrizes da cidade 

surgem para delimitar esses espaços públicos e privados, bem como regular as relações 

oriundas das contradições da disputa pelo espaço. Conforme afirma Lefèbvre (2001, p. 59), 

A cidade e o urbano não podem ser comprometidos sem as instituições oriundas das 

relações de classe e de propriedade. Ela mesma, a cidade, a obra e ato perpétuo, dá 

lugar a instituições específicas: municipais. As instituições mais gerais, as que 

dependem do Estado, da realidade e da ideologia dominante [...]. 

A segregação do espaço urbano posta na nossa sociedade configura-se como resultado 

da lógica capitalista, onde se valoriza alguns espaços da cidade em detrimento de outros. Para 

Caldeira (1997, p. 156), 

Em São Paulo, a maior região metropolitana de uma cidade com uma das piores 

distribuições de renda do mundo, a desigualdade social é óbvia e os processos de 

segregação espacial são particularmente visíveis, expressos e sem disfarce ou 

sutileza. 

O que Caldeira afirma traduz as expressões da questão urbana apresentadas no 

cotidiano da vida na cidade: casas de luxo em bairros de alto padrão com oferta de serviços, 

infraestrutura organizada, equipamentos públicos e privados de fácil acesso. Já nas regiões 

periféricas, verifica-se a ausência ou menor quantidade de serviços públicos, a presença de 

infraestrutura de baixa qualidade e a ausência de manutenção dos poucos espaços públicos 

presentes. 

Dada a discussão levantada, este estudo pretende dialogar com Teresa Caldeira, pois 

aqui interessa entender o uso público dos espaços urbanos a partir da ideia, que a autora 

apresenta em seu estudo, sobre a proliferação de enclaves fortificados, como um novo modelo 
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de segregação espacial que transforma a qualidade de vida pública, denominados como “[...] 

espaços privatizados, fechados, monitorados para residência, consumo, lazer ou trabalho” 

(CALDEIRA, 1997, p. 155). 

Desse modo, os espaços públicos com base nas ideias da referida autora, seguem uma 

tendência à segregação espacial. O processo de urbanização privilegia os interesses de uma 

minoria, muitas vezes detentora de capital, em detrimento dos interesses diversos da 

comunidade mais ampla.  

Utilizando-se, ainda, da questão urbanística apresentada acima, essa demonstra a 

forma de consumo da cidade. Existe uma tendência a posse dos meios de acesso à cidade de 

forma isolada, como exemplo das grandes construções de condomínios que isolam quase 

completamente uma área verde. Este tipo de segregação urbana transforma a cidade em um 

local de consumo dos espaços verdes, sendo que a população economicamente privilegiada 

normalmente está nas áreas onde os espaços chamados verdes são mais acessíveis. 

Pode-se dizer que esta questão tem relação com o processo de segregação espacial e 

exclusão social citada por Burgos (2017), em que cada vez mais os empreendimentos 

imobiliários se utilizam da propaganda dos bens naturais da cidade, aplicando a ele o valor de 

troca. Em Carapicuíba tem-se o exemplo do condomínio da Granja Viaja, localizado em uma 

das regiões mais bem valorizadas da cidade, considerado um empreendimento de alto padrão 

construído na área de maior predominância de verde na cidade. O mercado imobiliário utiliza-

se especialmente dessas características dos bens naturais para aumentar o seus lucros com a 

especulação imobiliária. Esse processo privilegia o interesse privado de uma determinada 

classe social em relação ao interesse público de acesso as áreas verdes. Nesse sentido, tal 

processo exclui os cidadãos, que não possuem renda suficiente, de usufruírem da cidade de 

forma ampla. 

Bichir (2009, p. 79) afirma que “o Estado tem influência na produção de espaços 

segregados, pois a partir do investimento em infraestrutura e em equipamentos públicos de 

qualidade ele gera valorização de determinadas áreas e a desvalorização de outras”. 

Em suma, a ideia de direito à cidade traz uma noção ampla de acesso à cidade não 

somente pelos bens de consumo ou ofertas de serviços e infraestrutura, embora esses 

elementos sejam importantes e façam parte da construção de políticas públicas. Para Lefèbvre 

(2001), o direito à cidade trata-se da garantia de manifestar os interesses diversos dos 

cidadãos sobre o uso, ocupação, produção, dentre tantas outras formas de uso da cidade. 

Então, cabe a defesa por políticas públicas que garantam o acesso ao direito à cidade em seu 

sentido pleno, por meio da garantia de espaços públicos significativos para a expressão da 
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cidadania. Espaços que promovam a sociabilidade, o encontro entre as pessoas, convivência 

da diversidade de grupos sociais e a expressão da cultura pelas práticas de lazer. O 

envolvimento comunitário e o pertencimento dos usuários são elementos importantes para o 

protagonismo na gestão participativa dos parques, a fim de garantir os seus interesses e o 

atendimento das demandas locais. 

Os espaços públicos se tornaram territórios propícios para a manifestação do uso 

coletivo, pois carregam significados de vivência e de experiências cotidianas das pessoas, 

embora a vida contemporânea esteja cada vez mais organizada por espaços privativos. Bahia e 

Figueiredo (2017, p. 144-145) afirmam que a vida organizada por espaços privativos “[...] 

significa reduzir sensivelmente as expressões humanas e afetivas, o contato com seus pares, o 

contato com a cidade, o contato com a natureza e a experiência em espaços públicos”. 

Ao longo da história, o processo de industrialização e urbanização das cidades foi 

marcado pelo distanciamento da vida no campo e da formação da classe operária, sobretudo 

pelo encrudecimento das condições de miséria e segregação da classe trabalhadora. Neste 

contexto, uma parcela da população vivia em situações precárias de moradia e saneamento 

básico, bem como de outros itens essenciais para a reprodução da vida. 

Tal cenário favoreceu o uso do controle social e do modelo higienista por parte das 

elites sobre o proletariado. No caso dos espaços públicos, mais especificamente os parques 

urbanos, tiveram destaque no processo histórico e na constituição urbana das cidades no 

começo e no pós-revolução industrial (PACHECO, 2016). 

Infere-se que as transformações societárias ocorridas ao longo dos séculos 

possibilitaram a ressignificação do uso desses espaços, que passaram a ser utilizados para o 

exercício da cidadania. Raimundo e Sarti (2016, p. 3) afirmam que esses espaços são “espaços 

de controle social das massas trabalhadoras no início da revolução industrial, para locais de 

expressões de luta pelo direito à cidade e as práticas de lazer”. 

Conforme já mencionado, o deslocamento do campo para a cidade ocasionou 

mudanças sociais, sendo essas permeadas pelas forças antagônicas da luta de classe dos 

trabalhadores por melhores condições de vida, trabalho e remuneração, tendo como uma das 

suas pautas a reivindicação pela redução da jornada de trabalho. A conquista dos 

trabalhadores ocasionou o ganho de tempo livre de obrigações laborais, ou seja, aumentou o 

“tempo do não trabalho”. 

No entanto, esse tempo supostamente “livre para suas escolhas individuais” tem ainda 

um condicionamento de outras obrigações sociais, tais como: familiares, domésticas, 

religiosas, militância política, entre outras. Já quando se trata do tempo de lazer, Dumazedier 
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(1976, p. 94) o relaciona com a ótica das funções: descanso, divertimento e desenvolvimento. 

O autor entende esse fenômeno social, denominado lazer, como 

um conjunto de ocupações as quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, 

seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se ou ainda, para 

desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social 

voluntária, ou seja, livre capacidade criadora após livrar-se das obrigações 

profissionais, familiares e sociais. 

Na formulação de suas teorias, o referido autor classifica as atividades de lazer com 

base nos interesses culturais: físico-esportivos, intelectual, manual, artístico e social 

denominados como conteúdo cultural do lazer. A partir deste conceito, Marcellino (1990, p. 

31) traz a discussão do estudo do lazer enquanto cultura vivenciada, apresentando o lazer não 

apenas um conjunto de ocupações, mas também como “cultura no sentido amplo, vivenciada, 

praticada ou fruída no tempo disponível”. Nesse sentido, ele caracteriza o tempo disponível 

como o tempo dedicado ao lazer. Corroborando com a ideia de Marcellino sobre o sentido do 

tempo de lazer, Marinho e Pimentel (2010, p. 33), acrescentam: 

[...] O tempo disponível para o lazer requer a liberação de certas obrigações, 

aproximando-se, assim, da característica “libertatória”, antecipadamente proposta 

por Dumazedier (1973, 1980), autor que, igualmente, critica os determinismos e as 

coações manifestados no suposto “tempo livre”. 

Não se pode negar que o lazer também está posto na lógica capitalista de consumo, 

como a oferta de entretenimento disponibilizada a determinada classe social como uma 

mercadoria. Os conceitos de livre escolha dos interesses culturais ficaram condicionados aos 

determinantes sociais, nos quais “o lazer acontece como peça importante do cotidiano na 

mesma medida em que se torna importante para a esfera do consumo, embora não apenas 

como valor de troca, mas também como valor de uso” (PACHECO, 2016, p. 97). 

O estudo contemporâneo do lazer situa-o como um fenômeno social contraditório. 

Esta contradição está fundada no fato de que o lazer é, ao mesmo tempo, posto como uma 

mercadoria, portanto tem valor de troca, e um direito, portanto, tem valor de uso. 

No campo jurídico, o lazer está assegurado enquanto direito social, no artigo 24 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 1948), onde se reivindica o lazer no tempo livre. Também apresentado na 

Constituição Federal do Brasil, de 1988, no capítulo II - Dos Direitos Sociais, artigo 6º: 

São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta constituição (BRASIL, 1988). 

Em outra passagem da Constituição, o lazer aparece relacionado com o desporto como 

forma de promoção social, referido no Capítulo III - da Educação, da Cultura e do Desporto, 

Seção III Do Desporto, artigo 217, fomenta: 
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É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito 

de cada um, observados: IV - a proteção o incentivo às manifestações desportivas de 

criação nacional § 3º. O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção 

social (BRASIL, 1988). 

Como desdobramento das lutas sociais pela efetivação dos direitos constituídos no 

campo jurídico existe também o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257 de 2001, a qual, em seu 

artigo 2º, determina o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade tendo como 

diretrizes: 

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como direito a terra, à 

moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos 
serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações 

(BRASIL, 2001). 

 

As reflexões já apresentadas do ponto de vista do lazer, permitem identificar que o 

mesmo está posto como algo pertencente à vida humana, independente das condições sociais 

ou materiais, e a legislação o legitima enquanto direito social de todo cidadão. 

O lazer abrange diversos “interesses culturais”, devido à diversidade de 

intencionalidades dos sujeitos com as suas diferentes práticas cotidianas na cidade, ainda mais 

quando pensado nas múltiplas possibilidades das práticas de lazer, principalmente ocorridas 

nos parques urbanos, que estão na centralidade do estudo de caso desta pesquisa. Alguns 

trabalhos científicos apresentam consenso a respeito da importância dos parques públicos para 

a prática de atividade física, lazer e promoção da saúde (RODRIGUES, 2019a; 

RODRIGUES, 2019b; MEDEIROS, 2019; OLIVEIRA, 2019; SÁ; GARCIA; ANDRADE, 

2017; ANDRADE; ANDRADE; GARCIA, 2017). 

A partir de então, o foco deste trabalho é analisar a gestão do uso dos parques urbanos 

e as atividades físicas de lazer, na medida que os interesses físicos esportivos de lazer são 

uma das manifestações do fenômeno como um todo (DUMAZEDIER, 1976). O estudo busca 

a compreensão das dinâmicas culturais ou relações culturais existentes no território, que 

envolvem os usos das atividades físicas de lazer nos parques urbanos. 

 Tem-se que Jacobs (2007) demonstra que a dinâmica social pode ser um determinante 

para o uso e apropriação dos parques. Esses espaços públicos podem ser espaços de 

construção de direito e sociabilidade e, ao mesmo tempo, podem estar sujeitos ao 

esvaziamento na questão da falta do uso e da não ocupação por diversos motivos.  

Os parques impopulares preocupam não só pelo desperdício e pelas oportunidades 

perdidas que implicam, mas também pelos efeitos negativos constantes. Ele sofre do 

mesmo problema das ruas sem olhos, e seus riscos espalham-se pela vizinhança, de 

modo que as ruas que os margeiam ganham fama de perigosos e são evitadas. Além 

do mais, os parques de pouco uso e seus equipamentos são alvo de vandalismo, o 

que é bem diferente do desgaste pelo uso (JACOBS, 2007, p. 103). 
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Do ponto de vista analisado neste estudo, entende-se que o direito ao lazer pode ser 

garantido por meio de investimento e valorização do uso dos parques públicos para práticas 

de atividade física. Os parques públicos desempenham um papel importante na vida urbana da 

cidade, sobretudo pelo papel social e ambiental. Algumas pesquisas demonstram 

considerações significativas sobre o uso dos parques urbanos nos aspectos sociais e 

ambientais no contexto da cidade. Colaborando com esta discussão, Meunier (2009, p. 27) 

aponta: 

O destaque dado ao papel dos parques urbanos, juntamente aos serviços ambientais 

e urbanísticos. A democratização do espaço urbano é uma conquista social 

importante e os parques, espaços públicos essenciais no tecido urbano, devem 

atender as demandas do seu tempo. 

É imprescindível a compreensão do espaço público enquanto possibilidade de 

manifestações da cultura individual e coletiva, dado que os espaços urbanos tomam uma 

determinada forma de acordo com as vivências possibilitadas. Portando, as experiências do 

parque devem corresponder aos interesses da comunidade, e, nos aspectos ambientais, os 

parques devem possuir a função compreendida pelos serviços ambientais ou ecossistêmicos.  

De acordo com Leite (2021), os serviços ambientais ou ecossistêmicos correspondem 

aos bens e serviços que o meio ambiente oferece à humanidade. Esses serviços são 

classificados em: provisão - frutos (alimentos), espécies medicinais (folhas, cascas), fibras 

(folhas, caules), madeira (restos de poda ou madeira em decomposição); suporte - fertilidade 

do solo (material orgânico), produção primária (biomassa); regulação - clima (mudanças 

climáticas), microclima (sombra), ciclo hidrológica (drenagem), polinização e controle 

biológico; cultural - turismo, lazer, recreação, saúde (física e mental), educação (Educação 

Ambiental), contemplação e espiritualidade. 

A explanação de Leite (2021), também destaca que os parques urbanos são relevantes 

por seus serviços de regulação: sombreamento, drenagem, regulação climática; provisão: 

alimentos das árvores frutíferas e cultural: lazer, recreação e saúde. Já no estudo apresentado 

por Raimundo e Sarti (2016), destacaram-se os serviços de regulação, proporcionados pelos 

parques urbanos, como: conforto ambiental e os serviços culturais - lazer/turismo. 

Para Melo, Nóbrega e Dias (2012, p. 12), a “presença dos parques, na estrutura urbana 

das grandes cidades, é importante para a qualidade de vida das pessoas, para a preservação da 

natureza e configuração espacial”. Enquanto determinante jurídico, tem-se a garantia da 

Constituição Federal de 1988, expresso no Capítulo VI - do Meio Ambiente: 

Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
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e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes gerações 

(BRASIL, 1988). 

Diante do exposto, os parques urbanos são importantes espaços no cotidiano das 

cidades, tanto na qualidade do meio ambiente, para preservação e conservação das áreas 

verdes, quanto na qualidade de vida das pessoas, em relação aos aspectos sociais. Torna-se, 

assim, um território propenso a promover encontros sociais entre as pessoas, a convivência 

dos grupos sociais e a expressão da cultura pelas práticas de lazer. 

A literatura apresenta funções diversas que as transformações históricas 

proporcionaram aos parques ao longo dos tempos, desde a sua configuração espacial e social. 

Os espaços verdes (um resquício de “natureza” nas áreas urbanas) como jardins, praças e 

parques urbanos existentes nas cidades europeias eram destinados à promoção da saúde, com 

função “higienista”, com a finalidade de controle de proliferação de doenças 

infectocontagiosas. 

Nas cidades industriais, praticamente “recantos” de áreas verdes para uma parcela da 

sociedade, que buscava o contato com ambientes naturais, antes presentes no convívio do 

espaço rural, tornaram-se aspectos presentes no imaginário urbano. 

A vida urbana compreende mediações originais entre a cidade, o campo, a natureza. 

É o caso da aldeia, cuja relação com a cidade, na história e no momento atual, está 

longe de ser totalmente conhecida. É o caso dos parques, dos jardins, das águas 

cativas. Essas mediações não podem ser compreendidas sem o simbolismo e 

representações (ideológicas e imaginárias) da natureza e do campo como tais pelos 

citadinos (LEFÈBVRE, 2001, p. 73). 

Panzini (2013) explica que os jardins públicos começaram a ser citados no século XVI 

para indicar alguns jardins particulares que eram destinados a um uso relativamente coletivo. 

Os jardins públicos provêm da ideia dos jardins domésticos (constituídos de área privada, 

murada e de dimensões pequenas para atender as necessidades de uma determinada família). 

Tais jardins públicos tinham o papel de enverdecer as muralhas urbanas e possibilitavam uma 

área de passeio coletivo e caminhadas em seu entorno, como no exemplo do Real Passeio na 

Riviera di Chiaia em Nápoles, conhecido como Vila Comunal. 

Assim, torna-se cabível refletir sob o ponto de vista do acesso ao direito à cidade, 

possibilitado também por um conjunto de outros direitos, tais como o lazer e os serviços 

ambientais. Qualquer direito é antes fruto de lutas, manifestações de interesses e necessidades 

dos sujeitos, posteriormente transformados pela ação do Estado em ofertas de espaços 

públicos e serviços através da criação e manutenção de infraestruturas urbanas. Quando se 

fala da participação popular no Brasil, a literatura aponta os anos 1980 como marco da 

redemocratização. Foi o momento de grandes capacidades dos movimentos sociais de dar 
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visibilidade às necessidades do coletivo, sobretudo à distribuição de bens e, em menores 

proporções, na participação da construção de políticas públicas (JACOBI, 2003). 

Nesse sentido, a participação popular se faz necessária como forma de garantir seus 

interesses na esfera pública, e, no caso do Estado, o papel de mediar os interesses existentes e 

possivelmente contraditórios entre os envolvidos. Diante disso, torna-se importante a 

constituição de arenas de discussões como conselhos, fóruns, câmaras, redes, entre outras 

instâncias. 

A necessidade de aprimoramento dos processos democráticos e a incorporação de 

participação popular como um dos seus fundamentos justificam as recentes 

demandas pela criação de espaços públicos que possam dar vazão a processos mais 
dialogados de tomadas de decisão sobre temas de interesse público, entre os quais os 

problemas socioambientais (SANTOS, 2005, p. 53). 

Contudo, há a indagação de como construir espaços públicos com a participação 

democrática a partir do diálogo entre Estado, sociedade e o mercado (economia), trazendo 

como pauta de discussão o uso público dos parques urbanos. Pedro Jacobi (2003) aponta que 

poucas são as gestões municipais que adotam radicalidade democrática na administração da 

coisa pública, assim como não ampliam efetivamente o potencial participativo na esfera 

pública. 

Na construção da gestão democrática, o Estado deve direcionar suas ações a partir do 

equilíbrio entre interesses, e não sobrepondo os interesses econômicos aos interesses da 

sociedade. Outro aspecto importante, da constituição do espaço público, é a visibilidade pelo 

debate de questões do interesse coletivo, tão importante quanto o aspecto da inclusão de 

diferentes atores, independentemente das condições sociais ou status. Por último, a garantia 

da pluralidade de representatividade (SANTOS, 2005). 

Nesta lógica, fica o desafio aos gestores dos parques públicos urbanos de executarem a 

gestão democrática, conciliando os conflitos socioambientais gerados pelos diversos 

interesses de uso público para o lazer e as questões de conservação e preservação do meio 

ambiente. Dessa forma, é necessário entender a vocação primordial de cada parque público, 

dentro do contexto das práticas de uso para o lazer, bem como os determinantes jurídicos que 

o ordenam. Segundo os autores Sampaio, Sampaio e Magalhães (2016): 

Há parques que estão dentro do perímetro urbano de um município geridos pelo 

direito urbanístico. Há parques que estão igualmente localizados dentro do perímetro 

urbano, mas que são regidos pelo direito ambiental. A linha divisória entre o direito 

urbanístico e o ambiental é imposta, pela legislação que fundamenta o instrumento 

de criação dessas unidades (SAMPAIO; SAMPAIO; MAGALHÃES, 2016, p. 342). 

É comum observarmos que a gestão dos parques urbanos é realizada pela iniciativa 

pública, sendo esta municipal ou estadual. Na municipalidade pode ser instituída uma 
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secretaria ou um departamento para a administração direta, ou ser gerida por uma autarquia ou 

fundação pública. Há também a gestão de parques pela iniciativa privada, pela concessão de 

uso de bens públicos atrelada à prestação de serviços com fins lucrativos; ou parcerias sem 

fins lucrativos com as Organizações Sociais (OSs) e Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIPs) (SAMPAIO; SAMPAIO; MAGALHÃES, 2016). 

De acordo com as configurações dos parques urbanos em relação ao seu território de 

localização e as características do seu entorno, bem como de acordo com as vocações do 

parque, decorrente das suas configurações paisagísticas, infraestrutura e os usos mais 

recorrentes, concebe-se a necessidade de ordenamento do uso público. 

Na legislação vigente há diretrizes que traçam planos de gestão do uso apenas para os 

parques considerados Unidades de Conservação2, como é o caso do Plano de Manejo, este que 

tem a capacidade de evidenciar as potencialidades e fragilidades dessas áreas, considerando a 

importância da proteção do meio ambiente e as possibilidades de uso para o público 

(RAIMUNDO; PACHECO; COSTA, 2011). Já os parques urbanos geralmente não se 

enquadram como unidades de conservação, com isso não há obrigatoriedade de um Plano de 

Manejo, no qual poderiam caracterizar o planejamento do uso público (PACHECO; 

RAIMUNDO, 2014). 

Nos estudos dos referidos autores, considera-se o Plano Diretor como importante 

ferramenta de gestão do uso público dos parques urbanos, englobando os aspectos de 

conservação do meio ambiente e usos para o lazer, 

[...] ou seja, que permitissem ações que contribuíssem para conservação da natureza, 

com a manutenção de áreas vegetadas ao longo de fundos de vales, conectando-as a 

outras áreas verdes; e ao mesmo tempo, garantissem o uso das pessoas, em seu 

momento de lazer, e as quais pudessem ter acesso a uma diversidade de práticas 
lúdico-educativas com potencial de reflexão sobre as ações dos sujeitos na cidade e 

sobre a natureza (PACHECO; RAIMUNDO, 2014, p. 54). 

Sendo assim, é cabível a gestão pública instituir o ordenamento do uso público dos 

parques urbanos por meio da criação de um Plano Diretor para cada unidade, 

independentemente de sua especificidade ambiental ou territorial. Portanto, faz-se necessário 

a elaboração de um diagnóstico a partir de um trabalho de campo detalhado dessas áreas 

públicas com obtenção de dados da infraestrutura física e organizacional. Esse levantamento 

possibilitará entender a realidade concreta de cada unidade identificando as suas 

potencialidades e fragilidades, as formas de gestão do uso, bem como o modelo de gestão e a 

participação da população. 

                                                             
2 Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000. 
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Por fim, diante de toda complexidade que envolve o uso público dos parques urbanos, 

é inegável a necessidade da participação de diversos atores em sua gestão, instituindo 

Conselhos Gestores Participativos, como é o caso da cidade de São Paulo, que com a 

determinação da Lei nº 15.910 de 27 de novembro de 2013 garante a participação da 

sociedade civil, conforme Anexo B. 

Para além do modelo de gestão em vigor para cada unidade pública, é importante que 

a execução da gestão se faça por meio de parcerias intersetoriais com abrangência de 

conhecimentos multidisciplinares, uma vez que, conforme exposto, os parques possuem um 

potencial para diversas práticas de lazer como também possuem conexão com assuntos 

relevantes para a sociedade, como a transformação urbanística, social, saúde, ambiental e 

educacional. 
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3 MÉTODO DA PESQUISA 

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com a estratégia de 

investigação do estudo de caso realizado na cidade de Carapicuíba. Para Goldenberg (2005, p. 

33-34), 

[...] o método do estudo de caso permite reunir ‘o maior número de informações 

detalhadas, com o objetivo de aprender a totalidade de uma situação e descrever a 

complexidade de um caso concreto, possibilita a penetração na realidade social’, 
nesse caso buscou-se analisar a gestão do uso do espaço público para as práticas de 

atividades físicas de lazer nos parques urbanos. 

Para esse estudo, foram selecionados quatro, entre os cinco parques existentes no 

município de Carapicuíba, os quais estavam abertos ao uso público com a presença 

espontânea de praticantes de atividades físicas de lazer. Os parques selecionados foram os três 

parques municipais: Parque dos Paturis, Parque da Aldeia, Parque do Planalto; e um parque 

estadual conhecido como Parque Gabriel Chucre, todos estes quatro caracterizados na seção 

4.1. 

A exceção foi o Parque Municipal de Carapicuíba, uma área de preservação 

permanente que abriga o Centro de Educação para Sustentabilidade (CES) e é destinado ao 

uso público para realização de cursos, oficinas, palestras e atividades relacionadas ao meio 

ambiente e sustentabilidade por meio de agendamento prévio, administrado pela Secretaria de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

Na fase exploratória, os métodos utilizados para o desenvolvimento deste trabalho 

combinaram a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental (GIL, 2002). A pesquisa 

bibliográfica foi realizada por meio das consultas a livros, periódicos, teses, dissertações, 

anais em eventos acadêmicos e artigos científicos, cujos temas relacionados à gestão e o uso 

público em parques urbanos; atividade física e o lazer como um direito social; direito à 

cidade, apropriação do espaço público e as políticas públicas de lazer. 

As primeiras incursões para as coletas de dados sobre a cidade de Carapicuíba 

ocorreram nas bibliotecas públicas e dessas buscas foram encontrados livros, documentos e 

trabalhos acadêmicos impressos com temas relacionados ao contexto histórico e social da 

cidade de Carapicuíba.  

Posteriormente a pesquisa documental buscou informações nos documentos impressos 

ou digitalizados nos sites oficiais, nos órgãos públicos da Prefeitura Municipal de Carapicuíba 

e na Câmara Municipal, tais como: Lei Orgânica do Município (LOM), o Plano Diretor, o 

Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei de Orçamento Anual 

(LOA) e Plano Setorial de Mobilidade Urbana (PSMU). 
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Nos órgãos públicos do estado de São Paulo, principalmente na Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA), responsável pela gestão do 

Parque Gabriel Chucre, foram coletados documentos oficiais impressos ou digitalizados sobre 

a gestão pública, decretos e leis estaduais. Dessa maneira, a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa documental foram determinantes para fundamentação das temáticas relacionadas à 

cidade de Carapicuíba, seu processo de urbanização, o uso e a gestão dos seus parques 

urbanos. A coleta de dados documentais junto aos órgãos públicos municipais e ou estaduais 

foi realizada em dias da semana no horário de funcionamento dos departamentos e secretarias 

públicas. 

A pesquisa de campo foi organizada em duas etapas: primeira etapa destinada ao 

trabalho de campo com uso do roteiro de observação e registro fotográfico com visitas aos 

quatro parques e a segunda etapa direcionada as entrevistas com usuários, moradores, pessoas 

da comunidade, gestores e administradores públicos. A seleção dos colaboradores da pesquisa 

baseou-se a disponibilidade e representatividade. Sendo assim, buscou-se nas redes sociais ou 

mesmo nas visitas de campo, identificar pessoas que representassem os grupos atuantes ou 

frequentadores dos parques. Em relação a definição dos participantes representantes da gestão 

pública, usou-se como critério de seleção pessoas envolvidas na administração das unidades 

estudadas assim como a disponibilidade em participarem da entrevista. 

Na primeira etapa, os trabalhos de campo foram realizados nos três parques 

municipais e no parque estadual da cidade. A escolha da técnica da observação participante se 

baseou, conforme Lakatos e Marconi (1986, p. 68), “[...] na participação real do pesquisador 

com a comunidade ou grupo”, nesse caso no período da realização da pesquisa nos parques 

urbanos de Carapicuíba o pesquisador participou de eventos culturais, esportivos e praticou 

atividades físicas conforme apresentando no quadro 1 do capítulo 5.  A realização da 

observação participante nesta pesquisa foi possível por sua proximidade com a comunidade 

local, por sua condição de ex-morador e o seu vínculo profissional mantido com o território, 

por isso o interesse de desenvolver o estudo científico numa cidade que faz parte do seu 

cotidiano. 

A relação do pesquisador “de perto e de dentro”, inserido na realidade, consegue 

identificar peculiaridades do cotidiano estudado, como citado por Magnani (2002, p. 16), pois 

são peculiaridades que se apresentam nos estudos etnográficos no meio urbano, e, assim, 

objetiva-se “captar determinados aspectos da dinâmica urbana que passariam despercebidos”. 

Partindo da premissa da proximidade do pesquisador com o território estudado e 

comprometido com o real e a validação dos fatos, utilizou-se de registros fotográficos como 
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instrumento etnográfico, com a câmera do aparelho celular Motorola modelo Moto G3. De 

acordo com Bittencourt (1994, p. 229), “o fotógrafo seleciona fragmentos da realidade, [...] há 

uma escolha que passa necessariamente pela forma como o fotógrafo interpreta a realidade, 

existindo uma participação ativa do sujeito produtor da imagem”. 

Neste sentido, objetiva-se como parte constituinte do trabalho o uso das imagens 

captadas como instrumento de análise da realidade observada. No trabalho de campo, para 

realizar os seus registros fotográficos, o pesquisador se posiciona em uma distância 

considerável e captura o momento sem interferir na privacidade dos frequentadores dos 

parques. Assim, as imagens captadas deixam no anonimato a identidade dos sujeitos e 

evidenciam as suas interações sociais com o ambiente. 

A combinação do texto e fotografia representa uma importante forma de interpretação 

das vivências da pesquisa de campo, pois são instrumentos que se complementam e não se 

sobrepõem. Para os registros escritos das observações em campo foi utilizado o roteiro de 

observação sobre o uso público em parques urbanos, conforme a Figura 1, versão atualizada 

de 2018/2019. Com as questões relativas ao tema, o roteiro tem inspiração no instrumento de 

pesquisa utilizado pelos estudantes da Disciplina Optativa Livre Seminários de Lazer e 

Turismo - "Uso Público em Parques Urbanos", desde 2013/2014, na Escola de Artes, Ciências 

e Humanidades (EACH-USP Leste), sob a responsabilidade dos professores Reinaldo 

Pacheco e Sidnei Raimundo. 

Em 2016/2017, para apropriação das técnicas da utilização do roteiro, foram realizadas 

visitas de campo na companhia dos docentes citados acima, responsáveis pela disciplina e dos 

estudantes nos respectivos parques da cidade de Sorocaba e Salto (PACHECO, 2014). 

Para a investigação em campo, o roteiro de observação sobre o uso público em 

parques urbanos3 funcionou como um tipo de protocolo para observação. O instrumento se 

estruturou em quatro aspectos fundamentais: 1) Acesso; 2) Serviços ambientais ou 

ecossistêmicos; 3) Gestão; e 4) Usos para o lazer. Ao iniciar os trabalhos em campo esses 

tópicos nortearam e ajudaram a compreender os usos públicos e a dinâmica de funcionamento 

desses espaços e do seu entorno. 

 

 

  

                                                             
3 Elaboração coletiva orientada pelos professores  Reinaldo Pacheco e Sidnei Raimundo, estudantes e monitores 

da disciplina optativa livre Seminários de Lazer e Turismo - “Uso Público em Parques Urbanos” é oferecida no 

curso do Bacharelado em Lazer e Turismo da EACH/USP (de 2014 a 2018) e com a participação do Prof. Sidnei 
Raimundo (2019). Elaboração Iranilda Oliveira de Medeiros (2019). 
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Figura 1 - Roteiro de observação sobre o uso público em parques urbanos 
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Fonte: Medeiros, 2019. 
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As visitas de campo para a observação participante dos quatro parques foram iniciadas 

em fevereiro de 2018 e encerradas em fevereiro de 2020, a periodicidade das visitas 

ocorreram de maneira aleatória. Essas incursões de campo aconteceram durante a semana de 

segunda à sexta-feira (das 7 às 17 horas), e nos finais de semana (das 7 às 21 horas) aos 

sábados e domingos nos períodos da manhã (das 7 às 11 horas), no período da tarde (das 13 às 

17 horas) e no período da noite (das 18 às 21 horas). Salvo o Parque Gabriel Chucre, na 

ocasião das observações, que encerrava o seu atendimento ao público no final da tarde, os 

outros três espaços desprovidos de cercamento possibilitaram as observações noturnas. Para 

cada parque, dedicaram-se quatro visitas de campo durante a semana e seis visitas nos finais 

de semana. 

Além das visitas realizadas sozinho, no ano de 2019, foram realizadas visitas com 

estudantes da EACH-USP4, proporcionadas a partir da parceria com gestores do município de 

Carapicuíba e com o professor orientador deste trabalho, que é responsável pela Disciplina 

Optativa Livre Seminários de Lazer e Turismo – “Uso Público em Parques Urbanos da 

EACH-USP Leste”. Os estudantes foram divididos em grupos, sendo estes responsáveis pela 

relatoria das observações realizadas a partir do roteiro de observação. Totalizaram-se três 

visitas de campo realizadas aos finais de semana. A primeira delas aconteceu num sábado e as 

demais foram realizadas em dois domingos, nos dias 31 de agosto, 22 de setembro e 20 de 

outubro de 2019. Os trabalhos de campo foram iniciados às 9 horas da manhã com a 

finalização das visitas programadas no período da tarde, por volta das 17 horas.  

 

 

 

 

                                                             
4 PARQUE DOS PATURIS – Estudantes: Barbara Cardoso da Costa Santos; Caio Su; Francine dos Santos 

Aguiar; Gabriela Consoli dos Santos; Giovanna Campos Martin; Giovanna Cristina Augusto Faysano; Gustavo 

da Costa Bento; Juliana Streicher Fuzaro; Mesaque Araújo Moura Delfino; Milena Araujo Pereira; Reynaldo 

Cesar de Oliveira; Thamiris Santana de Souza; Thayna Ferraz de Jesus; Victor Pili Romanato. 

 

PARQUE DA ALDEIA – Estudantes: Camila Tiemi Ribeiro; Danilo dos Santos Lopes; Luana Maria Costa; 

Manoela Felipe Gonçalves de Andrade; Rafael Mendes Silva; Vitor Hugo Guglielmi Camargo; Vitória Oliveira 

Burian.  

 
PARQUE DO PLANALTO – Estudantes: Bárbara Hatala; Felipe Mayrink; Lucas Taveira Barros; Maria 

Gabriela Pereira; Mariana Arruda; Thiago Sousa; Emilyn Lima da Silva; Letícia Martins Chrisostomo; Maitê 

Feldberg de Souza; Yasmin Magalhães. 

 

PARQUE GABRIEL CHUCRE – Estudantes: Daniela Locatelli; Fernanda Marques; Fernanda Ramalho Batista; 

Gabriel Bragatte; Gustavo Moura Leal; Thábata Leão; Vanessa de Lima Santos. 
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Com o resultado dos relatórios das visitas de campo, elaborados pelos estudantes da 

EACH-USP, foi organizado pelo professor Reinaldo Pacheco e o mestrando Endrigo Mello 

um documento denominado “Carapicuíba: esboços de planos diretores para parques urbanos”, 

enviado via e-mail à Prefeitura Municipal de Carapicuíba, em março de 2021. O referido 

documento foi escrito em forma de diagnóstico, elaborado em conjunto com os alunos da 

EACH-USP, a partir do qual foi construído o prognóstico síntese, que se encontra como 

Apêndice D deste trabalho, um documento pautado em diretrizes e ações sugeridas com o 

objetivo de nortear planos estratégicos de melhoria aos parques urbanos observados.  

Ressalta-se que esta pesquisa não tem como propósito a apresentação de um 

prognóstico das unidades estudadas. Tampouco se considera que o prognóstico apresentado 

sirva como um Plano Diretor, pois é necessário considerar que, para a construção efetiva de 

um Plano Diretor para cada parque, deverão ocorrer maiores aproximações nas unidades e 

com a população. 

Depois da imersão em campo, as informações coletadas com registros em roteiros de 

observação e os registros fotográficos, foi realizada a escrita do diagnóstico com a 

caracterização e descrição detalhada destas áreas, utilizando-se também de documentos 

oficiais impressos e digitalizados. 

A formulação do diagnóstico visa apresentar a realidade concreta, identificando as 

lacunas e potencialidades relacionadas à infraestrutura física e organizacional, formas de uso 

público, modelo de gestão, envolvimento da população nas discussões e decisões do uso 

público e gestão dos parques. Tal diagnóstico foi pautado nas observações de visita de campo, 

em informações apreendidas a partir da pesquisa documental, bem como entrevistas 

realizadas com os colaboradores desta pesquisa. A partir disso, pretende-se encaminhar uma 

versão impressa e digital para a Prefeitura Municipal de Carapicuíba e para os gestores do 

parque estadual. 

As entrevistas semiestruturadas focalizadas e aplicadas com dois roteiros distintos 

direcionados aos usuários/moradores e aos gestores/administradores públicos. Os roteiros de 

entrevistas aos usuários/moradores (Apêndice B) foram aplicados às pessoas com 

disponibilidade para participarem do estudo, com o intuito de apreender as impressões e suas 

percepções sobre a gestão de uso público dos parques urbanos no que diz respeito às práticas 

de atividades físicas de lazer. 

Utilizou-se um o roteiro (Apêndice C) das entrevistas semiestruturadas focalizada 

(LAKATOS; MARCONI, 1986), no formato de tópicos referentes ao tema apresentado, 

aplicadas aos gestores/administradores públicos, com intenção de apurar como ocorre a gestão 
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de uso público dos parques, principalmente relacionada às AFL. A escolha dos sujeitos se 

baseou pela amostra não-probabilística, intencional por critérios de representatividade e 

acessibilidade (RICHARDSON, 1999). 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) da 

Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade de São Paulo (USP), 

aprovado sob o parecer nº 2.823.844 e cadastrado na Plataforma Brasil, CAAE: 

95252418.8.0000.5390, conforme o Anexo C. Os potenciais participantes das entrevistas 

foram identificados a partir da pesquisa documental, visitas de campo e pesquisas na internet 

em redes sociais.  

Os contatos iniciais ocorreram na via e-mail, ligação telefônica, mensagens nos 

aplicativos de conversa e nas redes sociais ou contatos diretos na realização do trabalho de 

campo nessa segunda etapa. De acordo com a disponibilidade dos colaboradores, os 

agendamentos ocorreram em locais com menor incidência de ruído para a captação do áudio 

nos dias e horários combinados.  

Os entrevistados tomaram ciência dos objetivos da pesquisa e assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). Todos os colaboradores (as) foram 

informados (as) acerca dos procedimentos do estudo, de acordo com as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução nº 196, de 10 de 

outubro de 1996) do Conselho Nacional da Saúde. 

As entrevistas com os colaboradores da pesquisa foram agendadas a partir do segundo 

semestre de 2019 e os trabalhos de campo concluídos no mês de fevereiro de 2020. 

Estruturou-se o roteiro de entrevista em tópicos, quais sejam: acesso, serviços ambientais ou 

ecossistêmicos, gestão e usos para o lazer compreendidos como eixos temáticos norteadores 

para condução do diálogo, entre pesquisador e entrevistado, sobre os aspectos da gestão do 

uso público de parques urbanos. 

Participaram da pesquisa 19 pessoas: 15 usuários e/ou moradores da região; 3 gestores 

públicos vinculados às secretarias do município; e 1 gestor alocado nas dependências do 

parque gerido pelo Estado. Os critérios de elegibilidade para a participação dos colaboradores 

desta pesquisa foram: idade mínima de 18 anos, disponibilidade em participar do estudo, ser 

usuário ou morador do entorno dos parques; gestores, administradores públicos vinculados 

aos órgãos, secretarias e/ou departamentos responsáveis pela gestão dos parques de 

Carapicuíba. Entre os colaboradores da entrevista notou-se a predominância de pessoas do 

gênero masculino, das 19 pessoas que concederam a entrevista 15 são homens e 4 mulheres. 

O perfil dos entrevistados está disposto no quadro 2 do capítulo 4.  
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Havia a seleção de outros colaboradores para as entrevistas, no entanto ocorreram 

algumas desistências como, por exemplo, dos representantes do time de futebol de várzea do 

Parque do Planalto e dos Paturis, voluntários organizadores do campeonato de futsal do 

Parque do Planalto, representantes de grupo de corrida do parque Gabriel Chucre. Mesmo 

com as desistências de alguns possíveis entrevistados obteve-se uma representatividade 

diversificada entre o perfil dos entrevistados, conforme o quadro 2 apresentado no capítulo 5. 

Para o encerramento da saturação dos dados de entrevista no processo da coleta de 

dados com abordagem qualitativa por entrevista semiestruturada focalizada, utilizou-se a 

ferramenta conceitual da saturação da amostragem. A saturação ocorreu quando da sucessiva 

ocorrência de repetições nas informações concedidas pelos entrevistados. Ao atingir um 

número de dados suficientes para compor o estudo, cessou-se a inclusão de novos 

colaboradores (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008). 

As entrevistas foram gravadas com o aplicativo Gravador de voz Quality, instalado no 

aparelho celular modelo Moto G3 e, posteriormente, transcritas na íntegra com ajustes 

mínimos na grafia, sem comprometer o teor e o sentido do discurso. Acertadamente ao 

procedimento selecionado para as entrevistas, os nomes mencionados no texto da análise e da 

discussão dos resultados são fictícios, com intuito de manter em sigilo a identidade dos 

colaboradores. Dessa forma, no começo de cada entrevista as pessoas foram comunicadas dos 

objetivos da pesquisa e sobre o sigilo das suas identidades. 

Procurou-se assegurar aos colaboradores um ambiente favorável para exporem-se 

abertamente sobre o tema em questão. No caso de gestores públicos este procedimento visa 

resguardar os próprios entrevistados.  

O prazo previsto para finalização das visitas de campo e registro das entrevistas se 

encerraria no segundo semestre de 2019, mas foi prorrogado até o primeiro semestre de 2020. 

A extensão do prazo esteve associada a dois motivos principais: 1) desistência de alguns 

potenciais colaboradores para as entrevistas, cujo fato resultou na captação de novos 

voluntários; e 2) devolutiva da assinatura do termo de autorização para a realização da visita 

de campo em um dos parques estudados, que se prolongou mais do que o previsto. Em 

decorrência dos fatos supracitados, o pesquisador decidiu, em consenso com o seu orientador, 

postergar o prazo de conclusão do estudo durante o período da pandemia da Covid-19. 

Após a realização das entrevistas registradas em áudio, elas foram transcritas na 

íntegra com ajustes mínimos na grafia, sem comprometer o teor e o sentido do discurso. A 

análise se baseou no método da análise de conteúdo de Bardin (1977, p. 9), definida como 
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“um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos, conteúdos extremamente diversificados”. 

Nesse sentido, desde a organização até a interpretação dos dados coletados, a 

organização buscou favorecer a interpretação de acordo com a relevância dos assuntos 

abordados nesta pesquisa. De acordo com Bardin (1977), a análise de conteúdo segue 

algumas etapas. Quando adotadas de maneira correta, elas possibilitam a apreensão dos dados 

de forma a garantir o alcance dos resultados pretendidos na pesquisa com rigor científico. 

Sendo assim, a primeira fase de análise incluiu a separação pelos principais assuntos 

abordados, uma vez que as entrevistas eram semiestruturadas e apresentavam temas em 

tópicos. A segunda fase buscou identificar a fala dos sujeitos entrevistados dentro do contexto 

de análise da gestão do uso público dos parques urbanos pesquisados, ou seja, a aparição de 

assuntos mais recorrentes entre o discurso dos entrevistados a partir do recorte das falas de 

acordo com as informações relevantes para a representação do conteúdo. Para Bardin (1977, 

p. 104), esta etapa seria a identificação da unidade de registro. 

Além disso, ainda na segunda etapa foram identificadas as seguintes unidades de 

registro; 1) Formas de acesso, acessibilidade universal, sinalização e informação visual, 

infraestrutura de mobilidade urbana; 2) Serviços de regulação, serviços culturais; 3) 

Conservação e manutenção da infraestrutura física, segurança, divulgação e comunicação, 

recursos humanos, gestão participativa, prestação de serviços, recursos financeiros, limpeza, 

parcerias, organização das programações; e 4) Práticas de lazer, conflitos de uso. 

As unidades de registros apresentadas foram identificadas a partir dos temas similares 

encontrados em maior frequência entre as entrevistas, “o tema é geralmente utilizado como 

unidade de registro para estudar motivações de opiniões, atitudes, valores, crenças, 

tendências, etc” (BARDIN, 1977, p. 106). Além da seleção das falas dos entrevistados, optou-

se também por garantir a equivalência da diversidade dos colaboradores da entrevista, 

assegurando que, para cada unidade de registro elencada, houvesse as opiniões dos usuários, 

gestores, voluntários, entre outros participantes da entrevista. 

A terceira fase da análise do conteúdo buscou agrupar os temas identificados na etapa 

anterior em categorias. Assim, identificaram-se os eixos temáticos que dialogassem com a 

pesquisa teórica deste estudo. 

Ao categorizar por temas abordados em cada bloco de unidade de registro, foram 

identificados os temas mais estruturados, sendo o bloco (1), que continha temas como formas 

de acesso, acessibilidade universal, sinalização e informação visual e infraestrutura de 

mobilidade urbana, categorizado como 1) Acesso aos parques urbanos. Já o bloco de unidade 



42 

 

de registro (2), que englobava os temas como serviços de regulação e serviços culturais, 

categorizou-se como 2) Serviços Ambientais ou ecossistêmicos. 

O bloco de unidade de registro (3), que continha os temas como conservação e 

manutenção da infraestrutura física, segurança, divulgação e comunicação, recursos humanos, 

gestão participativa, prestação de serviços, recursos financeiros, limpeza, parcerias, 

organização das programações, compreende-se como 3) Gestão do uso públicos. E por fim, o 

bloco de unidade de registro (4), agrupado com os temas as práticas de lazer, conflitos de uso, 

compreende-se como eixo temático 4) Usos para o lazer.  

Cabe ressaltar que este agrupamento de eixos temáticos também se pautou nas 

pesquisas documentais. Como fase final de análise dos dados obtidos, realizou-se a 

interpretação deles, a partir da fundamentação teórica permitindo a compreensão da gestão do 

uso público nos parques urbanos da cidade de Carapicuíba. 
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4 CARAPICUÍBA E OS PARQUES URBANOS 

A origem histórica da cidade de Carapicuíba remete à constituição da Aldeia Jesuítica 

datada de 1580, descrita por Pellegrini Filho (2016). Em sua formação territorial, a cidade 

passou por diversas transformações antes da sua emancipação em 23 de março de 1965. 

Localizado no Estado de São Paulo, conforme a Figura 2, e distante da capital paulista cerca 

de 21 quilômetros em linha reta, o município de Carapicuíba foi escolhido para o 

desenvolvimento deste estudo de caso. 

O desenvolvimento da cidade foi impulsionado pela chegada da Estrada de Ferro 

Sorocabana, inaugurada em 1875, mas somente em 1921 Carapicuíba recebeu sua primeira 

estação, com a finalidade inicial de embarcadouro de gados. Sendo assim, muitos dos 

trabalhadores do abatedouro de gado e da ferrovia se fixaram na região (PELLEGRINO, 

2014). 

A cidade possui uma área territorial de 34,546 km2 e apresenta a quarta maior 

densidade demográfica do país, bem como a terceira do Estado, com uma população estimada 

de 369.584 habitantes, de acordo com o último censo demográfico realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA), em 2010. A densidade demográfica é de 10.698,32 hab/km2. Em 2019, essa 

estimativa populacional alcançou o número de 400.927 habitantes, com uma densidade 

demográfica de 11.465,90 hab/km2 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2019). 

Observa-se uma crescente densidade demográfica e consequente busca pela ocupação 

territorial. Conforme apontado por Pellegrino (2014), a cidade teve seu impulsionamento no 

crescimento populacional na década de 1970, marcado pelas construções dos Conjuntos 

Habitacionais populares. 

No município de Carapicuíba, entre as décadas de 1950 e 1970, como enfatiza 

Onozato (2009, p. 118), houve um crescimento da chegada de imigrantes estrangeiros, 

sobretudo italianos e japoneses, que foram seguidos por migrantes de outros Estados do país, 

principalmente da região nordeste. 

Nesse contexto ocorreu a formação das periferias urbanas, que foi agravada pelas 

condições precárias de moradia. Assim, o carapicuibano encontrava-se em um processo de 

urbanização irregular da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), sujeito ao adensamento 

impulsionado por um planejamento da malha urbana que não atendia todas as classes sociais, 
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semelhante ao padrão de urbanização do país, agravado pelo crescimento desordenado da 

população (MOTTA, 2004). 

 

Figura 2 - Localização de Carapicuíba no estado de São Paulo 

 

Fonte: Mapas do Mundo, 2020. 

De acordo com os dados fornecidos pelo IBGE em 2018 o município, comparado aos 

demais municípios do Estado de São Paulo, ocupava o 61º lugar com um Produto Interno 

Bruto (PIB), em mil reais correntes, correspondentes a R$ 5.745.311,02 e PIB per capita, em 

reais correntes, de R$ 14.731,13 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2019). 

A classificação da cidade no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

de 2010, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é de 

562 entre os municípios brasileiros e de 236 no Estado de São Paulo, com um IDHM de 

0,749, valor considerado alto numa escala de medida entre 0 e 1, segundo a qual quanto mais 
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próximo do número 1, maior será o desenvolvimento humano do território, baseado nas três 

dimensões: renda, longevidade e educação (PNUD, 2010). 

De acordo com as informações disponibilizadas no site da Fundação Sistema Estadual 

de Análise de Dados (SEADE), em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, por meio do Instituto do Legislativo Paulista, apresenta-se o Índice Paulista de 

Responsabilidade Social (IPRS) com dados de 2018. Esse indicador tem a finalidade de 

mensurar o grau de desenvolvimento humano de todos os municípios paulistas (FUNDAÇÃO 

SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2019). 

O IPRS foi inspirado no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) utilizado pelo 

programa das Nações Unidas. Cada unidade municipal é classificada em um ranking entre os 

645 municípios do Estado de São Paulo pela combinação de três dimensões: riqueza, 

longevidade e escolaridade. Carapicuíba ocupa, no ranking do IPRS, a posição de 350 e, 

encontra-se no grupo em transição, ou seja, está entre os municípios com baixos níveis de 

riqueza e indicadores intermediários de longevidade e ou escolaridade com níveis baixos 

(FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS, 2019). 

Com essas características descritas anteriormente, o município se enquadra em um perfil de 

cidades periféricas e populosas presentes na RMSP, em que o município está situado no vetor 

oeste, conforme a Figura 3. 
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Figura 3 - Localização de Carapicuíba na RMSP 

 

Fonte: BAIXAR MAPAS, 2020. 

De acordo Marques (2005), a estrutura geral da metrópole, incluindo o cenário da 

cidade estudada, continua sendo caracterizada pela existência de inúmeros espaços 

homogêneos socialmente e especialmente separados entre si, configurando uma intensa 

segregação entre áreas ricas e pobres. Pellegrino (2014), aponta as contradições das condições 

de ocupação do território de Carapicuíba. De um lado, o número significativo de domicílios 

em favelas, inadequação fundiária, bem como déficit habitacional, e, do outro lado 

condomínios fechados de alto padrão, como o exemplo do residencial Granja Viana, 

caracterizando visivelmente a segregação espacial. 

Foi apresentado no Plano Diretor Participativo do Município de Carapicuíba, Lei nº 

3074, de 28 de abril de 2011 (CARAPICUÍBA, 2011a), com base nos dados de 2003 citados 

pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA), que o município tinha 

aproximadamente 7,33 km2 de áreas com vegetação, sendo 5,5 km2 desse total pertencente à 

área nobre da cidade. Ou seja, o referido documento apresentava que a maior parte de área 

verde de Carapicuíba estava na região de Fazendinha e parte da Granja Viana. 

No documento “Carapicuíba: perfil socioambiental Socio - environmental profile” 

(CARAPICUÍBA, 2011b), também elaborado com base nos dados da EMPLASA, estava 
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indicado que a cidade apresentava 3% de área verde. De acordo com informações contidas no 

“Manual Técnico de Arborização Urbana de Carapicuíba”, elaborado em 2018 pela Prefeitura 

de Carapicuíba e Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (2018), com base nos dados 

do ano de 2016 da Fundação S.O.S. Mata Atlântica, a cidade de Carapicuíba tinha apenas 2% 

de floresta remanescente da Mata Atlântica. 

O mesmo documento ainda cita que há poucas áreas verdes e essas, encontram-se 

espalhadas em fragmentos isolados, além de indicar a existência de aproximadamente 50 

praças, com pouca significância e diversidade ecológica (CARAPICUÍBA, 2018). 

As informações supracitadas demonstram uma tendência de redução da cobertura 

vegetal na região estudada. Os dados apresentados em 2011 e 2018 pela Prefeitura de 

Carapicuíba demonstram que a área verde restante no município se concentra na região Sul da 

cidade, nas proximidades dos condomínios de alto padrão, bem como alguns fragmentos de 

vegetação nos parques, os quais não foram possíveis identificar se são resquícios de vegetação 

de área nativa da Mata Atlântica. 

É possível observar que a problemática ambiental já estava documentada nos registros 

da Prefeitura de Carapicuíba. Observa-se, então, que a Prefeitura apresenta preocupação com 

a diminuição da área verde na cidade, bem como aponta a necessidade de revitalização e 

composição da vegetação urbana, inclusive utilizando-se do conceito de floresta urbana. 

Conforme afirma Sarti (2009, p. 47), o conceito de floresta urbana é compreendido 

como “um sistema constituído por toda vegetação e arborização urbana enfatizando os usos e 

benefícios sociais que podem atingir o conjunto da população abrigada na cidade, assumindo 

o status de bem público”. 

O Plano Diretor de Carapicuíba (CARAPICUÍBA, 2011a), informa que nas áreas 

verdes fragmentadas da cidade estão os parques públicos, presentes nas Zonas Especiais de 

Interesse Ambiental. Diante do exposto, compreende-se que, a partir do conceito de floresta 

urbana, é possível ampliar as áreas verdes na cidade por meio da oferta de parques urbanos, 

praças ou dos poucos fragmentos verdes espalhados. Considera-se, então, relevante o 

levantamento sistemático destas áreas para que sejam criados corredores verdes que conectem 

os espaços verdes da cidade. 

Do ponto de vista do planejamento urbano, ao conectar as áreas verdes será possível, 

além de melhoria das questões ambientais (melhor qualidade do ar, sombreamento, 

diminuição da temperatura, barreira sonora entre outras), possibilitar a circulação da 

população, minimizando os efeitos da segregação espacial. 
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Dessa forma, dentro dos fragmentos de vegetação existentes no município de 

Carapicuíba estão os quatro parques urbanos municipais (Parque dos Paturis, Parque da 

Aldeia, Planalto e o Parque Municipal de Carapicuíba). Sob o modelo de gestão direta, esses 

parques não possuem recursos humanos e financeiros próprios, pois os recursos humanos e 

financeiros são provenientes de uma secretaria específica. Quando necessário, dependendo do 

planejamento anual, cada secretaria viabiliza do seu orçamento próprio o dispêndio desses 

recursos, empregando-os para uma finalidade específica ou em eventos sazonais. 

No caso do Parque Gabriel Chucre, com o modelo de gestão direta estadual pela 

Coordenadoria de Parques Urbanos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo (SIMA), esse possui um gestor e também dispõe de recursos humanos 

terceirizados alocados nos setores de limpeza e segurança (SIMA, 2019). 

Nas pesquisas digitais, identificou-se que Carapicuíba possui alguns conselhos 

municipais que garantem a participação popular. No entanto, nenhum dos conselhos 

existentes é direcionado aos parques ou à pasta de esporte e lazer. O único conselho com 

potencial discussão seria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). 

Essa ausência de conselhos participativos relacionados aos parques persiste desde a 

implantação dos parques municipais, e, portanto, permanecem sob responsabilidade da 

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMA). 

Em pesquisa no site da Prefeitura de Carapicuíba, foram identificadas programações 

realizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer (SECEL), relacionadas com a atividade física, 

esporte e lazer. Nota-se que as ofertas existentes estão direcionadas em sua maioria para os 

ginásios, quadras e campos, e poucas são as ofertas de programações diárias nos parques. 

A exceção é o Parque do Planalto, pois tem uma programação diária com a Escolinha 

de Esportes e, aos finais de semana, um calendário anual dos jogos da Liga de Futebol. O 

Programa Escolinha de Esportes inclui atividades para crianças, jovens e adultos, voltadas 

para as práticas corporais e modalidades esportivas: Baby Class, ballet, jazz, ritmos, 

alongamento, iniciação esportiva, futsal, futebol, voleibol, basquete, handebol, atletismo, 

kickboxing, ativa geral, kung fu e zumba. 

O Parque do Planalto abriga em suas dependências uma escola municipal de ensino 

infantil. Em frente ao parque há uma escola municipal de ensino fundamental, sendo que esta 

utiliza a quadra coberta desse equipamento público para realizarem as aulas de Educação 

Física. 

Em 2017, ocorreu uma parceria entre a Prefeitura e o governo do Estado de São Paulo 

para a realização de atividade física, esportiva e de lazer no Parque Gabriel Chucre, com o 
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envolvimento das secretarias de Esporte e Lazer, Educação, Segurança, Cultura, Transporte 

em datas comemorativas: Dia dos Pais, Dia das Mães e Dia das Crianças. No mesmo ano, o 

Parque da Aldeia sedia a corrida do Peru na 35ª edição, uma corrida tradicional da cidade 

realizada com o ponto de largada e chegada na Praça da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, onde 

os atletas percorrem o entorno do bairro por aproximadamente 6,5 quilômetros. Nessa edição, 

foram disponibilizadas 250 vagas. 

No Parque Gabriel Chucre ocorre o Projeto Bola Dentro. Trata-se de um projeto de 

tênis idealizado por uma Organização não Governamental (ONG) de mesmo nome, iniciado 

em 2018 e destinado a crianças e adolescentes. As atividades incluem desde a prática da 

modalidade até a formação profissional, e este projeto provém de uma parceria sem fins 

lucrativos. 

Entre os parques urbanos estudados, o Parque do Planalto e o Parque Gabriel Chucre 

são os mais contemplados pelos eventos e programações firmadas entre as parcerias da 

municipalidade e o Estado. No Parque da Aldeia, o único evento esportivo realizado é a 

Corrida do Peru, e faz parte do calendário do município. 

Em relação aos recursos financeiros, encontrou-se dificuldade para identificar as 

verbas públicas municipais e estaduais destinadas exclusivamente aos parques públicos 

estudados, sobretudo referente aos recursos financeiros destinados diretamente à promoção da 

atividade física e lazer. Desta forma, optou-se em realizar o levantamento sobre a dotação 

orçamentária na esfera municipal e buscar informações nos documentos impressos ou 

digitalizados oficiais dos órgãos públicos da Prefeitura Municipal de Carapicuíba, tais como: 

Lei Orgânica do Município (LOM), o Plano Diretor, o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei de Orçamento Anual (LOA). 

As tabelas apresentadas a seguir, foram elaboradas pelo autor desta pesquisa, com base 

nos dados apresentados nas Leis Orçamentárias anuais dos respectivos anos no período de 

2018 a 2020 (Lei Municipal nº 3491 de 14 de dezembro de 2017; Lei Municipal nº 3552 de 

dezembro de 2018; Lei nº 3648 de 30 de dezembro de 2019). 
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Tabela 1 - Evolução das Receitas Estimadas, segundo as Categorias Econômicas da Prefeitura do 
Município de Carapicuíba/SP previsto para 2018 a 2020 

Discriminação Estimado para 2018 Estimado para 2019 Estimado para 2020 

Receitas Correntes 

Impostos, Taxas e 

Contribuições de 

Melhoria 

131.611.409,40 160.979.548,14 188.523.486,37 

Receita Patrimonial 10.020.000,00 10.812.600,00 15.685.000,00 

Transferências 

Correntes 

306.976.464,79 315.322.255,51 368.579.231,26 

Outras Receitas 

Correntes 

28.260.000,00 35.557.280,82 38.180.000,00 

Soma 476.867.874,19 522.671.684,47 610.967.717,63 

Dedução da receita 

Dedução de receita 

Corrente 

-37.722.600,00 -36.059.600,00 -42.024.300,00 

Total 439.145.274,19 486.612.084,47 568.943.417,63 

Receitas de capital 

Operações de crédito 36.000.000,00 36.000.000,00 74.000.000,00 

Alienação de bens 4.135.000,00 3.998.683,73 3.960.000,00 

Transferência de 

capital 

75.492.921,43 92.530.047,61 101.091.603,18 

Outras receitas de 

capital 

23.402.576,88 20.806.498,31 2.100.000,00 

Soma 139.030.498,31 153.335.229,65 181.151.603,18 

Déficit Capital  500.000,00 13.500.000,000 35.615.065,30 

Total 139.530.498,31 166.835.229,65 216.766.668,48 

Resumo Geral 

RECEITAS 

CORRENTES 

439.145.274,19 482.612.084,47 568.943.417,63 

RECEITAS DE 

CAPITAL 

139.030.498,31 153.335.229,65 181.151.603,18 

Total das Receitas 578.175.772,50 639.947.314,12 750.095.020,81 



51 

 

Repasses recebidos 15.394.436,00 15.394.436,00 15.394.436,00 

Total Geral 593.570.208,50 655.341.750,12 765.489.456,81 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme a Lei Orçamentária Anual do Município de Carapicuíba 2017 - 2020, 

2020. 

 

A Tabela 1 apresenta a evolução das receitas previstas para o município de 

Carapicuíba de 2018 a 2020, com base nos dados apresentados nas respectivas Leis 

Orçamentárias anuais como já citadas anteriormente. Conforme os dados informados, 

verificou-se que entre os anos de 2018 e 2020 o município elevou os valores de arrecadação 

anual progressivamente, expressos no total das receitas. 

 

Tabela 2 - Evolução das Despesas Estimadas, segundo as Categorias Econômicas da Prefeitura do 
Município de Carapicuíba/SP previsto para 2018 a 2020 

Discriminação Estimado para 2018 Estimado para 2019 Estimado para 2020 

Despesas Correntes 

Pessoal e Encargos 

Sociais 

221.190.583,22 230.439.074,46 265.342.312,62 

Juros e Encargos da 

Dívida  

1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 

Outras Despesas 

Correntes 

213.254.690,97 238.673.010,01 264.186.039,71 

Soma 435.645.274,19 470.112.084,47 530.328.352,33 

Superávit Corrente 3.500.000,00 16.500.000,00 38.615.065,30 

Total 439.145.274,19 486.612.084,47 568.943.417,63 

Despesas de Capital 

Investimentos  134.682.952,71 153.835.229,65 203.766.668,48 

Amortização/ 

Refinanciamento da 

Dívida 

4.847.545,60 13.000.000,00 13.000.000,00 

Total 139.530.498,31 166.835.229,65 216.766.668,48 

Reserva de Contingência 
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Reserva de 

Contingência 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

Total 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

Resumo Geral 

DESPESAS 

CORRENTES 

435.645.274,19 470.112.084,47 530.328.352,33 

DESPESAS DE 

CAPITAL 

139.530.498,31 166.835.229,65 216.766.668,48 

RESERVA DE 

CONTINGÊNCIA 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

Total das Despesas  578.175.772,50 639.947.314,12 750.095.020,81 

Repasses concedidos 15.394.436,00 15.394.436,00 15.394.436,00 

Total Geral 593.570.208,50 655.341.750,12 765.489.456,81 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme a Lei Orçamentária Anual do Município de Carapicuíba 2017 - 2020, 

2020. 

 

Na análise da Tabela 2, a qual apresenta a evolução das despesas previstas do 

município de Carapicuíba de 2018 a 2020, verificou-se que as despesas também apresentaram 

evolução. Notou-se ainda que nas despesas correntes, no item Juros e Encargos da Dívida 

ocorreu uma redução significativa, além de apresentar evolução gradual no item Superávit. 

 

Tabela 3 - Orçamento estimado das despesas por Órgãos de 2018 a 2020 da Prefeitura de 
Carapicuíba/SP 

Órgãos Valor Absoluto/ 

Estimado (R$) 2018 

Valor Absoluto/ 

Estimado (R$) 2019 

Valor Absoluto/ 

Estimado (R$) 2020 

Câmara Municipal 15.394.436,00 15.394.436,00 15.394.436,00 

Gabinete do Prefeito 5.050.000,00 4.682.661,75 4.617.611,75 

Secretaria de 

Governo 

2.833.000,00 3.163.000,00 4.163.000,00 

Secretaria de 

Assuntos Jurídicos  

2.680.300,00 4.829.474,50 4.829.474,50 
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Secretaria da 

Fazenda 

91.985.285,05 105.381.974,82 101.672.163,04 

Secretaria de 

Administração Geral 

25.213.837,29 25.413.837,29 32.601.572,59 

Secretaria de 

Esporte e Lazer 

3.894.000,00 3.594.000,00 8.594.000,00 

Secretaria da 

Educação  

159.375.000,00 159.374.999,98 172.291.842,99 

Secretaria de Obras 34.735.000,00 47.281.425,64 51.039.000,00 

Secretaria de 

Serviços Municipais 

5.311.000,00 4.511.010,00 4.511.000,00 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Urbano 

2.331.000,00 32.016.726,57 82.994.177,64 

Secretaria de Saúde 

e Medicina 

Preventiva 

129.451.689,38 129.451.688,62 153.724.890,03 

Secretaria de 

Transportes e 

Trânsito 

13.182.000,00 13.182.000,00 15.500.000,00 

Secretaria de 

Assistência Social e 

Cidadania 

12.832.554,78 19.180.141,14 19.300.414,46 

Secretaria do Meio 

Ambiente e 

Sustentabilidade 

4.485.000,00 2.979.000,00 2.979.000,00 

Secretaria de 

Cultura e Turismo 

3.251.000,00 2.722.644,77 5.161.144,77 

Secretaria de 

Segurança e 

Controle Urbano 

6.463.000,00 8.602.424,25 9.682.424,25 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

Econômico S. E. 

Trabalho 

2.869.000,00 8.369.000,00 8.496.000,00 

Secretaria de Receita 

e Rendas 

2.338.000,00 4.902.357,80 5.452.357,80 
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Secretaria de 

Projetos Especiais, 

Convênios e 

Habitação 

36.844.670,00 28.890.510,99 27.890.510,99 

Secretaria de 

Infraestrutura 

Urbana 

13.915.000,00 13.000.000,00 16.200.000,00 

Secretaria da Gestão 

Administrativa 

741.000,00 24.000,00 0,00 

Reserva de 

Contingência 

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

Total das despesas 

dos órgãos 

578.175.772,50 639.947.314,12 750.095.020,81 

Resumo 

Total das despesas 

orçamentárias 

578.175.772,50 639.947.314,12 750.095.020,81 

Total dos repasses 

concedidos 

15.394.436,00 15.394.436,00 15.394.436,00 

Total Geral 593.570.208,50 655.341.750,12 765.489.456,81 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme a Lei Orçamentária Anual do Município de Carapicuíba 2018 - 2020, 

2020. 

 

A Tabela 3 apresenta a evolução das despesas previstas por órgãos e secretarias do 

município de Carapicuíba de 2018 a 2020. Nesta tabela é possível observar a regressão de 

despesas previstas para a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, nos anos de 2019 e 

2020. Ressalta-se que a referida secretaria tem responsabilidades sobre as áreas verdes da 

cidade, inclusive os parques. 

Na análise realizada na Tabela 1 que trata da arrecadação do município, observa-se o 

crescimento da arrecadação estimada, no entanto a previsão de despesas estimadas de algumas 

secretarias não acompanhou esta evolução, pelo contrário a exemplo da Secretaria do Meio 

Ambiente e Sustentabilidade, conforme apresentado acima, a mesma teve uma redução das 

despesas previstas, o que legitima a fala dos gestores entrevistados nesta pesquisa, conforme 

apresentado na subseção 5.3.7, na qual demonstram o desafio da gestão dos recursos 

financeiros em detrimento das demandas dos parques urbanos. 
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Sabe-se ainda que outras secretarias exercem algumas funções relacionadas aos 

parques urbanos. A Secretaria de Esporte e Lazer atua com oferta de programa de esportes e 

atividades físicas no Parque do Planalto. No Parque da Aldeia, há a participação da Secretaria 

de Cultura e Turismo nas atividades culturais realizadas no Quadrilátero da Aldeia, bem como 

no Teatro de Arena. As melhorias de infraestrutura dos parques urbanos são geralmente 

realizadas pela Secretaria de Obras. 

Contudo, nos documentos consultados não há discriminação de receitas ou despesas 

previstas diretamente aos parques municipais. Conforme análise orçamentária, observou-se 

que algumas secretarias tiveram evoluções representativas, como a Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, que apresentou uma evolução acentuada no ano de 2020, e outras 

secretarias que apresentaram evoluções expressivas, tais como as secretarias de: Esporte e 

Lazer, Cultura e Turismo, Obras, numa crescente gradual das despesas previstas. 

A análise realizada a partir dos dados escolhidos apresenta as referências dos gastos 

estimados, no entanto, notou-se que para uma demonstração mais detalhada, seria importante 

obter informações sobre os gastos realizados por secretaria assim como por parques. Contudo 

o levantamento desses dados demandaria técnicas de análise financeira que comprometeriam 

o prazo de finalização desta pesquisa. Sugere-se que para pesquisas futuras utilizem também 

dados de gastos efetivados, pois assim haverá margem de análise comparativa entre os gastos 

previstos e efetivados no orçamento público. 

Em 2017, Carapicuíba recebeu do Governo do Estado de São Paulo uma verba do 

Fundo de Financiamento e Investimento (FUMEFI) no valor de R$ 3,4 milhões de reais, para 

reurbanização, com contrapartida de R$ 25 mil reais da Prefeitura Municipal de Carapicuíba. 

O investimento foi destinado ao Parque dos Paturis, para implantação de uma entrada 

principal, uma sala de administração e sanitários, cercamento com grades e portões, pista de 

caminhada e ciclovia (SÃO PAULO, 2020). 

Nas visitas de campo ao referido parque, realizadas no ano de 2019, foi observada uma 

placa informativa referente a realização de obras no local. Conforme pode-se observar na 

Figura 4, a placa indicava a reforma e modernização da infraestrutura esportiva do Campo 

CSU e Paturis, no valor R$ 954.584,54. O Campo CSU se localiza no bairro Cidade Ariston, 

de modo que não foi possível identificar o valor destinado para a reforma do campo do Parque 

dos Paturis. 
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Figura 4 - Placa informativa da reforma dos Campos CSU e Paturis 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Também foram observadas placas informativas durante as visitas de campo realizadas 

no ano de 2019 no Parque do Planalto, representadas na Figura 5, referente à construção do 

Campo de Futebol Society com gramado sintético no Parque do Planalto e Parque Santa 

Brígida, no valor R$ 1.008.512,90. Ressalta-se que o Parque Santa Brígida, localiza-se no 

bairro Jardim Santa Brígida e, aparentemente, corresponde a uma área verde com campo de 

futebol, cujo valor destinado, para a reforma correspondente ao Parque do Planalto, não foi 

possível de ser identificado. 
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Figura 5 - Placa informativa da construção dos Campos de Futebol Society 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Durante as visitas de campo realizadas no mesmo ano de 2019, no Parque da Aldeia 

também foi observada a presença de uma placa informativa, conforme a Figura 6, referente a 

realização de obras no local, indicando, a construção de pista de caminhada no valor 

R$1.169.916,03. 
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Figura 6 - Placa informativa da construção da pista de caminhada 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Nas visitas de campo realizadas em 2019, período que antecede o ano eleitoral, 

percebeu-se uma intensificação das obras no Parque dos Paturis, Parque Planalto e no Parque 

da Aldeia. As placas informativas indicavam o recebimento de recursos de convênios federais 

e estaduais, mas também indicavam o recebimento de verbas de emendas parlamentares pelo 

município. No entanto, durante o período de pesquisa de campo, nos referidos parques, não 

foi possível verificar o término de algumas obras, principalmente do Parque dos Paturis 

iniciadas em 2018. 
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4.1  O diagnóstico dos parques de Carapicuíba 

Os parques que compõem esse território são cinco: Parque dos Paturis localizado no bairro da 

Vila Municipal situado na região noroeste do município; Parque da Aldeia localizado na 

região sudeste, no bairro Parque Jandaia; o Parque do Planalto localizado no bairro Jardim 

Planalto, na região sudoeste, o Parque Gabriel Chucre localizado no bairro Vila Gustavo 

Correia, na região norte e o Parque Municipal Carapicuíba situado no bairro Vilarejo na 

região sul, na Figura 7. 

Figura 7 - Os 5 parques urbanos da cidade de Carapicuíba/SP 

 

Fonte: Elaborado pelo autor – Google Earth, 2020. 

As incursões em campo ocorreram nos quatro parques selecionados para a pesquisa: 

Parque dos Paturis, Parque do Planalto e Parque da Aldeia, todos com um modelo de gestão 

direta da Prefeitura Municipal de Carapicuíba. Já, o quarto parque escolhido foi o Parque 

Gabriel Chucre, que possui a gestão direta estadual e administração realizada pela 

Coordenadoria de Parques Urbanos e Parcerias da SIMA. 

A exceção foi o Parque Municipal de Carapicuíba, identificado como Área de 

Preservação Permanente (APP), constituída por uma área verde total de 291.585,69 m² e as 

Áreas Institucionais no total de 36.701,00 m² situadas no loteamento “Alphaville Granja 

Viana”, de acordo a Lei nº 3105 de 24 de novembro de 2011 (CARAPICUÍBA, 2011c). 

 Posteriormente, a Lei Municipal nº 3143 de 06 de junho de 2012 dispõe sobre a 

alteração da denominação de “Parque Ecológico Carapicuíba" para a denominação de “Parque 
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Municipal de Carapicuíba”. Tal parque abriga o CES, que promove atividades de 

sustentabilidade e meio ambiente por meio da realização de cursos, oficinas, palestras, 

destinados ao público através de agendamento prévio, administrado pela Secretaria de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (CARAPICUÍBA, 2018). Nesse sentido, o parque dedica todas 

suas atividades direcionadas à sustentabilidade e, por este motivo, não será objeto de estudo 

devido a não oferecer o acesso livre para as AFL. 

O diagnóstico elaborado a partir das visitas aos parques compõe descrições detalhadas 

destas áreas com dados obtidos das observações nos trabalhos de campo. As informações 

descritas foram pautadas em quatro itens elementares, tais como: acesso; serviços ambientais 

ou ecossistêmicos; gestão; usos para o lazer presentes no roteiro de observação sobre o uso 

em parques urbanos (Anexo A). 

Existem coincidências na estrutura textual do diagnóstico, observadas em semelhanças no uso 

público e nas problemáticas dos parques, conforme exposto nos tópicos a seguir. 

 

4.1.1 Parque dos Paturis 

O Parque dos Paturis (Figura 8) está localizado na Rua Garça no bairro da Vila 

Municipal, Carapicuíba - SP, próximo ao Conjunto Habitacional Castelo Branco numa área de 

aproximadamente 189.000 m2 concedida pela COHAB (Companhia Metropolitana de 

Habitação de São Paulo), e entrecortado por linhões de energia, além de fazer divisa com o 

bairro Quitauna, pertencente ao município de Osasco, e estar situado entre duas avenidas, 

Avenida Antônio Faustino dos Santos e a Avenida Marginal do Ribeirão, margeada pelo 

Rodoanel Governador Mário Covas. 
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Figura 8 - Vista aérea do Parque dos Paturis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor – Google Earth, 2020. 

Inaugurado em 1994 pelo prefeito Fuad Gabriel Chucre, o Parque dos Paturis foi o 

primeiro parque urbano da cidade (Figura 9). A origem do seu nome é uma referência à ave 

aquática migratória com o nome de Paturi, que costuma pousar em lagoas entre o seu trajeto 

migratório para se alimentar e descansar, sendo alguns desses pontos de repouso nas lagoas 

existentes no próprio parque. 
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Figura 9 - As instalações do Parque dos Paturis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor – Google Earth, 2020. 

Na sua área interna o parque possui: um campo de futebol society com grama sintética; 

um espaço livre com uma arquibancada de concreto que outrora comportou duas quadras 

poliesportivas; uma pista de caminhada; uma ciclovia; uma pista de skate; um playground; 

uma praça de eventos, utilizada como área de estacionamento; uma área com churrasqueiras e 

mesas de concreto para piquenique; um bosque; quatro lagoas; uma pista de instrução para 

motocicletas; uma sede administrativa, em fase de construção; uma sede da zeladoria; um 

sanitário feminino e outro masculino; um bebedouro e dois quiosques que oferecem aos 

usuários alimentos e bebidas. 

4.1.1.1 Acesso ao parque 

A região na qual o parque se encontra possibilita acesso dos frequentadores por 

diversos modais. É possível acessá-lo de outras regiões e municípios vizinhos pelos trens da 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) da linha 8 - Diamante ao desembarcar 

na estação General Miguel Costa, localizada na Avenida dos Autonomistas. Conectado a 

estação de trem está o terminal de ônibus intermunicipal conhecido como Terminal 

Metropolitano Luiz Bortolosso, que recebe as linhas dos ônibus municipais e linhas de ônibus 

intermunicipais dos outros municípios próximos: Osasco, Cotia, Jandira, Itapevi, Barueri e 

Santana de Parnaíba. 
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O usuário ao desembarcar nesse local percorrerá um percurso, a pé, de 

aproximadamente 550 metros, em 7 minutos ou, se for de bicicleta, percorrerá 600 metros em 

2 minutos pela Avenida Antônio Faustino dos Santos em direção ao portão C do parque 

situado na situado na Avenida Atlântico, 546/572 (GOOGLE, 2020). No Terminal 

Rodoferroviário não se identificou nenhuma placa de indicação do trajeto ao parque 

direcionado aos pedestres e ciclistas. 

Outro recurso ao visitante local ou de outras regiões é utilização de motos e carros 

através das rodovias: Rodovia Castelo Branco, Rodoanel Governador Mário Covas e Rodovia 

Raposo Tavares que são conectadas às principais vias de acesso do município ao parque: 

Avenida Marginal do Ribeirão, Avenida Integração, Avenida Antônio Faustino dos Santos, 

Avenida Des. Eduardo Cunha de Abreu e Avenida dos Autonomistas. 

O município na sua estrutura viária não dispõe de ciclovias ou ciclofaixas. Mesmo assim, os 

frequentadores, na sua maioria moradores do município, são pedestres e ciclistas (Figura 10), 

e alguns poucos são skatistas ou frequentadores de bairros vizinhos ao parque, inclusive da 

cidade de Osasco. 

Figura 10 - Frequentadores acessam o parque de bicicleta 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Quanto ao local para estacionar as bicicletas, esse equipamento de lazer ainda não 

dispõe de um local apropriado com estrutura específica, embora possua um estacionamento 

conjugado com a praça de eventos onde tanto veículos como motos estacionam mesmo sem a 

demarcação das vagas (Figura 11). 
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Figura 11 - Praça de eventos utilizada como estacionamento 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Nas visitas de campo não se identificou a presença de turistas, mas sim a presença de 

moradores do entorno, bairros próximos e alguns visitantes do município vizinho, Osasco. O 

parque passa por uma revitalização desde 2018 na parte da iluminação. Em 2019, ocorreu a 

instalação de um gradil para o cercamento do seu perímetro com a implantação da via interna 

pavimentada de concreto (Figura 12), entretanto, tal implantação ocorreu sem a devida 

nivelação do solo para o uso compartilhado entre ciclistas, skatistas, patinadores e pedestres. 

Em alguns pontos da pista, observaram-se pequenos degraus pela erosão do terreno com as 

águas da chuva. 

Figura 12 - Pista de concreto em desnível com o solo 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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Mesmo com a implantação dessas novas vias em um terreno com acentuado aclive 

partindo da região das lagoas em direção aos bosques, a acessibilidade para pessoas com 

mobilidade reduzida ou cadeirantes ainda é precária. Tanto o calçamento externo quanto o 

calçamento interno não estão em conformidade com as normas de acessibilidade universal, e 

essa normatização também é inexistente na infraestrutura dos banheiros (Figura 13) e 

bebedouros. 

 

Figura 13 - Banheiro masculino 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Os banheiros masculino e feminino e os bebedouros continuam não oferecendo 

condições mínimas de uso, como a ausência de trincos nas portas individuais e vasos 

sanitários sem tampas, no caso dos banheiros, enquanto os bebedouros (Figura 14) não 

possuem algumas torneiras e, tamanho dimensionado para o uso de crianças e de pessoas com 

deficiência e limitações locomotoras ou deficiência visual. 
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Figura 14 - Bebedouro 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Poucas são as lixeiras espalhadas na área do parque, e algumas se concentram 

próximas aos vendedores ambulantes, na praça de eventos, e nos dois quiosques dos 

comerciantes. Identificou-se, ainda, que a área também não possui placas ou mapas de 

localização dos espaços internos. Nota-se a ausência de sinalização adaptada para pessoas 

com deficiência visual. 

O entorno imediato é envolto pela comunidade da Vila Municipal que reside na 

margem da linha férrea da CPTM, em casas térreas ou assobradadas com pequenos comércios 

variados embaixo de suas moradias: bares, pequenos mercados, quitandas, pizzarias e 

esfiharias, adegas, borracharias e um número considerável de igrejas evangélicas ao longo da 

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu. 

Na Avenida Antônio Faustino dos Santos concentram-se os prédios do COHAB 

Castelo Branco e casas térreas de alvenaria ou tijolos aparentes, além de comércios e 

estabelecimentos tais como: supermercado, posto de gasolina, borracharia, lojas de peças 

automotivas, academia, reciclagem de sucata, bares e lanchonetes.  

Nas imediações se situam a Diretoria Estadual de Ensino de Carapicuíba e outras 

escolas públicas estaduais e municipais: E.E. (Escola Estadual) Professor Willian Rodrigues 
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Rebuá, E.E. Professora Aparecida de Fátima Silva, E.E. Oscar Graciano e EMEI (Escola 

Municipal de Ensino Infantil) Castelo Branco. 

A vizinhança do parque constitui-se de uma comunidade que vive em moradias construídas 

com madeiras ou tijolos aparentes e, de uma área onde ocorre o futebol de várzea (Figura 15), 

cuja atividade faz parte do lazer desses munícipes. Nota-se que, aos finais de semana, o 

campo de terra da comunidade torna-se um ponto de encontro para os jogadores amadores, 

amigos e seus familiares. 

Figura 15 - Campo de várzea faz divisa ao parque 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Próximo ao parque existe a Praça da Árvore com um ginásio coberto, um playground 

e um espaço arborizado com mesas e bancos espalhados na sua área. Nota-se que, há poucas 

áreas públicas verdes no entorno, algumas com árvores de pequeno e médio porte. 

Com o cercamento do Parque dos Paturis, concluído em 2019, representado pela linha 

vermelha na Figura 16, os campos de futebol situados ao lado desta área não foram 

incorporados ao parque. Conforme a referida figura, com destaque para a extensão das linhas 

laranja, é possível observar possíveis pontos de conexões ao parque, possibilitados por 

calçadas niveladas, via de ligação aos pedestres e ciclistas. 

Nota-se ao longo de um dos trechos demarcados em laranja que há outras áreas livres ao 

longo do prolongamento da Avenida Marginal do Ribeirão, passarela do Rodoanel sentido 

bairro, com algumas áreas gramadas, com arbustos e árvores de pequeno e médio porte que 

poderiam conectar o parque à praça, localizada ao lado da Passarela de Pedestre do Rodoanel, 

inclusive facilitando o acesso dos munícipes de Osasco. 
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Figura 16 - Parque dos Paturis e seu entorno. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor – Google Earth, 2020. 

 

Outra possibilidade de expansão da conexão apresentada acima seria a conexão, via 

Avenida Marginal do Ribeirão (Figura 17), do Parque dos Paturis ao Parque da Aldeia a partir 

da construção de uma calçada nivelada, ciclovia ou ciclofaixa. Ou seja, ao integrar as áreas 

verdes livres da cidade aos equipamentos públicos de lazer, por vias de ligação ciclísticas ou 

pedonais, proporcionaria uma conexão espacial, além de viabilizar a apropriação do território. 

Além de possibilitar a mobilidade ativa por meio da circulação das pessoas a pé, de bicicleta, 

de patins, de skate e patinete.  

Na subseção 5.1.4 no quadro 6 apresenta na entrevista do gestor público e usuários a 

possibilidade de conexão entre os parques, assim evidencia a necessidade de reestruturação 

das calçadas e vias públicas para melhoria da mobilidade urbana. 
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Figura 17 - Trecho do Parque dos Paturis ao Parque da Aldeia 

 

Fonte: Elaborado pelo autor – Google Earth, 2020. 

Com relação aos bairros residenciais, próximos ao Parque dos Paturis, esses são 

ocupados por comércios variados para atender as necessidades da comunidade local e, 

portanto, não oferecem meios de hospedagem, estacionamentos particulares, empresas ou 

galpões industriais. 

A sinalização semafórica das avenidas e ruas próximas para circulação de veículos e 

pedestres está instalada em pontos que viabilizam o acesso de pessoas que não possuem 

nenhum tipo de deficiência visual ou motora. Tanto na parte interna do parque como na parte 

externa a acessibilidade universal é deficitária. A Figura 18 demonstra a inviabilidade do 

acesso ao público com deficiência ou mobilidade reduzida. 
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Figura 18 - Calçamento com barreiras de acesso 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

4.1.1.2 Serviços ambientais ou ecossistêmicos 

A cidade de Carapicuíba, de acordo com os dados da Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo (CETESB), de 2019, apresentou uma boa qualidade do ar. Para realização das 

medições de temperatura e umidade do ar foi instalado no celular o aplicativo com a função 

de higrômetro denominado Galaxy Sensors. 

Outro aplicativo também instalado foi o Sound Meter com a função decibelímetro para 

a captação dos ruídos. No período diurno, a primeira medida foi realizada na parte interna do 

parque na área detectada visualmente com maior aglomeração de árvores. Obteve-se a 

temperatura de 29,5 graus Celsius com 59% de umidade do ar e 40 decibéis com os ruídos de 

pássaros. A segunda medida foi feita na parte externa, próxima à via pública. Entre os dois 

pontos de medição com uma distância de aproximadamente 400 metros, obteve-se a 

temperatura de 31 graus Celsius com 58,3% de umidade do ar e variação de 70 a 80 decibéis 

com os ruídos dos veículos. 

Importante ressaltar que para obtenção de dados precisos para análise comparativa da 

temperatura, umidade do ar e ruídos seria necessários equipamentos específicos, assim como, 

a medição deveria ocorrer simultaneamente nos pontos selecionados nas áreas interna e 

externa. Sendo assim verificou-se para futuras pesquisas a importância da sistematização de 

um protocolo de captação dos dados, que amplie os pontos de coleta no interior e no entorno 
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dos parques garantindo a obtenção dos dados simultaneamente, bem como a coleta seja 

realizada em período ampliado, tais observações são necessárias devido interferências que 

podem comprometer a precisão na captação dos dados coletados. Diante do exposto cabe 

considerar que nas subseções: 4.1.2.2; 4.1.3.2 e 4.1.4.2 deste capítulo serão apresentados os 

dados coletados que ocorreram com as mesmas limitações descritas acima. 

O bosque é a área verde do parque na qual a sensação térmica apresenta um conforto 

ambiental ao usuário em relação às áreas abertas e sem vegetação. Percebeu-se, nesse sentido, 

uma diminuição da temperatura e aumento da umidade do ar e a diminuição dos ruídos dos 

veículos e pessoas que circulam nas imediações ou áreas externas do parque. 

A vegetação não é remanescente de Mata Atlântica, pois foi uma área de pastagem 

para bovinos, e, atualmente, a vegetação existente foi resultado de replantio e, constitui-se de 

arbustos, árvores frutíferas, árvores de pequeno, médio e grande porte. Ao redor das lagoas e 

na ilha central da lagoa é maior a paisagem composta de gramados, vegetação aquática e 

árvores concentradas em algumas porções entre esses corpos d'água. 

O parque possui quatro lagoas artificiais de águas turvas, uma delas está coberta por 

uma espécie de vegetação aquática. Nesses corpos d'água são encontradas espécies de peixes, 

tartarugas e marrecas. A fauna silvestre encontrada entre os galhos das árvores são os pássaros 

e alguns deles foram observados em visita de campo como os sabiás, pardais, maritacas e 

garças. 

O solo apresenta alguns pontos de erosão, principalmente nas partes de declive do 

terreno. Em alguns pontos do parque foram observados grandes galhos secos caídos das 

árvores e amontoados em pilhas, bem como uma grande porção de solo desprovido de 

vegetação próximo à pista de skate. 

A área de maior vegetação do parque está localizada no bosque, onde também está 

presente uma das lagoas (Figura 19) e um trecho da pista de caminhada. Nota-se, também, 

que há a formação de um corredor de árvores num terreno em aclive. Este local é bastante 

frequentado, devido oportunizar a contemplação visual pela composição paisagística.  
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Figura 19 - Paisagem da lagoa e vegetação do Parque dos Paturis 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

O Parque dos Paturis não apresenta nenhuma programação com serviços de educação 

ambiental, parcerias com escolas públicas, escolas particulares, outras instituições ou 

comunidade local. 

 

4.1.1.3 Gestão 

Atualmente a estrutura organizacional do Parque dos Paturis possui um funcionário 

alocado nas suas dependências, que é responsável pela zeladoria. Esse espaço público 

apresenta uma única placa na beira da lagoa com a indicação de proibido nadar (Figura 20), 

não dispõe da comunicação visual interna ou externa autoguiada, tais como: mapa de 

localização, placas de sinalização com indicação dos equipamentos, materiais impressos ou 

murais informativos da programação de atividades e eventos. Com relação à comunicação 

virtual, essa é realizada através do site institucional da Prefeitura, bem como nas redes sociais 

do Facebook. 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Figura 20 - Placa de indicação na beira da lagoa principal 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

As observações também foram realizadas no período noturno e permitiram verificar 

que os postes de iluminação com lâmpadas amarelas oferecem uma incidência de luz eficaz 

nas áreas abertas da lagoa (Figura 21) e na praça de eventos, mas não tão eficientes próximos 

ao bosque, que possui menor quantidade de postes em funcionamento. 
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Figura 21 - Iluminação da pista ao redor da lagoa 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

No início da implantação do cercamento do Parque dos Paturis, os portões de acesso 

continuaram abertos (Figura 22). Entretanto, durante esse processo de implantação das grades, 

verificou-se que no período noturno não havia a presença de uma segurança fixa no local e, 

com a diminuição do fluxo de pessoas revela Fabricio na subseção 5.3.2 a sua sensação de 

insegurança permanecia principalmente nos pontos com baixa incidência de luz. A partir de 

2019, com a conclusão da obra de cercamento, o parque passou a funcionar com horário 

limitado, resultando na restrição de uso e de acesso das pessoas que o utilizavam como ponto 

de passagem. 
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Figura 22 - Portões de acesso abertos no período noturno 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Os brinquedos do playground não foram substituídos. O trenzinho de tubo de concreto 

foi o único item remanescente. As duas quadras poliesportivas não possuem as traves 

metálicas, o alambrado e a pintura da demarcação no piso apagou-se pela deterioração da ação 

do tempo. Foram identificados bancos quebrados e muitos espaços sem esses objetos e, a 

mesma situação aconteceu com as lixeiras, que estavam em menor quantidade pelo tamanho 

da área e, as poucas disponíveis, pois estavam concentradas na praça de eventos e no entorno 

da lagoa central. Pela extensão da área, é possível encontrar resíduos sólidos e dejetos 

descartados de maneira incorreta em vários pontos. 

O antigo campo de futebol de areia, com dimensões menores, cedeu espaço para 

implantação de uma portaria e recebeu um piso de grama sintética (Figura 23) e novos 

alambrados. 
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Figura 23 - Campo de grama sintética e novos alambrados 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

O piso da pista de skate precisa ser nivelado e recapeado para eliminar rachaduras, 

buracos no concreto e o acúmulo de água no chão da pista. Os banheiros possuem um mau 

odor por permanecerem longos períodos sem limpeza adequada e, uma estrutura que não 

atende as necessidades básicas dos usuários.  

A edificação não oferece o uso individualizado dos vasos sanitários por ausência de 

portas, fechaduras entre as divisórias e internamente não possui pia com torneira. O 

bebedouro com ausência de algumas torneiras e sem o filtro purificador que comprove a 

qualidade da água contém alguns revestimentos cerâmicos descolados do conjunto original. 

A bicicleta é um modal presente na rotina do parque, porém na sua infraestrutura não 

existe um bicicletário. Na praça de eventos se concentram os vendedores ambulantes com 

seus veículos e tanto a praça de eventos quanto o bosque são utilizados como estacionamento 

pelas motos e carros. 

As parcerias e concessões de serviços estão distantes do cenário desse espaço de lazer. 

As ofertas de alimentos e bebidas nas dependências são comercializadas pelos dois quiosques 

fixos e pelos vendedores ambulantes, que não contribuem com a manutenção do parque por 

meio de contribuições financeiras. Outros comerciantes disponibilizam brinquedos infláveis, 

camas elásticas, piscina de bolinha e passeios de cavalo (Figura 24), para o entretenimento 

das crianças, de forma autônoma e sem nenhuma contrapartida pelo uso do espaço. 



77 

 

Figura 24 - Oferta de passeios a cavalo 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Nas visitas de campo não se presenciou atividades ou programações de animação 

socioambientais promovidas pelo poder público municipal. Notou-se, nos relatos obtidos com 

os usuários, o baixo envolvimento da comunidade local nas discussões e reflexões pertinentes 

ao Parque dos Paturis. Por outro lado, no aspecto da participação popular, o poder público não 

divulga ou promove ações que possibilitem essa aproximação com o munícipe. Nesse sentido, 

não foram identificados nos documentos e registros oficiais do parque a existência de um 

conselho gestor participativo em funcionamento. 

 

4.1.1.4 Usos para o lazer 

Nas três lagoas do parque observou-se a pesca (Figura 25) e, nos dias ensolarados, 

observaram-se adultos e crianças nadando nos lagos do parque, ainda que exista uma placa 

indicativa com os dizeres de “proibido nadar com risco de afogamento”. 
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Figura 25 - A pesca na beira da lagoa 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Nesse local ocorreram algumas intervenções esporádicas da guarda municipal para 

coibir o nado. No entanto, essa ação de dispersão funciona temporariamente, pois após a saída 

dos agentes municipais, os praticantes retornam (Figura 26). 
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Figura 26 - A prática do nado na lagoa do parque 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Nas pistas cimentadas ao redor da lagoa e na sua extensão pelo parque, a caminhada e 

a corrida são realizadas por adultos e idosos, e o maior fluxo da circulação dessas pessoas se 

concentra no período da manhã e no final da tarde durante a semana. Nos finais de semana, os 

caminhantes e os corredores dividem esse espaço com os adolescentes ciclistas, skatistas, 

enquanto as crianças menores e seus familiares andam de bicicleta e patins (Figura 27). 

 

Figura 27 - Ciclistas, patinadora e pedestre na pista 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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Com a degradação das quadras poliesportivas (Figura 28), o espaço que antes era 

destinado a duas quadras poliesportivas ficou sem uso original. 

 

Figura 28 - Quadras poliesportivas degradadas 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Os praticantes do futsal migraram para a praça de eventos e, assim, crianças, 

adolescentes e adultos jogam bola entre os veículos estacionados (Figura 29). 

Figura 29 - Praticantes do futsal na praça de eventos 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Com a interdição temporária do campo de areia para transformá-lo num campo com 

piso sintético, os jogadores amadores de futebol utilizam um campo de terra vizinho ao 

parque (Figura 30). 
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Figura 30 - O futebol no campo ao lado do parque 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

No bosque, famílias e grupos de amigos com idades variadas se dividem entre as 

churrasqueiras e mesas de concreto remanescentes entre as árvores, e fazem churrasco e 

piquenique no gramado, além de se reunirem para conversar, ouvir música e dançar (Figura 

31). 

Figura 31 - Amigos e famílias reunidas para ouvir música e dançar 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Pelos relatos de comerciantes locais, ocorre um fluxo intenso de adolescentes e adultos 

usuários de bebidas alcoólicas e de drogas recreativas nas dependências desse espaço público. 

Os programas sexuais entre homens e mulheres ocorrem com maior frequência no período 

noturno, e concentram-se na área do bosque e dentro dos veículos estacionados entre as 

árvores. 
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O playground oferece o trenzinho de concreto (Figura 32) como único brinquedo disponível 

em 2019, já que os demais foram danificados e não substituídos. Esse trecho do parque se 

encontra esvaziado por falta de infraestrutura, proposições de atividades ou de programações 

para o público infantil e seus familiares. 

 

Figura 32 - Playground com brinquedos danificados 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

A pista de skate localizada no fundo do terreno tem uma movimentação moderada 

durante a semana, e, nos finais de semana, esse uso se intensifica com a presença de 

adolescentes e adultos praticantes dessa modalidade, na sua maioria do gênero masculino 

(Figura 33). Na ausência dos skatistas observou-se crianças utilizando a pista para outras 

brincadeiras. 
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Figura 33 - Skatistas na pista 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Após a pista de skate e depois da última lagoa está localizada a pista asfáltica de 

instrução dos alunos das autoescolas para treinarem no circuito desenhado no piso para se 

habilitarem na direção de motocicletas. 

Observou-se alguns espaços vazios não utilizados pelos frequentadores, 

principalmente no fundo do parque. Depois do bosque, há uma porção do terreno com terra 

batida em declive (Figura 34). Outra área verde identificada com pouco uso fica atrás dos 

banheiros. 

Figura 34 - Área em declive descampada sem uso definido 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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Cabe ressaltar que o Parque dos Paturis sofreu um processo de degradação ambiental, 

como também a deterioração da sua infraestrutura ao longo dos anos. Devido a ocorrência de 

atividades ilícitas, o parque sofreu o abandono gradual, inclusive noticiados pela mídia, 

contrastando com a história ao início de sua inauguração, já que foi o primeiro parque 

inaugurado na cidade com grande fluxo de visitantes desde o início de seu funcionamento. 

Com frequência eram realizados eventos e atividades aos finais de semana, como por 

exemplo: Festa Nordestina, Rodeio, instalação de Parque de Diversão em suas dependências, 

além de shows musicais. 

 

4.1.2 Parque da Aldeia 

O Parque da Aldeia está localizado na Avenida do Ribeirão, entre os bairros Parque 

Jandaia e Vila Conquista, conforme Figura 35. 

 

Figura 35 - Vista aérea do Parque da Aldeia 

 

Fonte: Elaboração própria - Google Earth, 2019. 

 

Sua implantação ocorreu em 2004. Trata-se de um parque inaugurado para cumprir as 

compensações ambientais devido à construção do Rodoanel Governador Mário Covas do 

trecho oeste. Entretanto, o Parque da Aldeia (Figura 36) surgiu após a desapropriação de 
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algumas moradias, localizadas próximas ao quadrilátero da Aldeia Jesuítica, considerada 

como patrimônio histórico datada de 1940, sendo assim, o parque tinha também a função de 

proteger o avanço das ocupações urbanas desordenadas que ocorriam ao redor do 

Quadrilátero. 

Figura 36 - Placa na entrada do Parque da Aldeia 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Figura 37 - As instalações do Parque da Aldeia 

 

 Fonte: Elaboração própria - Google Earth, 2019. 
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As dependências do parque incluem: uma área gramada com três traves; dois 

playgrounds; aparelhos da academia ao ar livre; bosque com churrasqueiras e mesas para 

piquenique; uma lagoa; um Teatro de Arena com arquibancada; OCA - Escola Cultural; o 

Quadrilátero da Aldeia Jesuítica; a pista de instrução para motociclistas; a Sede da Defesa 

Civil; uma área utilizada como estacionamento; um sanitário masculino e outro feminino e 

um bebedouro. 

 

4.1.2.1 Acesso ao parque 

A região de localização do parque possibilita o acesso dos frequentadores por diversos 

modais. É possível acessá-lo de outras regiões e municípios vizinhos pelos trens da CPTM da 

linha 8 - Diamante, descendo na estação General Miguel Costa, localizada na Avenida dos 

Autonomistas, e deslocando-se numa linha reta via Avenida Marginal do Ribeirão. Se o 

acesso ao parque for feito a pé, esse se dará após percorrer aproximadamente 5,8 quilômetros 

em um tempo médio de 1 hora e 15 minutos, e, se for de bicicleta, o tempo médio percorrido é 

de 22 minutos (GOOGLE, 2020). Por um lado, não se identificou a orientação do percurso 

para o pedestre ou ciclista, posta no mapa de localização do entorno da estação. Por outro, 

verificou-se a presença de placas de trânsito que indicassem a localização do Parque da 

Aldeia na via para veículos. 

Conectado à estação de trem está o terminal de ônibus intermunicipal conhecido como 

Terminal Metropolitano Luiz Bortolosso. O acesso via transporte público pode ocorrer pelo 

uso das linhas municipais 102 - Aldeia / Estação e 450 - Carapicuíba - Jardim Novo Horizonte 

e, então, descer no ponto na Rua Eduardo Augusto Mesquita, que fica a cerca de 550 metros 

do parque. Outro recurso ao visitante local ou de outras regiões é utilizar motos e carros pelas 

rodovias: Rodoanel Viário Mário Covas e Rodovia Raposo Tavares, pois estão conectadas às 

principais vias de acesso do município ao parque: Avenida Marginal do Ribeirão e estrada da 

Aldeia. 

A malha viária do município não dispõe de ciclovias ou ciclofaixas que conectem o 

terminal de ônibus ou a linha férrea a esse espaço público. Quando observamos o perfil dos 

frequentadores, a maioria são de moradores locais, que acessam o parque como pedestres e 

ciclistas. Esse equipamento de lazer não dispõe de bicicletário e possui um espaço utilizado 

como estacionamento para os veículos com entrada, com acesso pela Rua Xapuri, sem 

portaria e num terreno aberto com piso de terra batida e cascalho sem sinalização ou 
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demarcação de vagas. Alguns veículos como motocicletas e carros circulam em algumas 

partes internas do parque (Figura 38), principalmente as motocicletas. 

 

Figura 38 - Veículos estacionados na parte interna do parque 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

No quadrilátero da Aldeia Jesuítica acontecem a Festa da Santa Cruz, Festa da Santa 

Cruzinha, Festa de Santa Catarina, Carnaval, Encontro dos Amigos da Viola em parceria com 

a Associação Sarabaquê, Corrida do Peru e, no Teatro de Arena, ocorre o Drama da Paixão de 

Cristo (Figura 39). Também ocorrem visitas programadas pela Secretaria de Educação com os 

estudantes de algumas escolas municipais para conhecer a história da Aldeia Jesuítica. 
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Figura 39 - Drama da Paixão de Cristo no Teatro de Arena 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Nota-se a intensificação de visitantes nos eventos relacionados a datas comemorativas, 

realizadas no Quadrilátero da Aldeia, bem como o evento da encenação da Paixão de Cristo 

realizado no Teatro de Arena (Figura 40). 

 

Figura 40 - O quadrilátero da Aldeia Jesuítica 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

O perímetro do parque e o quadrilátero da Aldeia Jesuítica não dispõem de 

acessibilidade universal. O calçamento em vários pontos está com o concreto danificado e o 

solo em alguns pontos está erodido. As rampas de acesso são inexistentes e o terreno possui 

várias irregularidades no seu nivelamento (Figura 41). 
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Figura 41 - Calçamento irregular e terreno em declive com degraus 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Os banheiros e os bebedouros não apresentavam adaptação ou sinalização para o 

acesso de pessoas com deficiência visual, cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida. 

Além disso, os sanitários do quadrilátero existentes permaneciam fechados e não ofereciam 

condições mínimas de uso, como a ausência de trincos nas portas individuais, vasos sanitários 

sem tampas e, no caso dos bebedouros, não tinham o seu tamanho dimensionado para o uso 

de crianças e de pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência visual. Há poucas 

lixeiras espalhadas pela área do parque e algumas se encontraram danificadas. 

A pista concretada ao redor da lagoa apresentava melhores condições de uso para a 

locomoção dos frequentadores. Mesmo assim, não possuía sinalização adaptada, e o seu uso é 

compartilhado por pedestres e ciclistas. Em alguns pontos da pista foram observados 

pequenos trechos com acúmulo de água da chuva (Figura 42). 
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Figura 42 - Pista ao redor da lagoa 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

A sinalização semafórica das avenidas principais para a circulação de veículos e 

pedestres está instalada em pontos que viabilizam o acesso de pessoas que não possuem 

nenhum tipo de deficiência visual ou motora. Tanto na parte interna como na parte externa do 

parque a acessibilidade universal ainda é deficitária para o acesso desse público. 

Na parte interna do parque encontramos a OCA - Escola Cultural5, alguns imóveis 

com características de moradia, bem como dois imóveis aparentemente com fins comerciais 

característicos de bares com apresentação de shows musicais. 

O quadrilátero da Aldeia Jesuítica abriga as seguintes edificações: a Biblioteca 

Municipal Sarabaquê, a Associação Sarabaquê, a Casa da Cultura, a Casa das Rendeiras da 

Aldeia, a Sede do Conselho Municipal de Cultura de Carapicuíba (COMCUCA), a igreja 

católica, algumas casas de moradores e dois bares, entre eles um de rock que reúne 

motociclistas da região. 

No bairro do Parque Jandaia está localizado o Helipark Táxi Aéreo e Manutenção, um 

ponto de pouso de helicópteros, localizado no bairro da Vila Conquista, que fica no sentido do 

bairro Novo Horizonte. Próximo ao parque, está localizado um complexo industrial da cidade 

de Carapicuíba, com galpões e empresas de pequeno e grande porte. 

                                                             
5 Organização não-Governamental OCA - Escola Cultural, criada em 1996, desenvolve atividades culturais para 

jovens e crianças, com o objetivo de garantir o desenvolvimento integral através da arte e cultura brasileira. 

Disponível em: https://ocaescolacultural.org.br/ Acesso em: 10 mar. 2021. 
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Observou-se a escassez de meios de hospedagem nessa parte do município e poucos 

restaurantes para atender o fluxo de profissionais e moradores locais que circulam nessa 

localidade durante o dia. Nas imediações, se situam as escolas públicas estaduais: E.E. 

Professora Adalberto Mecca Sampaio, E.E. Professora Esmeralda Becker Freire de Sampaio, 

E.E. Professora Maria Helena Mardegan Scabello. 

O entorno do parque é composto pela população da Vila Conquista e do Parque 

Jandaia. Os moradores vivem em casas térreas ou assobradadas, e alguns prédios e 

comunidades com edificações de madeira, localizadas entre os morros e pouca presença de 

espaços verdes entre essas edificações. Também estão presentes, nos canteiros das vias 

públicas, estabelecimentos comerciais como: sorveterias, restaurantes, mercearias, clubes, 

postos de gasolina, mercados atacadistas, complexo de lojas, postos de coleta seletiva e 

instituições religiosas. No reverso dessa lógica, o bairro vizinho da Granja Viana é formado 

por residências com grandes edificações em condomínios fechados entremeados de áreas 

verdes. 

 

4.1.2.2 Serviços ambientais ou ecossistêmicos 

De acordo com dados da CETESB, no dia 28 de novembro de 2019, a cidade de 

Carapicuíba apresentou uma boa qualidade do ar. Para realização das medições de 

temperatura e umidade do ar foi instalado no celular o aplicativo com a função do higrômetro 

denominado Galaxy Sensors. Outro aplicativo também instalado foi o Sound Meter com a 

função do decibelímetro para captação dos ruídos. 

No período diurno, a primeira medida foi realizada na parte interna do parque, em uma 

área detectada visualmente com maior aglomeração de árvores. Obteve-se a temperatura de 28 

graus Celsius com 49,1% de umidade do ar e 65 a 76 decibéis com os ruídos de aparelhos de 

sons reproduzindo vários ritmos ao mesmo tempo. A segunda medida foi feita na parte 

externa próxima a via pública, onde obteve-se a temperatura de 28,8 graus Celsius com 50,4% 

de umidade do ar e 81 a 89 decibéis com os ruídos de transeuntes, veículos, ônibus e 

caminhões. 

Com os dados captados da aferição do ponto A, na parte interna, a cerca de 600 metros 

do ponto B, na parte externa, notou-se que o bosque é a área verde do parque na qual a 

sensação térmica apresenta maior conforto ambiental ao usuário em relação às áreas abertas 

do parque sem vegetação. Percebeu-se também uma diminuição da temperatura e aumento da 

umidade do ar e, pouca diminuição dos ruídos dos veículos automotivos por conta da 
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proximidade com as vias laterais e a área interna. A poluição sonora se propaga com a mistura 

dos ritmos musicais dos equipamentos de som instalados nas barracas dos ambulantes. 

A vegetação existente não é remanescente da Mata Atlântica, pois possui alguns 

exemplares replantados e é formada por gramíneas, arbustos, árvores frutíferas, árvores de 

pequeno, médio e grande porte. Ao redor da lagoa existem gramados e árvores concentradas 

em algumas porções do terreno (Figura 43). 

 

Figura 43 - A lagoa e a vegetação 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

A lagoa possui águas turvas e barrentas, com a presença de algumas espécies de 

peixes, patos e tartarugas. A fauna silvestre encontrada entre os galhos das árvores são os 

pássaros, e alguns deles foram observados em visita de campo, como os sabiás, pardais e 

casais de papagaio. Alguns animais domésticos também foram observados: cachorros, gatos e 

cavalos. 

O parque está localizado na parte baixa do terreno, e a sua composição remete ao 

formato paisagístico de um fundo de vale com uma lagoa ao centro. O solo apresenta alguns 

pontos de erosão, principalmente nas partes de declive do terreno em relação ao nível da rua, 

pelo escoamento das águas da chuva das vias públicas para dentro do parque. O bosque e uma 

parte da lagoa são as duas áreas de cobertura vegetais mais densas dessa área. 

Conforme o relato de alguns entrevistados, a lagoa recebe águas de duas nascentes que 

se localizam na parte superior do terreno e ao lado do parque, além das águas das chuvas. A 
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área em destaque, na cor amarela (Figura 44), corresponde ao terreno da antiga Faculdade da 

Aldeia de Carapicuíba (FALC). Conforme indicado na figura abaixo, é possível observar uma 

marcação vermelha na área correspondente ao Parque da Aldeia. Destacado em amarelo, 

verifica-se um grande potencial de conexão entre as áreas verdes e ampliação do parque, 

como mencionado por Benedito na subseção 5.2.2 como um interesse da municipalidade.  

 

Figura 44 - Vista aérea do Parque da Aldeia 

 

 Fonte: Elaboração própria - Google Earth, 2019. 

 

Em sua estrutura organizacional, o parque não mantém nenhum funcionário alocado 

no espaço responsável pelas atividades ou programações de educação ambiental ou animação 

sociocultural. 

 

4.1.2.3 Gestão 

O Parque da Aldeia é uma área aberta sem gradis, composta, em sua parte superior, 

pelo quadrilátero da Aldeia Jesuítica e, em sua parte inferior, por uma área verde aparelhada 

de equipamentos de lazer. A Prefeitura faz a gestão do parque e a Secretaria de Cultura e 

Turismo tem uma participação mais efetiva na estrutura organizacional dos eventos 

realizados, principalmente no quadrilátero da Aldeia e no Teatro de Arena. Observou-se que 
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os eventos se concentram especificamente no quadrilátero da Aldeia. Fisicamente, esses 

espaços são conjugados, mas organizacionalmente são áreas estanques na promoção da 

animação sociocultural e socioambiental. 

Esse espaço público apresenta uma placa indicativa com o nome do parque e uma 

placa na beira da lagoa com a indicação de “Proibido Nadar”. No entanto, não dispõe de 

comunicação visual interna ou externa autoguiada, tais como: mapa de localização, placas de 

sinalização com indicação dos espaços e equipamentos, materiais impressos ou murais 

informativos da programação de atividades e eventos. 

Verificou-se, em uma visita de campo durante a semana, a presença de um funcionário 

responsável pela limpeza das lixeiras espalhadas ao redor da pista da lagoa. Já no final de 

semana, foi identificado um funcionário responsável pela limpeza dos sanitários, 

recentemente alocado nessa função após a reforma e implantação de um bebedouro. Percebeu-

se que a limpeza e a conservação dos sanitários melhoraram, mas, em compensação, o 

bebedouro não se encontra no mesmo estado de limpeza, devido ao uso constante das 

torneiras pelos vendedores ambulantes para lavarem os seus utensílios utilizados para 

manipulação dos alimentos e bebidas comercializadas. 

Os resíduos sólidos se acumulavam no chão do parque, principalmente aos finais de 

semana, dado que as lixeiras espalhadas nas dependências desse espaço de lazer são 

insuficientes para comportar a quantidade de lixo descartado pelos usuários. Não se observou 

a coleta programada do resíduo durante o dia, e, como reflexo dessa inoperância do serviço, 

verifica-se o acúmulo de lixo descartado ao redor das lixeiras. 

Nesse espaço público, a degradação dos equipamentos é frequente, de acordo com o 

relato da moradora Kassandra na seção 5.3.1. Há sinais de depredação nas lixeiras, mesas, 

bancos, churrasqueiras, equipamentos de ginástica ao ar livre (Figura 45) e no playground, 

danificado com equipamentos enferrujados ou brinquedos de madeira quebrados. 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

Figura 45 - Equipamento depredado na academia ao ar livre 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

As observações foram realizadas no período noturno, em que os postes de iluminação 

com lâmpadas amarelas apresentaram uma incidência de luz eficaz nas áreas abertas da lagoa 

(Figura 46) e adjacências e não tão eficientes no bosque próximo às churrasqueiras. 

 

Figura 46 - Iluminação da pista ao redor da lagoa 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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O parque constitui-se de uma área aberta sem uma segurança fixa no local, somente 

com as rondas periódicas da guarda metropolitana. A sensação de insegurança é presente com 

a diminuição do fluxo de pessoas e, nos espaços sem iluminação. 

Na rua lateral ao bosque, mas ainda dentro do parque, existem comércios de alimentos 

e bebidas. Alguns vendedores ambulantes estacionam os seus veículos e outros instalam suas 

barracas de alimentos e bebidas (Figura 47) na parte interna. Outros vendedores ambulantes 

circulam entre os espaços para comercializarem seus produtos. 

 

Figura 47 - Barracas dos vendedores ambulantes na área interna 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Para o entretenimento do público infantil há brinquedos infláveis (Figura 48), camas 

elásticas, piscina de bolinha e passeios a cavalo ao redor da lagoa, também oferecidas por 

comerciantes independentes, no relato de Kassandra na subseção 4.3.6 expressa a sua 

preocupação sobre as condições de segurança dos brinquedos infláveis. 
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Figura 48 - Brinquedos infláveis 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

As parcerias e concessões de serviços estão distantes do cenário desse espaço de lazer. 

As ofertas de alimentos, bebidas e locação de brinquedos e passeios a cavalo são 

comercializadas autonomamente pelos empreendedores, no entanto, nenhum valor sobre esses 

ganhos é revertido em prol desse equipamento público. 

As concessões e parcerias acontecem somente nos eventos realizados pela Prefeitura 

com a instalação no espaço do quadrilátero da Aldeia Jesuítica, barracas de alimentos, bebidas 

e artesanatos, principalmente na Festa da Santa Cruz, Festa da Santa Cruzinha, Festa de Santa 

Catarina e Carnaval. Existe uma parceria entre a Prefeitura e a Associação Sarabaquê de 

Difusão Cultural e Social que promove eventos culturais, como por exemplo o Encontro dos 

Amigos da Viola (Figura 49). 
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Figura 49 – Evento Encontro dos Amigos da Viola 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

A Associação da Aldeia de Carapicuíba, conhecida como OCA - Escola Cultural, que 

recebeu o terreno doado pela Prefeitura para se instalar na área do parque, promove formações 

educacionais da cultura brasileira para crianças, adolescentes e adultos da comunidade e da 

região.  

Institucionalmente, a Prefeitura de Carapicuíba não nomeou um conselho gestor 

participativo para o Parque da Aldeia. Nas falas de Kassandra e Penélope na subseção 5.3.5, 

apresentam o interesse na participação dessas discussões sobre o uso público e a possibilidade 

de aproximação com o poder público municipal. 

 

4.1.2.4 Usos para o Lazer 

Na Aldeia Jesuítica acontece a Festa da Santa Cruz, Festa da Santa Cruzinha, Festa de 

Santa Catarina, Carnaval (Figura 50) e o Encontro dos Amigos da Viola, em parceria com a 

Associação Sarabaquê, e, no Teatro de Arena, o Drama da Paixão de Cristo. A OCA promove 

eventos de canto e dança da cultura brasileira. 

  



99 

 

Figura 50 - Carnaval na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Observou-se a pesca (Figura 51) e, nos dias ensolarados, adultos e crianças nadam na 

lagoa, embora exista uma placa indicativa com os dizeres "Proibido nadar com risco de 

afogamento”. 

 

Figura 51 - Pescadores na beira da lagoa 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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Ocorrem algumas intervenções esporádicas da Guarda Municipal e da Defesa Civil 

para coibir a prática do nado. Essa ação de dispersão funciona temporariamente, mas os 

praticantes retornam imediatamente após a saída dos agentes municipais (Figura 52). 

 

Figura 52 - Crianças e adolescentes nadam na lagoa da Aldeia 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Na pista cimentada ao redor da lagoa, a caminhada e a corrida são realizadas por 

homens e mulheres adultos e idosos, e o fluxo intenso dessas pessoas se concentra nos 

períodos da manhã e nos finais da tarde durante a semana. Nos finais de semana, caminhantes 

e corredores dividem esse espaço com os adolescentes ciclistas, skatistas e as crianças que 

andam de bicicleta com seus familiares, pessoas de patins e os cavalos de passeio (Figura 53). 
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Figura 53 - Passeios a cavalo ao redor da lagoa 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

O campo gramado tem um uso esportivo diversificado (Figura 54), encontramos 

adultos, adolescentes e crianças na prática do futebol, famílias com a prática do voleibol e 

praticantes de capoeira. 

 

Figura 54 - No campo gramado uso esportivo diversificado 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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No bosque, famílias e pessoas com idades variadas se dividem entre as churrasqueiras 

e mesas de concreto, entre as árvores, para fazer churrasco ou piquenique no gramado (Figura 

55), além de conversar, ouvir música e dançar. 

 

Figura 55 - Piquenique no gramado 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Pelos relatos de comerciantes locais, ocorre um fluxo intenso de adolescentes e adultos 

usuários de bebidas alcoólicas e drogas recreativas nas dependências desse espaço público. Os 

programas sexuais entre homens e mulheres ocorrem com maior frequência no período 

noturno e concentram-se na área do bosque. O playground dispõe de gangorra, escorregador, 

balança e mesmo com alguns brinquedos danificados, o uso é intenso pelas crianças e adultos 

(Figura 56). 
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Figura 56 - No playground brincam crianças e adultos 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

O segundo playground, próximo a OCA, está em melhores condições de uso, e se 

localiza mais afastado da parte central do parque, além de serem menos utilizados. Os poucos 

aparelhos de ginástica ao ar livre existentes em boas condições de uso são utilizados por 

adultos, adolescentes e crianças (Figura 57). 

 

Figura 57 - Meninos escalam o aparelho de ginástica ao ar livre 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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O público infantil também utiliza os brinquedos infláveis, bolinhas de piscina, camas 

elásticas e os passeios de cavalo para entreter-se. Nesse espaço, não identificamos ações do 

poder público com proposições de atividades, programações direcionadas ao público infantil e 

seus familiares. 

O Teatro de Arena e suas adjacências (Figura 58) são espaços ociosos na maior parte 

do ano. O uso definido desse local acontece com a realização do evento “Drama da Paixão de 

Cristo”. 

 

Figura 58 - Teatro de Arena 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

O Parque da Aldeia possui um potencial significativo pela sua importância histórica no 

contexto paulista e recebe alguns eventos culturais, além de festas locais. Tal importância 

situa esse parque entre os parques da cidade de Carapicuíba como um promissor equipamento 

de lazer e de atração turística. 

 

4.1.3 Parque do Planalto 

O Parque do Planalto, localizado na Rua Serra de Mailasqui, 40 - Jardim Planalto, 

Carapicuíba - SP, conforme a Figura 59, situa-se numa região de baixada sujeita 

frequentemente à ação das águas pluviais potencializada pela impermeabilização do solo, o 

que dificulta ainda mais o escoamento e a drenagem dessas águas. 

Com isso, se fez necessário a parceria do setor de obras da prefeitura com a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) para canalizar e 

ampliar a captação e escoamento das águas da chuva atrelado à captação do esgoto e à rede de 
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abastecimento de água. Com a área do parque com o solo permeável e coberto de grama, 

aumentaram-se os pontos de captação natural das águas pluviais. 

 

Figura 59 - Vista aérea do Parque do Planalto 

 

 Fonte: Elaboração própria - Google Earth, 2019. 

 

A área interna do parque (Figura 60) apresenta: três campos de futebol, dois de grama 

sintética e um de terra batida; dois vestiários ao lado do campo de futebol; quatro quadras 

poliesportivas; uma pista de skate; uma pista de caminhada; um miniginásio com quadra 

poliesportiva e sanitário. 
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Figura 60 - As instalações do Planalto 

 

 Fonte: Elaboração própria - Google Earth, 2019. 

 

4.1.3.1 Acesso ao parque 

O Parque do Planalto se constitui de uma área aberta sem gradis e sem portarias, 

situada em uma região acessível aos frequentadores por diversos modais, que permite o 

acesso de outras regiões e municípios vizinhos pelos trens da Linha 8 - Diamante e 

desembarque na estação de Carapicuíba, localizada na área central no bairro da Vila Gustavo 

Correia. 

Conectado à estação de trem está o Terminal Rodoviário Municipal José Ribeiro. A 

pessoa que utiliza o transporte público da linha 12 - Jardim Tonato - Estação / Centro da 

empresa de transporte Del Rey se desloca por aproximadamente 18 minutos pela Avenida 

Inocêncio Seráfico e desembarca no ponto de ônibus da estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 

em frente ao parque. O deslocamento pode acontecer a pé, por aproximadamente 5,1 

quilômetros pelo período de 1 hora e 9 minutos, ou de bicicleta, por aproximadamente 5,5 

quilômetros pelo período de 25 minutos (GOOGLE, 2020). No Terminal Rodoferroviário não 

se identificou nenhuma placa de indicação do trajeto ao parque direcionado aos pedestres e 

ciclistas. 

Outro recurso aos usuários de outras regiões é utilizar motos e carros pelas rodovias: 

Rodovia Castelo Branco, Rodoanel Governador Mário Covas e Rodovia Raposo Tavares que 

seguem pelas vias adjacentes da cidade e acessam a principal via de acesso do município ao 
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parque: via Avenida Inocêncio Seráfico sentido bairro ou sentido centro dependendo do ponto 

de partida do visitante. 

A malha viária do município não dispõe de ciclovias ou ciclofaixas que conectem o 

terminal de ônibus ou a linha férrea a esse espaço público. Os frequentadores na sua maioria 

são moradores locais, pedestres, ciclistas e skatistas. Esse espaço público não dispõe de 

paraciclos ou bicicletários, além de não possuir estacionamento definido para os veículos. Por 

conta disso, as pessoas motorizadas deixam os seus veículos estacionados nas ruas laterais e, 

outra parte, estaciona os seus veículos nos espaços vazios dentro do parque, principalmente 

próximo ao campo de grama. As motocicletas circulam constantemente dentro das vias 

internas desse equipamento de lazer. 

O perímetro do parque, em um contexto geral, não dispõe de acessibilidade universal. 

O calçamento em vários pontos está com o concreto danificado e o solo em alguns pontos está 

erodido. A única rampa de acesso existente com corrimão se localiza na frente da escola 

municipal Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Nai Molina do Amaral, com 

duas faixas de pedestre. Nos outros pontos, o acesso é improvisado feito por trilhas estreitas e 

desniveladas com escadas irregulares. 

Os banheiros próximos ao miniginásio estão fechados e os sanitários dessa área 

encontravam-se sem água e totalmente sem condições para o uso por falta de limpeza. O 

bebedouro não tinha estrutura ou sinalização adaptada para o acesso de deficientes visuais, 

cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida. Os vestiários, próximos ao campo gramado, 

permanecem fechados e são liberados apenas quando há campeonatos para o uso dos 

jogadores. 

Já os banheiros masculino e feminino e o bebedouro continuam não oferecendo 

condições mínimas de uso, como a ausência de trincos nas portas individuais, vasos sanitários 

sem tampas, no caso dos banheiros, e o bebedouro não possui tamanho dimensionado para o 

uso de crianças e deficientes com limitações locomotoras ou visuais. Poucas são as lixeiras 

espalhadas na área do parque e algumas se encontram danificadas. 

A pista concretada na extensão do terreno apresenta melhores condições de uso para 

locomoção dos frequentadores, mesmo assim, não possui sinalização adaptada e o uso se 

torna compartilhado entre pedestres, ciclistas e motociclistas. 

As sinalizações semafóricas estão instaladas nas avenidas principais para circulação de 

veículos e pedestres, e estão localizadas em pontos que viabilizam o acesso de pessoas que 

não possuem nenhum tipo de deficiência visual ou motora. 
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O bairro Jardim Planalto é formado por poucas áreas verdes remanescentes na sua 

urbanização. É um bairro residencial com casas térreas, assobradadas com dois, três ou quatro 

andares e alguns desses sobrados, na parte térrea, possuem estabelecimentos comerciais 

conjugados à residência. 

No entorno imediato ao parque estão localizados o único shopping da cidade de 

Carapicuíba e duas empresas com seus galpões: uma especializada em peças metálicas 

estampadas e a outra especializada em divisórias, marcenaria e distribuidora de vidro. A 

maior parte dos comércios existentes no bairro é de pequeno porte para atender as 

necessidades dos moradores locais, como: docerias, sorveterias, lanchonetes, bares, 

mercearias, cabelereiro, barbearia, borracharia, lava rápido, tabacaria, farmácia, mercado, 

lojas de roupas femininas, sede do time de futebol do Jardim Planalto, sede do time de futebol 

Cometa e instituições religiosas. Observou-se a escassez de meios de hospedagem nessa parte 

do município. 

Notou-se que alguns estabelecimentos situados à frente desse espaço público adequam 

os seus horários de funcionamento e os seus produtos comercializados de acordo ao perfil do 

público frequentador do parque. Para exemplificar essa situação, foi identificada, durante as 

visitas de campo, uma sorveteria que ofertava aos seus clientes uma gama diversificada de 

produtos, tais como: doces variados, salgados diversos e bebidas alcoólicas. 

Nas imediações se situam duas escolas públicas municipais a EMEI Ademar Ferrari, 

alocada dentro do parque, e a EMEF Nai Molina do Amaral, na frente do parque, inclusive a 

escola Nai Molina utiliza diariamente o miniginásio para as aulas de Educação Física e 

realização de alguns eventos organizados pela instituição para a comunidade escolar. 

 

4.1.3.2 Serviços ambientais ou ecossistêmicos 

A cidade de Carapicuíba, de acordo com os dados do CETESB, no dia 15 de 

novembro de 2019 apresentou uma boa qualidade do ar. Para realização das medições de 

temperatura e umidade do ar foi instalado no celular o aplicativo com a função do higrômetro 

denominado Galaxy Sensors, outro aplicativo também instalado foi o Sound Meter com a 

função do decibelímetro para captação dos ruídos. 

No período diurno, a primeira medida foi realizada na parte interna do parque na área 

detectada visualmente com maior aglomeração de árvores. Obteve-se a temperatura de 25,4 

graus Celsius com 55,7% de umidade do ar e 51 a 60 decibéis com os ruídos de transeuntes, 

cachorros e veículos pela proximidade com a via pública. 
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A segunda medida foi feita na parte externa no calçamento ao lado da via pública, na 

qual foi obtida a temperatura de 26 graus Celsius com 55,3% de umidade do ar e 62 a 73 

decibéis com os ruídos de transeuntes e veículos. Com os dados captados, notou-se uma 

sensação térmica que apresenta ameno conforto ambiental ao usuário em relação às áreas 

abertas e sem vegetação. As duas áreas de medição estão distantes uma da outra em cerca de 

200 metros. Percebe-se, então, pouca diminuição da temperatura e pouco aumento da umidade 

do ar. Em relação à diminuição dos ruídos, nota-se que é mínima devido à proximidade das 

vias públicas. 

Mesmo na área do parque com uma vegetação mais agrupada não se percebeu uma 

formação de microclima, apenas uma sensação amena ocasionada pelo sombreamento das 

copas das árvores. Ao longo da extensão desse equipamento de lazer, o solo é coberto por 

gramas e árvores espaçadas pelo terreno. As áreas com maior quantidade de árvores de 

pequeno e médio porte estão plantadas e agrupadas próximas aos vestiários do campo de 

futebol entre a casa sede do polo esportivo da Secretaria de Esporte e Lazer (SECEL). 

O parque se constitui de uma área extensa e aberta com escassez de vegetação, e 

localiza-se na parte baixa do bairro. Quanto ao solo, esse apresenta alguns pontos de erosão 

principalmente nas partes sem cobertura vegetal, o que é agravado pelo declive do terreno em 

relação ao nível da rua e pelo escoamento natural das águas da chuva. 

A fauna silvestre encontrada entre os galhos das árvores é formada por pássaros, e 

alguns deles foram observados em visita de campo, como os sabiás, pardais e maritacas. 

Animais domésticos também são encontrados nessa redondeza, tais como: cachorros, gatos e 

cavalos. 

No segundo semestre de 2019, a Prefeitura fez uma ação pontual em parceria com o 

projeto verdejando da Rede Globo, realizando o plantio de aproximadamente 100 mudas de 

árvores (Figura 61) com a participação da comunidade local e dos estudantes da escola EMEF 

Nai Molina do Amaral. 
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Figura 61 - Plantio das mudas arbóreas 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Em sua estrutura organizacional, o parque não mantém nenhum funcionário alocado 

no espaço responsável pelas atividades diárias de educação ambiental ou animação 

socioambiental. 

 

4.1.3.3 Gestão 

A Prefeitura faz a gestão do parque enquanto a Secretaria de Esporte e Lazer tem uma 

participação efetiva na estrutura organizacional dos eventos esportivos realizados, 

principalmente no Campo de Futebol com os campeonatos promovidos durante o ano. O 

Parque do Planalto é um polo da Escolinha de Esportes e oferece à comunidade as seguintes 

atividades físicas e esportivas: futebol - masculino e feminino de 8 a 17 anos, baby class, 

ballet - feminino de 4 a 6 anos, ballet feminino de 7 a 17 anos e dança zumba - feminino a 

partir dos 15 anos.  

A Secretaria da Educação compartilha o uso do miniginásio do parque com a 

comunidade local no contraturno escolar da EMEF Nai Molina do Amaral e nos finais de 

semana não letivos dessa unidade escolar (Figura 62). 
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Figura 62 - EMEF Nai Molina do Amaral situada à frente do parque 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Esse espaço público apresenta uma única placa com o nome do parque (Figura 63). 

Não dispõe da comunicação visual interna ou externa autoguiada, tais como: mapa de 

localização, placas de sinalização com indicação dos espaços e equipamentos, materiais 

impressos ou murais informativos da programação de atividades e eventos. 

 

Figura 63 - Placa da indicação do Parque do Planalto 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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Em visita de campo durante a semana, verificou-se a presença de funcionários 

aparando o gramado (Figura 64). 

 

Figura 64 - Funcionário corta a grama 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Os resíduos sólidos se acumulam no chão do parque, principalmente aos finais de 

semana. As lixeiras, embora espalhadas nas dependências desse espaço de lazer, são 

insuficientes para comportar a quantidade de lixo descartado pelos usuários. Não se observou 

a coleta programada do lixo durante o dia. O reflexo dessa inoperância do serviço foi o 

acúmulo de resíduos sólidos descartados ao redor das lixeiras. Pela extensão da área 

encontraram-se lixo, entulho (Figura 65) e dejetos descartados de maneira incorreta em vários 

pontos. 
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Figura 65 - Entulho descartado 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Nesse espaço público, a degradação dos equipamentos é frequente de acordo com o 

relato de Martina na subseção 5.3.1. Foram encontrados sinais de depredação nas lixeiras, 

mesas, bancos, quadras (Figura 66) e, no caso do playground danificado, esse foi substituído 

pela pista de skate. E os antigos brinquedos utilizados pelo público infantil não foram 

realocados em outro espaço do parque. 

 

Figura 66 - Quadras poliesportivas danificadas 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Observações foram realizadas no período noturno, sendo observado que os postes de 

iluminação com lâmpadas brancas oferecem uma incidência de luz eficaz nas dependências 

desse espaço público (Figura 67). É necessária apenas uma ampliação da iluminação 
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focalizada na parte interna das quadras. Existe uma área aberta e sem segurança fixa no local, 

somente com rondas periódicas da guarda metropolitana. A sensação de insegurança no 

parque é presente na medida em que o fluxo de pessoas diminui e, nos espaços sem 

iluminação. 

Figura 67 - Iluminação do parque 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Nas ruas laterais em frente ao parque, os usuários dispõem dos comércios locais e de 

uma variedade de alimentos e bebidas comercializadas. Alguns vendedores ambulantes 

estacionam os seus veículos e outros vendedores ambulantes circulam entre os espaços para 

comercializarem seus produtos. 

Para o entretenimento do público infantil existem disponíveis uma cama elástica e 

passeios a cavalo. As parcerias e concessões de serviços estão distantes do cenário desse 

espaço de lazer. As ofertas de alimentos, bebidas, locação de brinquedos e passeios a cavalo 

nas dependências são comercializados autonomamente pelos empreendedores, e nenhum 

valor sobre esses ganhos é revertido em prol do parque. 

Institucionalmente, a Prefeitura de Carapicuíba não nomeou um conselho gestor 

participativo para o Parque do Planalto, embora os moradores locais e usuários desse espaço 

público demonstrassem interesse na participação das discussões sobre o uso público e a 

possibilidade de aproximação com o poder público municipal. 

 

4.1.3.4 Usos para o Lazer 

A cultura do futebol amador é a atividade física que mobiliza a comunidade local nos 

finais de semana, com uso intenso do campo gramado, do campo de terra batida ao lado da 
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escola e das quadras poliesportivas. Presenciou-se movimento intenso de amigos e familiares 

nas arquibancadas torcendo pelos seus times (Figura 68). 

 

Figura 68 - Campo de futebol e a torcida na arquibancada 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

A infraestrutura e serviços na oferta de banheiros, bebedouros e alimentação para os 

expectadores das partidas de futebol são péssimas. Entretanto, notou-se que as sedes dos 

times do bairro (Figura 69) identificaram essa demanda e passaram a comercializar alimentos 

e bebidas, além de disponibilizar o acesso dessas pessoas aos sanitários. 

 

Figura 69 - Sede dos times de futebol do bairro 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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Outros vendedores (Figura 70) na calçada à beira do campo também comercializam 

alimentos e bebidas aos usuários do parque. 

 

Figura 70 - Vendedores ambulantes comercializam alimentos e bebidas 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Com churrasqueira montada ao lado das quadras, um programa para família, notou-se 

o movimento expressivo da comunidade boliviana que na sua prática esportiva do futsal 

possibilita a participação de homens, mulheres, adolescentes e crianças, envolvidas como 

participantes e não só como expectadores. Na pista cimentada para caminhada (Figura 71) e 

para corrida são ocupadas por homens e mulheres adultos e idosos, e o maior fluxo da 

circulação dessas pessoas se concentra nos períodos da manhã e no final da tarde durante a 

semana. 

Figura 71 - A caminhada é uma atividade física constante na pista 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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Nos finais de semana, os caminhantes e corredores dividem esse espaço com os 

adolescentes ciclistas, skatistas, com as crianças que andam de bicicleta com seus familiares, 

com as pessoas de patins e com os cavalos soltos. No gramado, nos bancos, nas mesas e 

debaixo das árvores idosos, famílias e grupos de amigos com idades variadas reúnem-se para 

o jogo de dominó (Figura 72), piquenique, para conversar, ouvir música e dançar. 

 

Figura 72 - O jogo de dominó entre as árvores 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Pelos relatos dos comerciantes e moradores locais, ocorre um fluxo intenso de 

adolescentes e adultos usuários de bebidas alcoólicas e drogas recreativas nas dependências 

desse espaço público. A pista de skate tem um duplo uso conforme a faixa etária. As crianças 

com a ausência dos skatistas, patinadores ou ciclistas, brincam nessa área como se fosse um 

playground (Figura 73). 

Figura 73 - Crianças brincam na pista de skate 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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Não se identificaram ações do poder público com proposições de atividades, 

programações direcionadas ao público infantil e aos seus familiares. O evento realizado pela 

Prefeitura nesse espaço no dia 1º de maio em comemoração ao Dia do Trabalhador englobou 

o público adulto e seus familiares. O maior fluxo de skatistas adolescentes e adultos foi 

observado no período da tarde e se prolongou pelo período da noite (Figura 74). 

 

Figura 74 - Skatistas em movimento no período noturno 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Observou-se o fluxo de pessoas com interesses de uso variados no horário da noite no 

Parque do Planalto, por ser uma área aberta e manter-se com uma boa iluminação no período 

noturno. 

A presença da comunidade local em outros horários também é intensa e revela um uso 

público diversificado. São engajados e promovem eventos de hip hop, batalhas de rimas e 

encontros de grupos religiosos. Nessa visita de campo, a comunidade boliviana estava reunida 

em um evento gastronômico com a culinária típica (Figura 75). Além disso, a escola situada a 

frente do parque tornou-se um ponto para os bolivianos residentes no Brasil votarem na 

escolha do presidente no seu país de origem. 
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Figura 75 - Encontro de bolivianos com gastronomia típica 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Existem espaços vazios não utilizados pelos frequentadores, principalmente na parte 

abaixo do campo de futebol. Um local de formato retangular de areia e terra e em outra parte 

de concreto no centro do parque num formato oval, com a função de drenagem das águas 

pluviais (Figura 76). 

 

Figura 76 - Estrutura oval edificada no centro do parque para drenar as águas pluviais 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

O Parque do Planalto é um parque aberto situado no bairro Jardim Planalto, um 

território de tradição do futebol de várzea na cidade. Parece uma praça ao avistá-lo pela 
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primeira vez, pouca vegetação de médio e grande porte com áreas extensas de grama. O 

espaço permanece ocupado de dia e de noite pelos seus frequentadores e os pedestres, que 

estão só de passagem. Os interesses da comunidade são múltiplos para o uso deste local: 

esportivos, culturais, religiosos, educacionais, um ponto de encontro importante para a 

comunidade. 

 

4.1.4 Parque Gabriel Chucre 

O Parque Gabriel Chucre (Figura 77), localizado na Avenida Consolação, 505 - Vila 

Gustavo Correia, Carapicuíba - SP, inaugurado em 2012, ou “Parque da Lagoa” como é 

conhecido popularmente pelos moradores, possui uma área de aproximadamente 134 mil m2, 

e se encontra no local da antiga área de extração de areia e, ao redor da lagoa que abrigou o 

depósito de lixo da cidade, que hoje está desativado. 

O parque surgiu pelas exigências ambientais impostas ao Departamento de Águas e 

Energia Elétrica (DAEE) e pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA). De 

acordo com Gorski (2007, p. 66), a criação deste espaço de lazer se deve a necessidade de 

compensação dos impactos ambientais causados pela utilização da lagoa de Carapicuíba, 

como bota-fora do material escavado no processo de ampliação da calha do Tietê. 

Figura 77 - Vista aérea do Parque Gabriel Chucre 

 

 Fonte: Elaboração própria - Google Earth, 2019. 
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O parque (Figura 78) possui a seguinte estrutura: cinco quadras poliesportivas; uma 

quadra de areia; três quadras de tênis; duas canchas de bocha; uma estrutura oval com piso de 

areia; uma pista de skate; uma pista plana para patins e skate; uma academia ao ar livre; um 

playground; uma ciclovia; uma pista de caminhada; um anfiteatro; um pavilhão de eventos; 

um pavilhão de educação ambiental com biblioteca; um viveiro com plantas; uma lanchonete; 

a praça da proa; o circuito Tietê; área com oito quiosques; três pontos distintos com sanitários 

femininos e masculinos acompanhados de bebedouros; a Unidade Básica de Saúde; o Centro 

de Fisioterapia; o estacionamento; uma área de estar; e uma portaria. 

 

Figura 78 - As instalações do Parque Gabriel Chucre 

 

 Fonte: Elaboração própria - Google Earth, 2019. 

 

4.1.4.1 Acesso ao parque 

 O espaço público possui gradis no seu entorno, portaria alocada na entrada principal 

com horário de funcionamento das 6 horas às 18 horas todos os dias da semana. Está 

localizado na parte central da cidade de Carapicuíba, via Avenida Consolação cerca de 750 

metros da estação de trem e do terminal de ônibus de Carapicuíba (Terminal 

Rodoferroviário). 

O usuário poderá se deslocar a pé por aproximadamente 10 minutos ou, de bicicleta 

por 850 metros por 4 minutos (GOOGLE, 2020). Como mencionado por Laerte na subseção 
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5.1.3, apesar dessa proximidade, não se identificou uma orientação do percurso para o 

pedestre ou ciclista no mapa de localização do entorno, fixado na estação de trem, e nenhuma 

placa de indicação do percurso ao parque (Figura 79). 

 

Figura 79 - Mapa da estação Carapicuíba da CPTM sem identificação do Parque Gabriel 

Chucre 

 

Fonte: CPTM, 2019. 

Situado numa região entre a Rodovia Castelo Branco e o Rodoanel Mario Covas, o 

trajeto é acessível aos frequentadores por diversos modais: veículos automotivos, 

motocicletas e transporte público. 

Os trens da CPTM da linha 8 - Diamante tornaram-se outra possibilidade de acesso 

aos moradores dos municípios vizinhos, sendo o desembarque na estação de Carapicuíba. 

A estação de trem e o terminal rodoviário municipal José Ribeiro são conectados, assim, as 

pessoas podem utilizar os ônibus municipais ou intermunicipais, como as linhas 260 Barueri 

(Alphaville) / Cotia (Km 30 Rodovia Raposo Tavares), 346 Jandira (Jardim Nossa Senhora 
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De Fatima) / Santana De Parnaíba (Residencial Vila Velha), 321 Santana De Parnaíba 

(Alphaville 10)/Carapicuíba (Cohab V), 528 Barueri (Alphaville)/Carapicuíba (Cidade 

Ariston), 579 Barueri (Alphaville 3 / Bradesco) / Osasco (Vila Yolanda), que se deslocam 

pelas avenidas Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, avenida Governador Mario 

Covas, avenida Deputado Emilio Carlos e na avenida Consolação e, nesse sentido, realizar o 

desembarque em frente ao parque (Figura 80). 

 

Figura 80 - Ponto de desembarque na frente do parque 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

A malha viária do município não dispõe de ciclovias ou ciclofaixas que conectem o 

terminal de ônibus ou a linha férrea a esse espaço público. Contudo, a figura a seguir 

apresenta demarcada em vermelho a localização dos parques Gabriel Chucre e Paturis, nas 

proximidades de estações da CPTM, os quais poderiam se interligar por uma ciclovia 

instalada na faixa de domínio da linha férrea (como o caso da Ciclovia Rio Pinheiros/SP), 

representado pela linha laranja como possível trajeto. 
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Figura 81 - Trecho do Parque Gabriel Chucre para o Parque dos Paturis 

 

 Fonte: Elaboração própria - Google Earth, 2019. 

 

Os frequentadores são, em sua grande maioria, provenientes de bairros dos arredores, 

e são pedestres, ciclistas e skatistas. Esse espaço público não dispõe de paraciclo ou 

bicicletário, e, nesse caso, a opção para os ciclistas é prenderem suas bicicletas (Figura 82) 

nos postes ou estruturas dispostas nessa área interna. 

 

Figura 82 - Ciclistas ‘prendem’ bicicletas em estruturas alternativas 
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Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

A área possui um estacionamento (Figura 83) sinalizado com vagas demarcadas tanto 

para veículos como para motocicletas. 

 

Figura 83 - Estacionamento com vagas estabelecidas 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

A visitação e uso público dessa área são em sua maioria de moradores locais, dos 

bairros próximos, e de visitantes de municípios vizinhos. O perímetro urbano do parque não 

dispõe de acessibilidade universal. O calçamento é estreito e possui o concreto danificado em 

algumas partes, e não oferece rampas de acesso (Figura 84) ou pisos táteis. As sinalizações 

semafóricas estão instaladas nas avenidas principais para circulação de veículos e pedestres. 

Para as pessoas com deficiência locomotora ou com deficiência visual, os acessos se 

transformaram em barreiras para a mobilidade. 
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Figura 84 - Escada de acesso sem acessibilidade universal

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Na área interna foram identificadas vias pavimentadas e calçadas concretadas com 

melhores condições de uso para os pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida, 

mas, na sua pavimentação, o piso tátil não faz parte da estrutura. Alguns banheiros e 

bebedouros possuem adaptações para as pessoas com mobilidade reduzida (Figura 85), 

enquanto outros não apresentaram a mesma normatização. Notou-se a ausência de estrutura 

adequada para atender as pessoas com deficiência visual, pois precisam de uma sinalização 

específica. 
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Figura 85 - Banheiro adaptado 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Assertivamente, os banheiros, bebedouros e lixeiras estão dispostos (Figura 86) em 

toda extensão do terreno e próximos aos equipamentos de lazer. 

 

Figura 86 - Lixeiras dispostas próximas aos equipamentos 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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No entorno imediato ao parque se encontra a SABESP Carapicuíba, área ampla e 

arborizada interligada a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) unidade Barueri. A Vila 

Gustavo Correia é formada por poucas áreas verdes, uma praça arborizada no bairro e um 

canteiro de árvores de pequeno e médio porte que margeiam a Avenida Consolação no lado 

oposto ao parque e a um campo de terra batida. 

O bairro é residencial com casas térreas, sobrados, conjuntos habitacionais e 

diversificados estabelecimentos comerciais que atendem a necessidade dos moradores. 

Identificaram-se entre os estabelecimentos: padarias, sacolão de frutas e verduras, 

restaurantes, farmácia, bares, açougue, pizzaria, oficina automotiva, estabelecimentos de 

peças automotivas, lanchonete, pet shop, cabelereiro, mercados, lavanderia, borracharia, lojas 

de acessórios e roupas, distribuidora de cimento, estacionamento do pátio de veículos 

empreendidos pelo sistema e fiscalização de trânsito e instituições religiosas. 

Nas imediações, existe uma variedade de instituições de ensino: o Centro Educacional 

SESI (Serviço Social da Indústria) 077, Faculdade Estácio, Fatec (Faculdade de Tecnologia), 

Etec (Escola Técnica Estadual), as duas escolas municipais de ensino infantil: EMEI Zilda 

Arns Neumann, EMEI Luz do Amanhã e as três escolas estaduais: Josué Mattos de Aguiar, 

Toufic Joulian e Engenheiro Mario Sales Souto. 

 

4.1.4.2 Serviços ambientais ou ecossistêmicos 

 A cidade de Carapicuíba, de acordo os dados da CETESB do dia 21 de novembro de 

2019, apresentou uma boa qualidade do ar. Para realização das medições de temperatura e 

umidade do ar foi instalado no celular o aplicativo com a função do higrômetro denominado 

Galaxy Sensors, outro aplicativo também instalado foi o Sound Meter com a função do 

decibelímetro para captação dos ruídos. 

No período diurno a primeira medida foi realizada na parte interna do parque na área 

detectada visualmente com maior aglomeração de árvores. Obteve-se a temperatura de 23 

graus Celsius com 57,6% de umidade do ar e 50 a 71 decibéis com os ruídos de transeuntes 

em conversas e ciclistas pela pista. A segunda medida foi feita na parte externa próxima a via 

pública. No segundo caso, obteve-se a temperatura de 22,5 graus Celsius com 57,1% de 

umidade do ar e 75 a 89 decibéis com os ruídos do fluxo intenso de veículos, ônibus e 

caminhões. Nessa localidade a sensação térmica apresenta condições amenas de conforto 

ambiental ao usuário em relação às áreas abertas do parque sem vegetação.  
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Percebeu-se pouca diminuição da temperatura e pouco aumento da umidade do ar e 

uma perceptível diminuição dos ruídos dos veículos e das pessoas que circulavam nas 

imediações ou áreas externas do parque. A distância entre a medida realizada na área interna 

para a área externa do parque foi de aproximadamente 600 metros. Nessa área, com uma 

vegetação menos agrupada, não se percebeu uma formação de microclima, apenas uma 

sensação amena ocasionada pelo sombreamento das copas das árvores. 

Ao longo da extensão desse equipamento de lazer, o solo é coberto por gramas e 

poucas árvores espaçadas pelo terreno. As áreas com maior quantidade de árvores, de 

pequeno e médio porte, estão plantadas e agrupadas à frente da cancha de bocha. 

 

Figura 87 - Agrupamento das árvores 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2017. 

 

A lagoa de Carapicuíba é um corpo d’água situado externamente ao terreno e apenas 

pode ser avistada da parte do fundo no parque. O solo, formado por aterro, não propicia boa 

condição para o crescimento e desenvolvimento das árvores plantadas, relatado por Samuel na 

subseção 5.2.1. Dessa forma, a composição dessa área constitui-se predominantemente de 

gramíneas e árvores de pequeno porte espaçadas entre si (Figura 88). 
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Figura 88 - Composição da paisagem vegetal 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

A fauna silvestre encontrada entre os galhos das árvores é formada por pássaros, sendo 

que alguns deles foram observados em visita de campo, como os sabiás, corujas buraqueiras e 

quero-quero. Os calangos, uma espécie de réptil, são encontrados entre as pedras do “Circuito 

Tietê”, uma estrutura de pedras encrustada numa área cimentada que remonta o percurso do 

rio Tietê pelas cidades do Estado de São Paulo da nascente à foz. O não acionamento 

constante das águas para simular o fluxo do rio e com a incidência do sol nas rochas torna o 

chão quente e acaba atraindo esses répteis. 

O parque desenvolve um trabalho de Educação Ambiental destinado ao público 

estudantil com agendamento prévio para o acompanhamento do monitor ambiental. A sede é 

composta de uma biblioteca, viveiro de plantas, orquídeas (Figura 89) e uma horta. Na 

ocasião o solo estava ocioso no aguardo de novos plantios. 
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Figura 89 - Viveiro de plantas e orquídeas 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Ocorreram ações pontuais de plantio de árvores com a participação de estudantes das 

escolas públicas municipais e estaduais com parcerias de instituições privadas. Em novembro 

de 2019, essa unidade sediou o 4º Simpósio Regional de Educação Ambiental da REMA - 

Rede de Educação Ambiental da Região Oeste Metropolitana de São Paulo. Na sua estrutura 

organizacional, o parque conta com os serviços de gestor, de monitor ambiental e de equipes 

de limpeza e segurança de empresas terceirizadas. 

 

4.1.4.3 Gestão 

A gestão é estadual e é realizada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, 

por meio da Coordenadoria de Parques e Parcerias (SIMA/CPP). Esse espaço público 

apresenta sinalização com placas indicativas dos espaços (Figura 90), mapa de localização e 

uma maquete. 
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Figura 90 - Comunicação visual interna 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Os materiais impressos na visita de campo não estavam visíveis ou disponíveis para 

retirada em nenhum ponto físico. Embora, localizou-se um mural informativo na sede, com a 

programação mensal das atividades monitoradas e das oficinas ambientais ofertadas (Figura 

91). Na parte externa do gradil, junto à portaria de entrada, haviam duas faixas informativas: 

sobre aulas de dança gratuita, oferecidas por uma companhia de dança, e a outra sobre o sarau 

promovido por um coletivo cultural. 
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Figura 91 - Mural informativo das oficinas ambientais 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

A área encontrava-se em boas condições de limpeza, lixeiras em quantidade suficiente 

e distribuídas nos espaços, além de banheiros higienizados e em condições adequadas para o 

uso, e pontos de iluminação bem distribuídos pelo perímetro. 

A equipe de limpeza e segurança está em constante atuação. A sensação de segurança 

é notável, pois está presente na portaria e em outros pontos específicos. Em determinados 

momentos, observou-se os agentes de segurança em circulação nas vias internas. No entanto, 

uma quadra de tênis, que foi reformada recentemente, bem como as quadras poliesportivas, 

foram identificados sinais de degradação em alguns pontos do piso das duas canchas de bocha 

(Figura 92), no piso das outras duas quadras de tênis e no piso do estacionamento. 
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Figura 92 - Cancha de Bocha com piso deteriorado 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

No bairro da Vila Gustavo Correia, em frente ao parque, os usuários dispõem dos 

comércios locais e de uma variedade de alimentos e bebidas a sua disposição. Na parte 

externa, próxima à portaria, dois vendedores ambulantes estacionam os seus veículos e 

comercializam seus produtos alimentícios e bebidas (Figura 93). 

 

Figura 93 - Vendedor ambulante instalado ao lado da portaria de entrada 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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Na parte interna existe um quiosque destinado para essa prestação de serviço, porém 

encontrava-se fechado e aguardando uma licitação para concessão de uso (Figura 94) e sobre 

essa situação na subseção 5.3.6, Ulisses e Duarte apresentam suas indagações. 

 

Figura 94 - Quiosque de alimentos e bebidas fechado na área interna do parque 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

A infraestrutura desse equipamento de lazer possui pista cimentada, o que permite a 

circulação de pedestres e ciclistas, no entanto, o espaço não possui paraciclo, bicicletário, 

local para a locação de bicicletas ou serviços similares. 

Nas dependências desse equipamento público estadual também houve a implantação 

da Unidade Básica de Saúde (UBS) e um Centro de Fisioterapia e Estimulação Precoce em 

parceria com a gestão municipal da Prefeitura de Carapicuíba. Nesse sentido, as sessões de 

fisioterapias são promovidas por uma profissional, do centro de fisioterapia, que realiza Tai 

Chi Chuan com os frequentadores do parque uma vez por semana. Já outros eventos são 

organizados pelo poder público municipal, e são promovidos sazonalmente, como: Dia das 

Crianças, Dias dos Pais em Família, Festa Nordestina e Dia Internacional da Mulher (Figura 

95). 
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Figura 95 - Faixas de divulgação de eventos fixadas no gradil 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

O projeto da ONG Bola Dentro (Figura 96), desde 2018, realiza de segunda-feira a 

quinta-feira aulas de tênis e formações profissionais com foco nessa modalidade na faixa 

etária de 7 a 18 anos. 

 

Figura 96 - Parceria com o projeto Bola Dentro 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Aos finais de semana, em datas programadas, são realizadas três atividades 

gratuitamente e com consentimento da gestão. A companhia de dança promove gratuitamente 

aulas de dança, o Coletivo Cultural promove o Sarau Cultural (Figura 97) e oficina de tricô 

promove aulas abertas ao público.  
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Em consulta aos documentos oficiais da SIMA/CPP não se detectou a existência de 

um conselho gestor participativo instituído oficialmente para os parques estaduais. Na 

entrevista realizada com o gestor Duarte o conselho gestor participativo estava num processo 

de criação apresentado na subseção 5.3.5. 

 

Figura 97 - Divulgação do evento Sarau Culto do Amendoim 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

4.1.4.4 Usos para o Lazer 

A prática esportiva nas quadras mobiliza crianças, adolescentes e adultos nas 

modalidades do futsal, basquete, voleibol de quadra (Figura 98), voleibol de areia e o tênis. 
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Figura 98 - A quadra de voleibol e as partidas entre adolescentes e adultos 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

O playground (Figura 99) e a estrutura oval de areia têm uso intenso das crianças e seus 

familiares. 

 

Figura 99 - Crianças brincam e adultos observam sentados 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Na pista cimentada as caminhadas, passeios de bicicleta (Figura 100) e corridas são 

realizadas por homens e mulheres adultos e idosos e adolescentes, e o maior fluxo da 

circulação dessas pessoas se concentra no período da manhã e no final da tarde durante a 

semana. 
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Figura 100 - Uso compartilhado entre pedestres e ciclistas na via interna 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

A pista de skate tem o uso de várias faixas etárias entre os skatistas, patinadores e 

ciclistas que usufruem do mesmo espaço (Figura 101). 

 

Figura 101 - Pessoas com idades e interesses diferentes usam a pista de skate 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 



140 

 

Não foram identificadas iniciativas da gestão com proposições de atividades 

recreativas ou esportivas para crianças e adolescentes e seus familiares aos finais de semana. 

No caso dos adolescentes, esses se reúnem dentro da cancha de bocha e utilizam o espaço 

para dançar em grupo. Nesse mesmo espaço, não se observou a prática do jogo de bocha, 

mesmo que a comunidade local tenha um grupo de praticantes da modalidade, que se reúnem 

todos os domingos na cancha de areia, localizada na praça do bairro da Vila Gustavo Correia 

(Figura 102), em frente ao parque. A concha de bocha do Parque Gabriel Chucre se encontra 

com o piso deteriorado, o que inviabiliza tal prática nas suas dependências. Orlando explica 

os motivos na seção 5.4.2, da saída do grupo de bocha do parque.  

 

Figura 102 - Moradores do bairro vizinho em frente ao parque jogam bocha 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

Identificou-se um time de futebol americano composto de adolescentes e adultos em 

pleno treino no gramado do anfiteatro (Figura 103). Adolescentes da guarda mirim realizavam 

as atividades físicas nesse mesmo local aos finais de semana. Praticantes adultos jogam 

capoeira na proa, enquanto a academia ao ar livre é utilizada por adultos, adolescentes e 

idosos. 
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Figura 103 - O time de futebol americano amador treina no gramado do anfiteatro 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

Em dois domingos alternados, presenciou-se um evento de dança com a participação 

do público feminino em sua maioria. Em um dos finais de semana, foi identificada a iniciativa 

cultural realizada no evento do Sarau Culto do Amendoim. Nos quiosques (Figura 104), nos 

bancos e nas mesas ou entre as árvores, idosos, famílias, grupos de amigos com idades 

variadas se reúnem para piquenique, conversar e ouvir música. 

 

Figura 104 - Quiosque um local de encontro de amigos e familiares 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 
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Durante os dias da semana esses mesmos quiosques são usados pelos estudantes das 

instituições de ensino próximas para jogarem baralho, jogos de tabuleiro ou para conversarem 

em grupo. Observaram-se quatro espaços vazios: um deles é um pavilhão de atividades que 

foi destelhado pela ação do vento; o mosaico ao lado da cancha de bocha que abrigava o 

brinquedo de pneus com estrutura de madeiras e cordas que desde sua retirada, não foi 

substituído; outro espaço sem uso é uma parte quadrada gramada e cercada com gradil 

próximo à portaria da entrada; e o espaço do Circuito Tietê, que se encontrava com a 

propulsão das águas inoperante (Figura 105). 

 

Figura 105 - Circuito Tietê sem uso das águas 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

A arborização do parque é limitada devido à ausência de árvores de médio e grande 

porte, não possuindo um sombreamento favorável às práticas de lazer em dias ensolarados. O 

Parque Estadual Gabriel Chucre situado na parte central de Carapicuíba está em uma região 

de fácil acesso, possui instalações amplas com uma infraestrutura diversificada para as 

práticas de lazer, espaço limpo e considerado pelos seus usuários um local seguro. 
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Nas visitas de campo, observou-se um fluxo significativo de visitantes aos finais de 

semana para realização de AFL, porém, durante a semana, esse fluxo diminuiu 

consideravelmente. O uso público espontâneo ocorre concentrado justamente nas instalações 

esportivas.  
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo será apresentada a análise dos dados obtidos em campo, das entrevistas 

realizadas com os colaboradores, os quais foram identificados pelo pesquisador durante o 

processo das visitas aos parques urbanos de Carapicuíba. Neste sentido as visitas espontâneas 

foram importantes para o entendimento do objeto de estudo e sua dinâmica social desde a fase 

de elaboração do projeto de pesquisa. Tal prática adotada pelo pesquisador favoreceu a 

identificação e a aproximação dos potenciais participantes das entrevistas. Assim, as 

participações iniciadas desde 2017 nos eventos culturais, educativos e esportivos são 

mencionadas no quadro 1: 

Quadro 1 – As visitas de campo aos parques urbanos de Carapicuíba 

Nome do parque  Descrição 

 

Parque A – Parque dos Paturis  
Em 2017, foram realizadas caminhadas, 

passeios de bicicleta aos finais de semana 

dentro das dependências do parque e em 

seu entorno. Em 2019, ocorreram 3 visitas 

técnicas alternadas em finais de semana, 

na companhia dos estudantes da disciplina 

Optativa Livre com a temática do Uso 

Público em Parques Urbanos, ministrada 

pelo professor Reinaldo Pacheco da 

EACH/USP a convite da Prefeitura de 

Carapicuíba. 

Parque B – Parque da Aldeia  
Foi realizada a observação participante 

nos eventos ocorridos em 2018, tais como: 

Carnaval da Família na Aldeia de 

Carapicuíba, Amigos da Viola e o Drama 

da Paixão de Cristo. Em 2019, foram 

realizadas 3 visitas técnicas em 

companhia dos estudantes, do professor 

responsável pela disciplina da EACH/USP 
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e de um representante da prefeitura de 

Carapicuíba. 

Parque C – Parque do Planalto 
Em finais de semana alternados, foram 

observados os eventos esportivos de 

futebol amador, a partir de 2018. Em 

2019, houve participação em 3 visitas 

técnicas acompanhado dos estudantes, do 

professor responsável pela disciplina da 

EACH/USP e de um representante da 

prefeitura de Carapicuíba.  

Parque D – Parque Gabriel Chucre 
Em 2017, 60 estudantes de uma escola 

pública foram acompanhados em visita ao 

parque para usufruírem de atividades de 

lazer. Em 2018, houve participação nos 

eventos: Dia das Crianças em Família; Dia 

dos Pais em Família. Em 2019, participei 

de 3 visitas técnicas acompanhado dos 

estudantes, do professor responsável pela 

disciplina da EACH/USP e de um 

representante da Prefeitura de 

Carapicuíba. Os trabalhos de campo foram 

concluídos em fevereiro de 2020.  

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

Concederam as entrevistas e participaram voluntariamente do estudo 19 pessoas: 

usuários, moradores e gestores ou administradores públicos. O perfil dos entrevistados se 

mostrou diversificado, com depoimentos de 15 homens e 4 mulheres com idades entre 18 e 62 

anos. Outro aspecto que diferencia os colaboradores são os variados interesses que os 

aproximam das áreas estudadas. Identificou-se moradores representantes da comunidade, 

usuários que usufruem dos espaços para as práticas de lazer e aqueles que se envolvem pelas 

questões profissionais realizadas nos parques. Alguns são voluntários e realizam ações 

esportivas e culturais nestes locais. O perfil dos participantes está descrito no quadro 2. 
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Quadro 2 - Perfil dos participantes das entrevistas 

Nome Perfil 

Aloisio Administrador público e morador de Carapicuíba, atua na Secretaria do Meio 

Ambiente e Sustentabilidade com jurisdição nos Parques A, B e C. Atua há 

três anos no cargo e possui formação superior em Artes. É um ambientalista 

especializado nas questões de reciclagem, reutilização e transformação do 

lixo em obras de arte. 

Elder Morador de Osasco, é servidor público municipal da Prefeitura de Osasco. 

Frequentador assíduo do Parque A com interesse na atividade de pesca. 

Fabricio Morador de Carapicuíba, frequentador dos Parques A, C e D com interesse 

na prática do skate. 

Getúlio Morador de Barueri. Professor de Educação Física. Prestou serviços de 

assessoria esportiva no Parque A para moradores de Carapicuíba com treino 

funcional direcionado ao futebol. 

Hércules Morador de Carapicuíba, frequenta o Parque A desde a sua inauguração. Faz 

piquenique e churrasco com os familiares nessa área. 

Benedito Administrador público na Secretaria de Cultura e Lazer com jurisdição nos 

Parques A, B e C. Três anos no cargo. Formação superior como Bacharel em 

Direito. Na juventude participou de cursos de teatro e ações culturais. 

Ismael Morador de Carapicuíba. Integrante do quadro administrativo da OCA, 

situada no Parque B. 

Penélope Moradora de Carapicuíba e líder comunitária no bairro próximo ao Parque B. 

Uma das fundadoras da associação de moradores da região. 
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Kassandra Há trinta anos reside em Carapicuíba. Líder comunitária da região próxima 

ao Parque B e integrante da associação de moradores do bairro há 20 anos. 

Constantino Administrador público na Secretaria de Esporte e Lazer com jurisdição nos 

Parques A, B e C. Atua há três anos no cargo. Possui formação superior em 

Educação Física e bacharelado em Administração de Empresas com 

habilitação em Comércio Exterior. Ex-atleta profissional de futebol. 

Jader Morador de Carapicuíba e professor de Educação Física no setor público 

municipal. Ministra aulas de futebol no Parque C. 

Martina Moradora de Carapicuíba e diretora de escola pública. Atua há quatros anos 

na direção da escola municipal, próxima ao Parque C. 

Duarte Gestor do Parque D e morador de Carapicuíba. Atua há dois anos nesse cargo 

e, há trinta anos na área do Meio Ambiente no setor público. É formado no 

nível superior como Bacharel em Comunicação Visual. 

Laerte Morador de Carapicuíba. Ministra aulas de dança em academias da cidade e 

possui uma companhia de dança. Desenvolveu um projeto voluntário de 

dança no Parque D. 

Orlando Morador de Carapicuíba e comerciante no bairro próximo ao Parque D. Faz 

parte do grupo de amigos que organiza os jogos de bocha na cancha do bairro 

da Vila Gustavo Correia. 

Samuel Morador e professor de Geografia da rede estadual em Carapicuíba. 

Desenvolve projetos de estudo do meio com seus alunos no Parque D. 

Yeda Fisioterapeuta com pós-graduação em Acupuntura e formação em Tai Chi 

Chuan, realiza um trabalho no município de Carapicuíba há 25 anos na Rede 

Municipal de Saúde. Faz atividade voluntária no Parque D direcionada a 
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prática do Tai Chi Chuan. 

Tadeu Morador de Carapicuíba. Jogador e integrante da comissão técnica do time de 

futebol americano fundado em 2014. A equipe realizou treinos no Parque A, 

B e atualmente no Parque D. 

Ulisses Morador de Carapicuíba. Integrante e organizador do Sarau Culto do 

Amendoim. Realiza o sarau numa ação voluntária no Parque D. 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 

 

A seção abaixo apresentará as transcrições das entrevistas realizadas, agrupadas por 

eixos temáticos obtidos a partir do método da análise de conteúdo e dispostas em quadros. 

  

5.1 Acesso aos parques urbanos 

 

5.1.1 Formas de acesso 

Concederam as entrevistas e participaram voluntariamente do estudo 19 pessoas: 

usuários, moradores e gestores ou administradores públicos. As formas de acesso aos parques 

pelos participantes estão descritas no quadro 3. 

  Quadro 3 - Formas de acesso 

Quando o aluno entrou em contato comigo, antes eu pesquisei e teoricamente os parques mais próximos da 

casa dele. O Parque dos Paturis era o mais acessível tanto de carro quanto pela estação de trem, no caso como 

eu não tivesse como ir de carro teria acesso pela estação, então ficava próximo (Getúlio) 

[...] fica próximo à estação central que é a estação de Carapicuíba [...] e nós que trazemos artistas de fora e os 

artistas acham a mobilidade melhor é via trem [...] e quando você chega dentro da estação olha pra fora você 

vai ver o parque (Ulisses) 

A gente aqui mais conta com a localização devido à localização do terminal de Carapicuíba que está aqui 

perto e a estação de trem além do terminal de ônibus tem a estação de trem, então da estação pra cá, 

caminhando da entorno de uns quinze ou vinte minutos no máximo, então é perto e não é tão longe e esse foi 

uns dos motivos pra gente mudar o treino para o parque daqui, então a gente treinava no parque da Aldeia e a 

locomoção até aquele parque era um pouco complicada você dependia de transporte público de ônibus e não 

eram muitas linhas que passavam próximo do parque então era mais complicado a locomoção até lá, então 

aqui ficou muito mais fácil. A grande maioria é de Carapicuíba mais a gente tem aí cerca de setenta por cento 

dos atletas são de Carapicuíba e trinta por cento de outras cidades ou regiões ou cidades próximas, tem alguns 
atletas de algumas cidades mais longe e acaba vindo pra cá pelo fácil acesso (Tadeu) 

[...] então geralmente aqui o pessoal que frequenta é o público da região [...] eles chegam geralmente a pé, a 

maioria são do bairro eu falo do bairro porque em torno do parque nós temos cinco ou seis bairros [...] porém 

tem alguns que vem também de outros bairros mais distante porquê de repente lá onde ele mora não tem a 

atividade que ele queria fazer, a modalidade, então ele procura aqui conosco para prática (Jader)  
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[...] existe alguns eventos que pela característica própria atrai pessoas de fora como, por exemplo, nós temos a 
Romaria da Aldeia até Pirapora do Bom Jesus [...] romeiros de fora que gostam de participar então é um 

evento que atrai bastante gente de outras cidades mas de uma maneira geral eu acho que a maioria é do 

município de Carapicuíba ainda (Benedito) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Os Parques dos Paturis e o Gabriel Chucre são os dois parques da cidade situados nas 

regiões centrais, próximos ao terminal de ônibus e estação da CPTM, o que facilita o acesso 

por modais: ônibus e trem. Getúlio, morador de Barueri e educador físico, diz que a sua 

escolha para realizar as atividades com seus alunos no Parque dos Paturis foi devido a 

possibilidade de o deslocamento ser via carro ou trem. Ulisses reafirma esse aspecto positivo 

em relação às formas de acesso e a proximidade do parque com a estação de trem, ainda que 

as falas dos entrevistados indiquem uma maior frequência pelos próprios munícipes e pessoas 

das proximidades dos parques. 

Em certas ocasiões, a depender da oferta de serviço ou programação do parque, 

ocorrem visitas de pessoas de outras regiões ou até mesmo de outros municípios. Esta questão 

está presente nas falas dos entrevistados Ulisses, Jader e Benedito, sendo possível observar 

que a localização do parque oportuniza o acesso dos demais visitantes, por contar com o 

transporte público. 

Os Parques dos Paturis e Gabriel Chucre estão mais bem localizados se comparados 

com o Parque da Aldeia e Parque do Planalto, situados nas regiões periféricas mais distantes 

do centro da cidade, e com menor oferta de transportes públicos. O relato de Tadeu, morador 

da cidade e praticante de Futebol Americano, indica que a escolha de mudança do seu grupo 

de treinamento do Parque da Aldeia para o Parque Gabriel foi motivada pelo acesso dos seus 

colegas de grupo, que se deslocavam de outros municípios para os treinos via trem e sentiam 

dificuldade de acesso devido às poucas opções de linhas de ônibus disponíveis para o Parque 

da Aldeia. 

Diante do exposto, notou-se que a oferta de meios de transporte próximos, além da 

localização central do parque, viabiliza o acesso ao público diverso em relação aos parques 

que estão mais afastados do centro da cidade. 
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5.1.2 Acessibilidade universal 

Quadro 4 - Acessibilidade universal 

E a acessibilidade, será que um cadeirante vai descer na estação e consegui chegar ao Parque Gabriel Chucre, se 
não tem escada, rampa entende (Laerte) 

Calçamento [...] em Carapicuíba não vi [...] não cheguei a ver nenhuma via de acesso, no caso pra cadeirantes 

(Getúlio) 

[...] construíram a quadra aqui no parque […] fizemos um corrimão ali e a rampa porque eu tenho cadeirantes 
então também nós proporcionamos isso junto ao prefeito [...] (Martina)  

[…] então tem que ser feito realmente um estudo para melhorar a questão da acessibilidade [...] o nosso objetivo 

é que todo parque seja acessível a qualquer cidadão carapicuibano e visitantes, e começamos pelo projeto que 

agora foi aprovado recentemente pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e pelo 

CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado 

de São Paulo) de acessibilidade ao quadrilátero que era uma reivindicação antiga da população e também das 

autoridades então a gente tem buscado fazer do primeiro momento da acessibilidade ao quadrilátero e de 

imediato já estamos trabalhando pensando na acessibilidade do parque inteiro então nosso objetivo é que 

qualquer cidadão consiga atingir a qualquer ponto do parque da maneira mais digna possível (Benedito) 

O parque tem sim essa acessibilidade, mas a gente está procurando ampliar isso pra tornar ele mais acessível e 

com menos obstáculos possíveis, quando eu digo que não haja nenhum tipo de empecilho para que essa 

acessibilidade não tenha nenhum tipo realmente de barreiras pra que todos possam usar o parque da melhor 

maneira possível se sentindo todos acolhidos pelo parque (Duarte)  

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Conforme apresentado no discurso dos entrevistados, há o consenso sobre a 

ineficiência em relação à garantia de acessibilidade aos diversos públicos. Observa-se que, a 

ausência de acessibilidade universal está posta na área interna e externa do parque. Também 

se percebe, na fala dos gestores, a preocupação com esta questão, pois revelaram a 

necessidade de avanços nessa temática. 

Ainda que existam leis que preconizem a necessidade de garantia de inclusão e acesso 

das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, as barreiras de acesso a essas pessoas 

existentes nos parques reafirmam o despreparo para o atendimento e para inclusão deste 

público aos bens e serviços públicos. No caso, o Parque Gabriel Chucre apresenta algumas 

adaptações, mas ainda está longe de garantir a acessibilidade universal para equidade. 

 

5.1.3 Sinalização e informação visual 

Quadro 5 - Sinalização e informação visual 

Não tem nada aqui no Parque Paturis você vem aqui e tem que “caça” as coisas aqui não tem não tem onde 

fica a pista de skate não tem onde fica área de recreação das crianças do estacionamento não tem nada aqui 

você tem que se vira pra acha as coisas a gente acha porque já mora aqui e sabe onde ficam as coisas e não 

tem placa e não tem nada de sinalização (Fabricio)  

[...] então geralmente essa localização das pessoas que vivem e não conhecem os locais que já são construídos 

tem a indicação mais externo é por dentro só mais quem conhece mesmo e através da indicação verbal mesmo 
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para chegar e usar e usufruir do espaço (Jader)  

[...] mais pra indicação do parque para pessoa que está descendo pela primeira vez lá na estação, poderia ter 
mais essa informação ou naqueles mapas da CPTM em volta, esse tipo de coisa é um ponto é um tipo de 

informação importante (Laerte)  

Pelas placas conseguimos observar em alguns pontos do parque tem algumas placas indicando e as direções 

mais a gente entendi por ter uma guarita no parque e ter os representantes da segurança do parque acho que 

fica mais fácil pergunta onde fica a localização das quadras de tênis, onde fica o anfiteatro, onde fica as 

quadras de futebol então por ter essa portaria fica mais fácil essa comunicação e a localização, mais é bom o 

acesso (Tadeu) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Conforme apresentado no discurso dos entrevistados, a sinalização interna e externa 

do parque é ineficiente para o atendimento dos visitantes, embora ainda se observam 

frequentadores diários na parte interna, porque já conhecem o parque. O Parque dos Paturis e 

o Parque Gabriel Chucre, que estão localizados em áreas próximas à estação de trem da 

CPTM, precisam ter a localização disposta nos mapas das estações General Miguel Costa e 

Carapicuíba, respectivamente. A sinalização externa é extremamente relevante aos visitantes 

de outras regiões e para orientação dos pedestres e ciclistas. 

Cabe ainda melhorar a sinalização das vias públicas para os veículos, bem como 

contemplar os pedestres e ciclistas na implantação de placas informativas sobre a localização 

dos parques.  É necessário um trabalho intersetorial com os setores de transporte e urbanismo 

para implantação da sinalização adequada para cada modal. 

É extremamente importante a melhoria da sinalização interna dos parques, pois 

propicia uma comunicação visual autoguiada, para a apropriação das áreas, bem como para a 

circulação das pessoas para o uso de sua infraestrutura. 

 

5.1.4 Infraestrutura de mobilidade urbana 

Quadro 6 - Infraestrutura de mobilidade urbana 

Aqui na cidade de Carapicuíba nós não temos espaço para andar de skate na rua à gente tem pista tem tudo, 

mas na rua nós não temos espaço para andar de skate, temos que andar na avenida muitas vezes na rua mesmo 

entendeu e muitas vezes ficamos expostos ao perigo [...] (Fabricio)  

[...] nós não temos uma ciclovia a prática de ciclismo aqui em Carapicuíba é complicado porque você não tem 

espaço e eu diria que não só em Carapicuíba vários municípios da grande São Paulo você não tem assim um 

espaço do ciclismo [...] (Samuel)  

Então temos um fator altamente positivo que os parques na sua maioria eles estão no mesmo alinhamento que 

é o caso do Parque da Aldeia, o Parque dos Paturis e o Parque Gabriel Chucre se encontram ali no mesmo 

alinhamento às margens Rodoanel eles têm uma facilidade de escoamento do trânsito, mas sem dúvida 

precisamos avançar em projetos para melhorar a mobilidade não só a título de carros e ônibus, mas de repente 
de ciclovias, o pedestre mesmo tendo um acesso mais interessante […] não só na região dos parques mais em 

toda cidade para que possa haver deslocamento com maior conforto e qualidade (Benedito) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 
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Fabricio e Samuel revelam que as vias públicas da cidade não dispõem de uma 

estrutura viária apropriada para a circulação de skatistas e ciclistas. Essa preocupação é 

compartilhada por Benedito, gestor público, quando se refere ao sistema viário atual do 

município, organizado para o escoamento de carros e ônibus e com a possibilidade de 

implantação de uma ciclovia. 

A atual estrutura viária onde estão localizados alguns dos parques (próxima do 

Rodoanel e da Rodovia Raposo Tavares, bem como da Rodovia Castelo Branco) facilita o 

escoamento do trânsito, permitindo que os frequentadores de outros locais acessem facilmente 

o parque com seus automóveis. Contudo, existe uma estrutura voltada para veículos 

automotivos, que está ficando saturada, sendo necessárias alternativas de deslocamento pela 

cidade, como a bicicleta. Por fim, a fala do gestor público Benedito aponta para uma 

necessidade de melhoria da mobilidade urbana. 

Conforme previsto no Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Carapicuíba, Lei nº 

3623 (2019), com a implantação de calçamentos amplos e nivelados, ciclovias ou ciclofaixas 

no perímetro urbano para o incentivo da circulação de pedestres e bicicletas poderá reduzir o 

problema de circulação na cidade, inclusive tal reordenamento do tráfego pode conectar os 

espaços públicos de lazer, como os parques urbanos, promovendo as práticas de lazer e as 

atividades físicas. Também pode colaborar com a circulação das pessoas pela cidade de forma 

ativa: a pé, bicicleta, skate, patins e patinete.   

 

5.2 Serviços ambientais ou ecossistêmicos 

 

5.2.1 Serviços de regulação 

Quadro 7 - Serviços de regulação  

O parque que é mais fresco é o Parque dos Paturis é o parque que tem mais verde o Planalto também é bem 

interessante mais não tem muitas árvores assim tem uma grama lá [...] já no Chucre é muito quente cara não 

tem quase árvore [...] (Fabricio) 

Então treinava tinha essa questão da árvore pra dá um descanso para o aluno e tudo mais, mais tinha outros 

locais que não tinham, então fui mais para o local que tinha mais essa arborização, entendeu. Eu acho que 

poderia ser mais, eu acho que o urbanista [...] é paisagista que configure o parque colocando mais árvores 

porque lá tem muitos espaços que poderiam ser mais arborizados [...] favorece até o descanso, no caso a pausa 
em si tem que ter uma árvore para descansar, sair do sol né (Getúlio)  

[...] você observa aqui o parque você não tem tanta vegetação há estudos em andamento pelo que andei 

pesquisando vi algumas ações aqui de algumas mudas de empresas que plantaram se eu não me engano na 

última vez aqui há três meses atrás  umas trezentas ou quatrocentas mudas de árvores próprias para este tipo 

de solo em questão do clima por ser um espaço aberto o clima ele ameniza um pouco comparado com a 

própria urbanização a gente tem uma área livre aqui se uma corrente que facilita isso, acredito que 

futuramente o clima que vai ser mais favorável por conta da vegetação e será um refúgio acredito que será 
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aqui um microclima por conta da vegetação fugindo dessa área urbanizada na qual a cidade possui (Samuel)  

Então na verdade esse parque hoje para resumir ele era uma grande lagoa que foi aterrada e hoje virou esse 
parque e podemos observar que temos problemas de árvores não tem muita vegetação aqui porque o solo aqui 

ele é um solo muito pobre, não é um solo assim rico para poder ter qualquer tipo de vegetação a um estudo 

você pode perceber tem algumas árvores que tenta plantar, mas não vai para frente, [...] (Samuel)  

[...] toda e qualquer espécie que é plantada aqui no parque como eu te falei aqui é uma área de recuperação 

ambiental, então toda espécie que é plantada aqui é previamente feito um estudo da espécie pra ver a 

adaptação então toda árvore que é plantada aqui tem uma identificação [...] desde a inauguração do parque a 

gente vem aprendendo muito, no começo foi difícil por conta de ser um terreno de aterro então entre erros e 

acertos, agora a gente tem muito mais acertos e se você der uma volta pelo parque você vai começar ver agora 

as árvores realmente começaram a se desenvolver (Duarte)  

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

A fala dos entrevistados ressalta a importância das áreas verdes nos parques. No relato 

de Samuel, é possível observar a valorização das áreas verdes nos espaços urbanos, definidas 

por ele como refúgios na cidade. Nos discursos de Getúlio e Fabricio é possível identificar 

que o sombreamento é algo importante para o descanso e para as práticas de AFL. Tais 

referências se conectam aos serviços ecossistêmicos (LEITE, 2021) oferecidos pelo parque na 

questão de regulação, pois o sombreamento da copa das árvores favorece a sensação de 

temperatura agradável. 

Tal importância também aparece no discurso de Fabrício, quando compara a cobertura 

vegetal de três parques e discorre sobre a pouca arborização do Parque Gabriel Chucre, que se 

confirma na fala de Samuel e de Duarte. O gestor Duarte explica que essa problemática do 

Parque Gabriel Chucre ocorre devido a composição do solo. Ao mesmo tempo, Duarte 

também apresenta os esforços para melhoraria da arborização do parque. 

Diante da fala de Duarte, é possível refletir sobre a importância da sistematização de 

estudos para a elaboração e execução de projetos de arborização e paisagismo para ampliação 

das áreas verdes, consequentemente melhorando a sensação de conforto térmico associado à 

umidade do ar e à presença de sombreamento, o que pode colaborar com a melhoria da 

qualidade do ar, redução da poluição, prazer estético, entre outros aspectos ambientais. Tais 

melhorias podem ainda aumentar o tempo de permanência das pessoas nestas áreas. 

 

5.2.2 Serviços culturais  

Quadro 8 - Serviços culturais 

[...] quando você trabalha com os elementos [...] você trabalha com a natureza então é aquilo que você respira 

é aquilo que você come é aquilo que você ouve então a importância de você estar conectado com esses 

elementos e sentir a vibração disso, você fazer parte então essa é a importância de estar lá no parque [...] 

(Yeda)  

[...] nós estamos aqui com a referência da natureza aqui perto não tem linguagem melhor o parque e a arte 
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andando juntos a natureza e a arte se comunicando, eu acho que não tem coisa melhor, acho que nós estamos 
um lugar maravilhoso fazendo uma coisa maravilhosa nós estamos vivendo o momento perfeito desse 

casamento a arte e natureza (Ulisses)  

[...] então esse espaço que a gente tem aqui no parque com essa área verde é bem interessante porque além da 

gente anda de skate ainda a gente pode se conectar com a natureza e ficar numa boa (Fabricio)  

[...] ainda temos uma boa notícia que é a integração do imóvel da antiga FALC que vai compor ao lado do 

Parque da Aldeia, então assim nos teremos uma espécie de dois parques grandes um do lado do outro né que 

tem uma área verde grande, a FALC que também vai ajudar na questão da educação ambiental para as nossas 

crianças, já estamos levando as crianças para visitar os parques e com o viés cultural e também agora eu acho 

que por conta dessa vegetação é propício para isso e temos também a questão da proteção dessas áreas então 

temos plantas nativas ainda, tem que ser protegidas né e um parque com a questão de uma sensação muito 

agradável de estar em um parque arborizado, uma visita de contemplação do visual do local muito bacana por 

esses motivos e outros que eu não saiba dizer nesse momento que a gente tem que valorizar e proteger a 

questão do verde nesses parques (Benedito)  

[...] tem uma monitora ambiental aqui que desenvolve toda uma agenda ambiental e isso é disponibilizado 

através do site da secretaria e a gente também disponibiliza para as escolas, para as ONGs, fazemos o convite 
através dos e-mails das escolas e passamos as agendas [...] nós ficamos aguardando retorno das escolas que 

tem interesse ou de qualquer outra entidade interessada em vir conhecer o parque e conhecer esse trabalho de 

monitoria ambiental (Duarte)  

[...] temos também o Centro de Educação que é o setor educativo onde atendemos a rede pública municipal e 

estadual os alunos dos quintos anos com projeto de educação [...] nós temos lá no CES vários cursos que nós 

fazemos com plantio de orquídeas, até mesmo de mel de abelha para apicultores, existe uma procura muito 

grande até mesmo no passado conseguimos um número razoável de interessados (Aloisio)  

[...] você faz um pré agendamento e você consegue mais por eu já conhece já abordar esse tema algum tempo, 

então já chego e começo dar minha aula aqui na hora e não tenho um apoio deles diretamente, mas eu acredito 

se tiver um pré agendamento eles dão um suporte sim (Samuel)  

[...] você pode fazer várias atividades com as crianças incluindo preservação do meio ambiente que é muito 

que a gente faz aqui não joga lixo no chão, faz a separação dos tipos de lixo também à gente tem projeto da 

prefeitura, é plantar árvores para criança sabe assim porque eu tenho que plantar árvore então todos esses 

projetos que envolvem qualidade de vida e isso é um ganho muito grande não só para a escola como para o 

bairro e pra comunidade [...] então tem toda essa questão de conservação ambiental de plantar uma árvore de 

ter o verde junto de não destruir isso de separa lixo, de manter esse ambiente [...] (Martina) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Nota-se que os entrevistados Yeda, Ulisses e Fabricio possuem motivações diversas 

para estarem no parque. No entanto, suas experiências de contemplação e conexão com a 

“natureza” são semelhantes, observando-se, assim, que esse espaço público de lazer 

oportuniza, por meio dos serviços culturais, experiências significativas nas áreas verdes dos 

parques. 

A educação ambiental também é outro assunto que permeia os discursos dos 

entrevistados, porém ela não é efetivada nos três parques municipais públicos estudados. 

Nota-se que, no discurso do Aloisio, Administrador Público do município, as atividades de 

educação ambiental e sustentabilidade do município ocorrem no CES por meio de 

agendamento prévio para grupos de escolas ou entidades. Verifica-se, então, que a 

programação de educação ambiental está centralizada no CES e não contempla os 

frequentadores dos três parques municipais. 
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De acordo com Benedito, existe a possibilidade de realização de educação ambiental 

no Parque da Aldeia, entretanto, está atrelada a incorporação do terreno da antiga FALC, 

como um projeto em elaboração. 

Já no relato de Martina, educadora da rede pública de ensino, observa-se a importância 

do envolvimento da comunidade local em projetos de conservação e preservação do meio 

ambiente. Nota-se que essas ações são realizadas no Parque Planalto, por iniciativa da escola 

por conta da sua proximidade com o parque. 

Ressalta-se que esses projetos de educação não formal, envolvendo a comunidade e os 

frequentadores dos parques urbanos, com temáticas relacionadas à conservação do meio 

ambiente e sustentabilidade, favorecem o pertencimento e apropriação desses espaços 

públicos. 

No discurso de Duarte, gestor do parque estadual, verifica-se que no Parque Gabriel 

Chucre, tem uma programação de educação ambiental direcionada a um determinado público-

alvo mediante agendamentos prévios. Cabe destacar, nesse sentido, que nas observações de 

campo realizadas ao referido parque, considera-se que este possui estrutura física para a 

realização de atividades relacionadas à educação ambiental, podendo ampliar suas atividades 

aos usuários do parque sem agendamento prévio. No entanto, seria necessário estabelecer 

parcerias com voluntários, ampliar o quadro de monitores, e, assim, incorporar outras áreas de 

conhecimento. Do ponto de vista da educação não formal, o processo educativo fortalece a 

questão do pertencimento e apropriação do espaço pela comunidade (RODRIGUES, 2019a). 

 

5.3 Gestão do uso público 

 

5.3.1 Conservação e manutenção da infraestrutura física 

Quadro 9 - Conservação e manutenção da infraestrutura física 

[...] e as poucas vezes que eu fui lá você olha quebrado assim, infelizmente o público parece não entende as 

coisas que são públicas é de graça eles destroem ao invés de ajuda [...] (Laerte)  

[…] essas próprias pessoas que reivindicam ao parque solicitam os parques para a cidade eles mesmos não se 

preocupam em cuidar e zelar e uma vez que a sociedade num todo começa a cuidar e zelar caberá pouca 

manutenção, [...] (Aloisio)  

Quando nós chegamos aqui os parques são completamente abertos isso é um problema que existe quando 

você tem um parque completamente a disposição da população a qualquer hora você perde um pouco o 

controle eu não sei se você sabe o ato de vandalismo dessa cidade é muito grande tem algumas razões para se 

chegar nesse ponto [...] (Constantino)  

[...] é um parque aberto é um parque grande [...] nem todo mundo cuida bem às vezes toma uma cerveja deixa 

a garrafa no meio do caminho ou tenta depredar, por exemplo, tem um grupo aqui que tá querendo dar uma 

pichada tá querendo quebrar tá querendo atrapalhar o outro e a gente dá uma ligada e eles vêm fazer essa 
ronda, [...] se todo mundo está envolvido junto a gente consegue ter essa parceria porque tem que ser uma 
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constante não dá pra vir hoje e amanhã não venho [...] (Martina)  

[..., tem aqueles cidadãos que não zelam pelo patrimônio público e acabam quebrando eles não tão nem aí, 
está ali achando que é deles e eles podem quebrar [...] tem aqueles que se beneficiam da área por ser grande e 

começam a depositar seus lixos [...] (Kassandra)  

 [...] desculpa eu falar mais era ridículo era tudo abandonado, hoje tá um pouco melhor, hoje eles estão 

colocando uma gaiola lá em volta, tentaram modernizar um pouco e tem uma obra parada lá não sei quanto 

tempo [...] (Laerte) 

[...] aquilo lá tem que ter uma reforma muito grande tirar aquele piso e colocar uma coisa igual essa aqui não 

adianta você colocar aquele piso porque vai ser deteriorado de novo, é colocado um piso de concreto e 

colocado e areia por cima a profundidade a terra vermelha a batida e depois vai areia em cima que fica uma 

cancha igual aqui e ninguém vai abrir buraco (Orlando)  

[...] tem uma gestão de manutenção eu diria para você de noventa por cento (Duarte) 

[...] vão reformar as quadras vão construir os banheiros públicos [...] (Constantino)  

[...] à gente utiliza a parte do anfiteatro e tem acesso fácil pra água e banheiro e isso conta muito, e isso foi 

uma das coisas que a gente levou em conta pra escolhe esse parque e tinha saído de outro o acesso de 

banheiro e água essas coisas era mais complicado [...] (Tadeu) 

[...] todo entorno horrível, banheiros são precários, o vaso era no chão, torneira tinha espaço pra quatro 

torneiras e tinha uma funcionando, lavatório não tinha (Laerte) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Quanto à manutenção e conservação dos parques, é recorrente na fala de alguns 

entrevistados a percepção de atos de vandalismos nestes espaços públicos de lazer. 

Conforme os discursos de Constantino e Martina, as ações de destruição do Parque do 

Planalto estão vinculadas às características do parque, pois está localizado em uma área ampla 

e aberta e, portanto, não possui controle de horário de uso. Em contraponto, no Parque 

Gabriel Chucre, mesmo sendo um parque cercado e com equipe de segurança no local, 

também ocorrem atos de vandalismo, de acordo com Laerte. 

Sabe-se que é necessária a constante manutenção dos equipamentos públicos, porém 

não existem nos parques públicos, especialmente nos municipais, equipes de manutenção para 

suprir as demandas de manutenção. Conforme apresentado no discurso de Duarte, gestor 

público do parque estadual, há a manutenção, mas não garante a execução de todas as 

demandas. 

No discurso de Laerte é destacada a situação de abandono do Parque do Paturis, o qual 

não oferece condições mínimas de uso de sanitários e bebedouros. Tadeu informa que a 

escolha de uso do Parque Gabriel Chucre foi motivada pelas boas condições de infraestrutura 

do parque, como acesso ao banheiro e água. Ao mesmo tempo, ele também afirma que o 

Parque da Aldeia não tem a estrutura adequada para a realização de suas atividades físicas. 

A manutenção preventiva de banheiros e bebedouros é essencial para a permanência 

dos frequentadores nos parques. Tadeu e Laerte revelam a existência de parques que não 

garantem tais condições mínimas de uso. 
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Com isso, observa-se a necessidade qualificar os parques com infraestruturas 

adequadas às demandas básicas dos usuários, pois sem esta oferta de serviços essenciais não 

se pode ter garantido o seu direito de acesso ao espaço público. 

Nesse contexto, cabe inserir a discussão de Jacobs (2007) sobre a diferenciação da 

depredação pelo esvaziamento dos espaços, gerando ambiente propício ao vandalismo, e da 

deterioração do equipamento público pelo uso constante. Novamente, as ações de 

aproximação entre o poder público e a comunidade local poderão auxiliar no processo de 

ocupação e valorização do espaço público. Conforme a visão de Martina, a própria 

comunidade pode fortalecer a fiscalização dos espaços. 

 

5.3.2 Segurança 

Quadro 10 - Segurança 

[...] o Parque Paturis pra mim é um parque completamente abandonado e deveria ter o mesmo padrão de 

segurança do Parque Gabriel Chucre, a segurança andando no parque falando o que pode e o que não pode e 

chega a ser ridículo de abandonado [...] (Laerte)  

Assim todo o parque e toda pista de skate é necessário mais segurança é bem chato uma pista aqui tipo não 

tem segurança nenhuma aqui cara qualquer pessoa pode te pegar te roubar entendeu [...] com o cercamento 

sinceramente não melhora muito o parque e pra falar a verdade não mudou nada no parque eles só 

dificultaram o nosso acesso mais sim eu acredito que esse cercamento precisa ser trabalhado sim com 

segurança entendeu com coisas melhores porque assim não adianta ter o cercamento e não ter alguém para te 

assegurar [...] ajuda mesmo é guardas [...] só que aqui não tem luz a noite entendeu e a noite eu acabo indo lá 

pro Planalto (Fabricio)  

Eu gostei do cercamento pela segurança mesmo [...] antigamente eu vinha aqui no começo era cheio de gente, 
[...] era jovem para usar droga no meio das árvores aqui, hoje em dia com a polícia e a guarda municipal que 

está ali do lado, eu não estou vendo ninguém fumar maconha, [...] nessa parte eu gostei do cercamento aqui do 

parque (Hercules) 

[...] a noite já veio a iluminação nova e está vindo um cercamento em torno do parque geral, passo a passo 

está cada dia melhor. Então com tudo isso que eles estão fazendo a gente já percebe que já dá mais uma 

sensação de segurança, porque cercando o parque vai diminuir aqueles vândalos que vinham só para 

bagunçar, já vai ter uma cerca então talvez ele não caiba ali e sobre a iluminação a noite é super diferente 

você passar por um lugar que é iluminado e não iluminado então a gente sente mais seguro e os munícipes que 

frequentam o parque falam pra gente que está ficando bem melhor e está melhor (Jader) 

[...] no Parque do Planalto de começar a fechar todo o parque que é necessário o ato de vandalismo vai deixar 

de acontecer e é que vai tá fechado vai ter segurança isso faz com que você dará uma atividade pra pessoa até 

certo horário e com segurança porque como está aberto e eu vou lá quase todos os dias no parque do Planalto 

eu vejo lá as pessoas que frequentam lá isso nos dá um pouco de insegurança é claro que é natural [...] 

(Constantino) 

Olha hoje a gente tem mais segurança já teve grandes problemas, por questão de drogas pela questão social 
muito forte aqui também no parque do Planalto teve muito isso [...] nós vamos conversando você vai vendo e 

vai falando estou precisando de segurança de uma pessoa que ele faça a ronda que sempre aconteceu, houve 

essa preocupação também junto com a guarda municipal e eles vem fazer rondas direto com moto é só a gente 

ligar [...] mas acho que é um trabalho de formiguinha tá me entendendo eu tenho que sempre tá falando 

porque as pessoas passam acompanham a ronda e os próprios moradores também, que a gente sempre trabalha 

com as pessoas que moram aqui próximo [...] (Martina) 

É bom, é boa a gente repara que todo treino tem a segurança caminhando e andando pelo parque e ficam 

observando e vigiando [...] (Tadeu) 

[...] segurança hoje eu consigo te falar de noventa e nove por cento, não vou te dizer cem por cento porque eu 

acho que nenhuma categoria dessas é perfeita [...] mas nós temos um trabalho aqui de segurança [...] e se você 
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rodar o parque você não vai encontrar pichação (Duarte)  

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Constantino afirma que o Parque do Planalto terá o cercamento do seu perímetro. No 

aspecto de cercamento dos parques públicos, os entrevistados divergem suas opiniões sobre a 

garantia de segurança dos usuários. 

Fabricio considera que o processo de fechamento do Parque dos Paturis não garantirá 

a sua segurança, a menos que o cercamento seja acompanhado por uma equipe de segurança, 

como o exemplo no Parque Gabriel Chucre, que possui cercamento no seu perímetro e uma 

equipe de vigilantes realizando rondas no espaço. Já para Hércules, o cercamento lhe trouxe a 

sensação de segurança, além disso, na sua fala ele também reforça a importância da presença 

de guardas e vigilantes no local. 

Conforme observado no discurso de Tadeu, Duarte e Laerte, a presença de seguranças 

no local, somada a outros fatores, possibilita a sensação de maior segurança para o uso 

público.  

A iluminação da área é outro fator que possibilita a sensação de segurança. Neste 

aspecto, Jader e Martina compartilham que o Parque do Planalto, mesmo sendo uma área 

aberta, após a implantação de iluminação propiciou o uso para o lazer no período noturno. 

Também se deve pensar na melhoraria da segurança dos espaços públicos com a 

qualificação do espaço, com a manutenção e instalação de equipamentos, com a melhoria da 

iluminação e programações diversificadas para atrair mais frequentadores. Nesse sentido, 

quanto mais pessoas em circulação pelas áreas do parque maior será a possibilidade de 

sensação de segurança (JACOBS, 2007). 

Sobre o cercamento dos parques públicos, cabe refletir que o fechamento destes limita 

o horário de uso, restringe o acesso de uma parte da população e modifica o fluxo e a 

interação das pessoas nestes locais. Tais apontamentos reafirmam a formação de enclaves 

fortificados e da segregação espacial apontada por Caldeira (1997), conforme discutido no 

capítulo 2. Dessa forma, o cercamento dos espaços públicos seguirá no sentido contrário do 

direito à cidade (LEFÈBVRE, 2001). 
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5.3.3 Divulgação e comunicação 

Quadro 11 - Divulgação e comunicação 

Nós temos alguns canais de comunicações então colocamos no site da prefeitura no Facebook da prefeitura, 

colocamos nos eventos maiores colocamos carro de som, faixas, cartazes também os organizadores replicam a 

publicação no Facebook particular, nas redes sociais ou WhatsApp também então tem sido dessa forma a 

comunicação e os agentes de cada evento eles tem buscado também de alguma forma aumentar a divulgação 

dos eventos a partir da própria rede de contatos deles (Benedito) 

Geralmente é divulgado nas redes sociais e também através de cartaz, catálogo e às vezes é o boca a boca 

também a gente acaba passando para um para outro e acaba expandindo (Jader) 

É feito em parceria tanto nós divulgamos quantos os voluntários divulgam nas suas próprias redes sociais, 

através de amigos, os bairros onde eles frequentam e nós pegamos essa agenda e divulgamos no site da 
secretaria onde a gente tem toda uma programação de todos os parques urbanos, então a gente ali coloca todo 

esse trabalho que é feito, então a gente tem essa parceria, tanto é feito pelo voluntário através das redes sociais 

e de outros canais que eles utilizam e a gente coloca à disposição do site da secretaria da CPP para todo estado 

de São Paulo (Duarte) 

[...] é feita pelas próprias páginas do evento [...]  as redes do evento tem a comunicação e a linguagem que o 

pessoal que vem próprio evento não é frequentador do parque para o evento mais sempre que pode estar 

fortalecendo marcando o evento nas suas páginas e dando uma fortalecida e a diretoria sempre que pode estar 

fortalecendo a divulgação [...] mais fica mesmo numa conta autônoma até por uma necessidade nossa da 

nossa autonomia que a gente faça todo esse processo do marketing da atividade (Ulisses) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

A forma de comunicação das atividades dos parques, de acordo com os gestores 

Duarte e Benedito, dispõe de divulgação nas mídias oficiais, bem como nas redes sociais dos 

organizadores do evento. No entanto, conforme pode ser observado na seção 4.1 que descreve 

o diagnóstico dos parques, nota-se que as informações de alguns eventos não estão atualizadas 

nas redes oficiais. O que se constatou é que alguns eventos possuíam cartazes ou faixas no 

local do evento. 

Nas falas de Jader e de Ulisses, os mesmos promovem voluntariamente eventos nos 

parques e, afirmam que a divulgação é realizada pelas suas próprias mídias sociais. Sobre a 

comunicação e divulgação, tem-se as mídias sociais como ferramentas importantes para a 

aproximação dos frequentadores e de potenciais usuários. A divulgação ampla tende a garantir 

a diversidade do público, e isso enriquece as interações, além de estimular o uso do espaço 

público para diversas práticas de lazer. 

 

5.3.4 Recursos Humanos 

Quadro 12 - Recursos Humanos  

[...] mas essa parte aí deixa um pouco a deseja porque, “sei lá cara”, pra acompanha essa parte é complicado [...] 

se colocassem pelo menos alguém para tomar conta aqui, você pode olhar não tem nada, você não vê ninguém 

com o jaleco dizendo trabalho aqui ou pelo menos eu tomo conta daqui [...] (Hercules)  

[...] os funcionários que têm são alguns funcionários que tomam conta da aldeia, aqui tem um negócio de 

receber entulhos resíduos, Ecoponto que parece ser muito importante como iniciativa, mas não tem mais nada 
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tem a equipe de roçadores deles, que de vez em quando passa e dá uma roçada não tem funcionário não tem 
vigia não tem administração não tem nada, mas tudo isso a gente está propondo que tenha, uma gestão 

específica própria do parque [...] (Ismael)  

Nós temos nossa estrutura é boa, nós temos uma quantidade razoável de professores e eles vão no final de 

semana fazer essa prestação de serviços pra gente quando implementa uma atividade principalmente nessas 

datas a gente vai com a força total nós temos alguns equipamentos que são utilizados nessas atividades e acho 

que é feito um bom trabalho [...] por exemplo dia dos pais nos parques da cidade [...] se distribui e nossa 

estrutura é boa pra isso para as atividades de finais de semana, você vê só voltando para o campeonato amador 

que uma atividade que a gente tá muito presente no campeonato amador porque pra organiza essa disciplina no 

campeonato amador nós tivemos estar muito próximo todos finais de semana juntos pra fazer essa mudança 

(Constantino )  

Hoje a gente tem um quadro bem defasado. Quando você me pergunta isso deseja saber o funcionário do estado 

e não apenas o terceirizado? No caso hoje só o gestor, que sou eu. Estagiários não, temos um espaço de 

parcerias que ainda não ficou bem definido como vai funcionar isso porque a parceria e voluntário ela envolve 

um trâmite meio burocrático e a gente tá aguardando [...] e a Coordenadoria faz uma gestão da terceirizada que 
prestam serviços segurança e limpeza dentro desses circuitos dos parques da Coordenadoria de Parques e 

Parcerias (Duarte). 

Hoje nós temos aqui a equipe técnica que citamos pra você nós temos dois engenheiros ambientais, um 

geógrafo e temos um agrônomo, essa é a equipe técnica eles fazem todas as análises, laudos, relatórios nas 

questões ambientais da cidade desde as questões da água, ar, além disso, nós temos um equipamento de 

natureza onde fica o setor de corte e poda que é responsável pela manutenção ou até supressão quanto há 

necessidade temos a equipe de plantio que é o que faz a manutenção e o plantio nas áreas urbanas e também em 

outras áreas quando há necessidade de reflorestamento tem uma equipe de fiscalização que atua no sentido de 

fiscalizar autuar e até multar quando necessário aqueles que transgridam  nas questões ambientais (Aloisio)  

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

A questão da ausência de recursos humanos suficientes para as demandas dos parques 

ficou evidente na fala dos entrevistados, assim como nas visitas de campo. Conforme descrito 

no capítulo 4, as atividades realizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer estão presentes 

apenas no Parque do Planalto. Em relação às atividades de lazer proporcionadas nos parques 

municipais, pelo poder público, entende-se que como garantia de direito ao lazer, a Escolinha 

de Esportes deveria ser estendida para atender a comunidade do entorno dos demais parques. 

Hércules e Ismael apontaram a ausência de pessoas para a zeladoria e atendimento nos 

parques municipais. Nota-se na fala de um dos entrevistados que há, esporadicamente, 

pessoas para a execução de serviços pontuais, como poda da vegetação, mas não são 

funcionários do parque. 

O Parque estadual Gabriel Chucre embora seja o único parque com equipe de limpeza 

e segurança, não possui outros profissionais para manutenção ou oferta de atividades 

socioculturais. Duarte, gestor do referido parque, considera o quadro de recursos humanos 

defasado para atender todas as suas necessidades. 

Constantino considera como recursos humanos disponíveis os professores que 

realizam as atividades da Escolinha de Esportes, durante a semana no Parque Planalto. 

Quando há eventos em outros parques, eles são convocados. No entanto, esses eventos são 

sazonais, conforme exemplificado pelo próprio entrevistado, como o Dia dos Pais e Família, 
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que ocorre no Parque do Gabriel Chucre. Em uma das visitas de campo, foi possível 

acompanhar este evento no qual foi constatada a diversidade das atividades e o envolvimento 

de outras secretarias na organização e oferta de serviços. 

Aloiso afirma que possui uma equipe técnica voltada às questões ambientais, tais 

como engenheiro ambiental, geógrafo, agrônomo, profissionais para os serviços de corte, 

poda e plantio. 

Por fim, diante do exposto pelos entrevistados, nota-se que os parques são espaços de 

demandas múltiplas e necessitam de profissionais qualificados para a garantia de oferta de 

serviços, de acordo com as necessidades dos usuários e do território. Sendo assim, é 

importante a incorporação de uma equipe multidisciplinar para atender a pluralidade de usos e 

a atuação intersetorial. 

 

5.3.5 Gestão participativa 

Quadro 13 - Gestão participativa  

[...] um tempo atrás nós mesmos skatistas juntamos um dinheiro pra tapar o buraco e pinta a pista entendeu 

pra fica uma coisa mais amigável e divertida de anda [...] reforminha lá no Planalto colocando alguns 

obstáculos a mais, aí chegou a polícia pra tenta barra esse nosso esquema de coloca de querer trazer mais 

benefício pra pista entendeu, então isso a prefeitura não se mexe para fazer isso quando vamos fazer por nós 
mesmos nós somos barrados isso é bem chato também infelizmente essa é a nossa convivência que nós temos 

no skate quando a gente quer aprimora nosso próprio espaço não pode (Fabricio)  

[...] então criamos um grupo informal que eu chamo de amigos da Aldeia onde se encontra paisagistas, 

arquitetos, arqueólogos, historiadores pessoas que querem o bem do local então também são feitas reuniões 

periódicas e eles dão a sua contribuição, atualmente está sendo realizado um projeto de revitalização e de 

acessibilidade ao quadrilátero tombado da aldeia então além dos órgãos do poder público estamos 

conseguindo contagiar a sociedade civil para que eles possam voluntariamente nos ajudar e isso está sendo 

muito bacana, esses amigos do parque é uma grande conquista do nosso diálogo com os moradores da cidade 

de Carapicuíba, muitos deles da Granja Viana que é um bairro que fica ao lado da Aldeia, não é uma coisa 

formal eles estão vindo voluntariamente ajudar dar sugestões cada um na sua área de competência e eu 

acredito que será um grande embrião para uma gestão cada vez mais participativa, nós temos a Aldeia 

especificamente ela é pauta do Conselho de Cultura é pauta do Conselho de Turismo é pauta do Conselho de 
Patrimônio Histórico que nós temos também então de alguma forma esses três conselhos eles acabam 

abordando o assunto Aldeia Jesuítica de Carapicuíba e a gente acha de bom grado a presença da comunidade 

então esta sendo uma grande experiência foi um grande ganho para nós a presença desses personagens da 

cidade que estão nos ajudando na construção do futura da Aldeia de Carapicuíba, então é algo informal mas é 

bastante participativo e efetivo na construção desse sonho (Benedito)  

[...] e que todos possam falar a mesma língua porque dá uma impressão que é o parque aí tem a praça, quando 

tem a festa na praça, o parque está lá, a praça esta aqui, eles não fazem aquela junção aquele trabalho junto 

que se tivesse um trabalho junto como aqui na comunidade tem muitos artesões tem várias pessoas aqui que 

fazem coisas lindas maravilhosas teríamos espaço para que eles pudessem expor tem um espaço, mas precisa 

de uma autorização não é isso precisam fazer um convite, mas o convite é para os de fora como aqui nós da 

Aldeia o povo que morasse aqui as vezes nem existisse como as pessoas daqui não tivesse dons não tivesse 

talentos e seria muito bom se esses talento fossem apresentados para os que vem de fora não os de fora trazer 
para nós então a gente fica triste com isso (Kassandra) 

Hoje eu vejo a Aldeia ela ficou praticamente com as pessoas de fora não com os moradores, acabou a tradição 

porque antigamente as festas daqui a população participava  muito mesmo e tinha oportunidade [...] a gente 

tinha as barraquinhas era o povo daqui hoje é diferente quando tem festa as barracas vem de fora eles não dão 

oportunidade para as pessoas da comunidade, [...] então muitas coisas são barradas eu mesmo sou da 
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associação [...], eu merecia está incluída quando tivesse qualquer coisa [...]. Então a gente sempre foi 
participativa, entendeu como a gente participa aqui da comunidade a gente mete muito a pá, até na outra 

gestão tinha um conselho da comunidade onde era falado as coisas que ia acontecer aqui no parque. Hoje não 

tem essa reunião, se tem apenas algumas pessoas são convidadas aqui a associação mesmo não é convidada, a 

gente não é convidado [...] a casinha que tem na Aldeia onde faz as reuniões culturais. Mas tem sim, mas 

assim, não sei pra que serve o que eles fazem qual a oportunidade que eles dão, se é só pra algumas pessoas 

porque a gente aqui mesmo na associação não recebemos nenhuma convite. [...] as pessoas têm que ser 

valorizadas e tem que ser valorizadas escutadas e precisam ser escutados e não é só chega ai de gaiato para 

ver as coisas tem que você pedi a opinião dos moradores para as pessoas que estão aqui que já conhecem a 

história de muito tempo [...] (Penelope) 

[...] nós conseguimos criar e reunir e fazer a primeira reunião ordinária do conselho, [...] em dezembro seria a 

segunda e não rolou então vai ter a segunda agora em março. Mas sim hoje eu passo buscar essas parcerias 

com a sociedade civil e a gente conseguiu reunir e fazer esse conselho que eu acho que é um ganho muito 

importante para o parque ter essa parceria com a sociedade civil e são pessoas que hoje vem para somar. Hoje 
é muito precoce eu dizer isso como eu te falei a gente acabou de fazer esse e criar o conselho, então não só 

para o gestor como pro conselho isso tudo é novo [...] a próxima reunião a nossa pauta está voltada pra que a 

gente crie um regulamento pro parque, [...] um regulamento interno de utilização do parque, que irá facilitar 

muito e deixa muita coisa esclarecida para os usuários [...] (Duarte) 

[...] na minha opinião acho que precisa mais seria divulgar mais essa questão de participação da gestão junto à 

população eu não vejo essa divulgação é amplamente para a população a população que frequenta aqui sabe 

que tem um parque mas perguntar quem é o gestor a maioria não sabe é aonde está aonde se encontra, [...] 

(Samuel) 

Ninguém veio nem o governo do estado nem da prefeitura a gente não tem certeza ao certo se o governo do 

estado sabe que praticamos futebol americano dentro do próprio parque, a direção do parque nunca entrou em 

contato com a gente e a gente também não tem o contato da direção, não mantemos nenhum contato [...] 

(Tadeu) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

O discurso de Fabricio destaca a necessidade de aproximação do poder público com a 

comunidade local para que possam entender as necessidades dos usuários e, a partir deste 

envolvimento, realizar os serviços ou reparos necessários para a melhoria da infraestrutura ou 

ofertas de serviço do parque. A fala de Fabricio também evidencia que cada território possui 

sua especificidade, como por exemplo, o seu grupo de skatistas. Para ele, o grupo poderia ser 

chamado a realizar um “mutirão” junto com a Prefeitura, pois proporcionaria um 

envolvimento e sentimento de pertencimento com o parque. Nesse sentido, as falas de 

Fabricio, Penélope, Kassandra e Tadeu evidenciaram o distanciamento do poder público com 

a população local. 

Benedito considera que no Parque da Aldeia há uma iniciativa de gestão participativa, 

devido a participação de um grupo formado por paisagistas, arqueólogos, historiadores e 

alguns moradores do bairro da Granja Viana. Eles participam de reuniões com alguns órgãos 

do poder público que discutem um projeto de revitalização e acessibilidade do Quadrilátero 

da Aldeia. Este grupo informal, conhecido como “Amigos da Aldeia”, é entendido por ele 

como um primeiro passo para a participação da sociedade civil junto da esfera pública. 

Neste aspecto, é relevante a discussão da iniciativa do poder público na criação dos 

conselhos gestores participativos nos parques, para envolver a comunidade nas discussões de 
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políticas públicas. Com a instituição de um conselho gestor formal seria possível garantir a 

representatividade e pluralidade de diversos atores sociais, conforme o Anexo B, modelo dos 

conselhos gestores dos parques municipais de São Paulo regidos pela Lei nº 15.910 de 27 de 

novembro de 2013 (SÃO PAULO, 2013). 

A cidade de Carapicuíba poderia, então, instituir uma lei municipal para criação e 

organização de conselhos gestores dos parques urbanos do município. As falas de Kassandra e 

Penélope demonstram o interesse da comunidade na participação das discussões do governo. 

Elas apontam, também, a importância da valorização do conhecimento e produção cultural 

dos moradores locais. Samuel e Kassandra consideram que é papel do Estado mobilizar a 

população para a efetiva participação. 

 

5.3.6 Prestação de serviços 

Quadro 14 - Prestação de serviços 

E aqui é bom porque tem o Mercadão, ali se alguém quiser comprar eu mesmo e os colegas fomos lá 
compramos cerveja, compramos refrigerante [...] tem várias pessoas vendendo churrasco, vendendo pipoca, 

vendendo cachorro-quente, tem aquele quiosque da mulher que vende sarapatel, vende coxinha, vende tudo 

quanto é tipo de alimento, pra mim nessa parte tá bom, não tenho o que fala (Elder) 

[...] a família leva os seus filhos pequeninos para brincar naqueles brinquedos infláveis que tem uma pessoa lá 

que põe os brinquedos infláveis sem segurança também nenhuma sem fiscalização nenhuma, todas as barracas 

vendem bebida alcoólica sem restrição [...] então o parque tem várias barraquinhas [...] (Kassandra) 

Então o que a gente propôs [...] é trazer atividades para cá culturais, comerciais, um restaurante, butique, 

artesanato essas coisas aqui na OCA já tem as rendeiras as mães da Oca que fazem roupas fazem rendas e a 

ideia agora incluir daqui a OCA fazer um café com rendas já seria o início dessa nova ocupação e a ideia é 

criar atividades aqui para recuperar a vida [...] (Ismael) 

[...] são espaços que vão gerar sem dúvida nenhuma uma economia criativa as pessoas a partir desses locais 

terão acesso a bens e serviços públicos de qualidade no futuro e será a fonte de desenvolvimento social e 

econômico para a cidade de Carapicuíba (Benedito) 

Esse é o único aspecto que eu acho negativo no parque eu acho que deveria ter acontecido uma licitação pra 

se chegar alimentação dentro do parque o parque sofre carência de alimentação nós temos do lado de fora os 
interessados em trabalha que pega o domingo delas pessoas da própria comunidade (Ulisses) 

[...] mas eu acho que o parque deixa a deseja e já fizemos uma discussão interna aqui no parque com a direção 

sobre isso e a direção falou sobre a burocracia desse processo todo e o parque tem quiosques comerciais e não 

funcionam por conta de licitação e de burocracias que tem que acontece, mas eu acho uma licitação rápida 

para food trucks para pequenos comerciantes da região e ambulantes pro acesso ao parque seria um ponto 

muito positivo um aspecto positivo que também pode ser pensado para coisas rápidas dentro da 

Coordenadoria dos parques urbanos porque isso já foi discutido na Coordenadoria dos parques urbanos e já 

existe o parque como Vila Lobos que o comércio ambulante e o próprio Água Branca já acontece o comércio 

ambulante legalizado e formalizado e é uma coisa incrível é a única coisa que esse parque deixa a deseja é o 

fato que você não tem nada para se consumi dentro do parque se você está de passagem no parque você tem 

um grande problema (Ulisses) 

Hoje nós não temos essa prestação de serviço dentro do parque, isso vai ser feito através do Estado pela 

abertura de um processo de licitação, aquele processo onde as pessoas concorrem e as empresas concorrem 

para ganhar esse edital e aí sim começar a prestar esse serviço dentro do parque. A gente aguarda com 
ansiedade o serviço que é necessário dentro do parque é uma das demandas que chega pra gente então já foi 

feito o pedido está em processo eu acho que logo estará colocado em prática pra atender melhor a população 

da região (Duarte) 
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Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Ismael se refere à oferta de serviços específicos para a área do quadrilátero. De acordo 

com a sua fala, os serviços atenderiam a um nicho de frequentadores de alguns eventos da 

Aldeia Jesuítica. A fala de Elder se refere ao Parque dos Paturis e evidencia as necessidades 

do perfil de um grupo de frequentadores do território. No entanto, pelas falas de ambos fica 

explícito que cada território terá diferentes demandas de usos para o lazer para grupos 

diversificados. Neste aspecto, é possível afirmar que cada parque tem demandas e 

necessidades peculiares, exigindo um estudo sistemático do entorno do parque e dos 

diferentes interesses de uso para o lazer de seus frequentadores e, a partir disto, traçar o 

ordenamento para oferta de serviços.  

A necessidade de regulamentação do comércio de ambulantes no interior do parque 

está presente nas falas de Kassandra e Ulisses, pois trariam qualidade no atendimento. 

Benedito, administrador público, entende que a regulamentação dos comerciantes informais 

oportunizaria o desenvolvimento econômico da cidade. 

Ulisses entende que a regulamentação do comércio interno passaria por processo de 

licitação e que se trata de algo burocrático. Ele propõe a oferta de serviços através de food 

trucks por pequenos comerciantes da região. Duarte, gestor do parque estadual, traz para a 

discussão que a prestação de serviços de alimentos nas dependências do parque é uma 

demanda da população e que este serviço está em processo de licitação. 

Por fim, cabe refletir que a concessão dos serviços de suporte, tais como: alimentação, 

brinquedos infláveis, aluguel de bicicletas entre outros é relevante para o atendimento do 

público. E que a regulamentação da oferta desses serviços pode oportunizar o 

desenvolvimento econômico local, como também trazer recursos financeiros para o parque. 

 

5.3.7 Recursos Financeiros 

Quadro 15 - Recursos Financeiros 

[...] no Parque dos Paturis, por exemplo, ele recebeu uma verba destinada única e exclusivamente pra [...] 

manutenção e revitalização [...] o parque está em obra há três anos para uma manutenção imagine você se 

fosse um retorno se fosse para criação de um parque [...] (Ulisses) 

Ser um servidor público [...] não é nada fácil trabalhar numa secretaria, por exemplo, já vem com poucos 

recursos até porque hoje toda demanda é questão de saúde como já foi citada a questão da educação porque é 

a necessidade maior do povo então meio ambiente hoje ela tem poucos recursos [...] (Aloisio) 

Eu penso que nós temos uma capacidade limitada de recursos e estamos fazendo aquilo que é dentro do 

orçamento que é possível e será muito bem-vindo, nós temos buscado parcerias para fomentar o espaço e 

sabemos do potencial cultural turístico e econômico que pode gerar para toda sociedade a partir daquele 
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espaço, então eu tenho a convicção que para realizar essas ações acaba sendo limitado sendo necessário a 
presença de outros parceiros (Benedito) 

[...] é um desafio [...] vir para cidade de Carapicuíba com um orçamento bastante reduzido hoje considerado 

uma das cidades mais pobre de São Paulo [...] eu acho que é o maior desafio do poder público é orçamento 

não tenho dúvida nenhuma e não só pra mim, mais pra todos os secretários e a gente é muito unido aqui um 

ajuda o outro nessa administração [...] (Constantino) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

Para os administradores públicos, os recursos financeiros destinados aos parques são 

escassos para atender às necessidades administrativas. Conforme apresentado no capítulo 3, 

na apresentação dos recursos financeiros da cidade não foi identificada uma dotação 

orçamentária específica para os parques municipais e estadual. Constatou-se, nas visitas de 

campo, que algumas obras de manutenção e revitalização da infraestrutura dos parques são 

provenientes de emendas parlamentares. 

Cabe ressaltar que os parques urbanos de Carapicuíba deveriam ter dotação 

orçamentária própria, pois isso dinamizaria o processo administrativo para o empenho dos 

recursos financeiros nas demandas específicas de cada parque. Os autores Grasso e Ysayama 

(2017) apontam a necessidade de aprofundamento e ampliação sobre os gastos públicos 

destinados aos departamentos que atuam na gestão de políticas públicas de lazer, e afirmam 

que as secretarias recebem poucos recursos diante das demandas existentes comparada a 

outras secretarias. 

 

5.3.8 Limpeza 

Quadro 16 - Limpeza 

[...] a limpeza também é muito boa todo domingo que a gente chega e vê o parque limpo e a gente preserva a 

limpeza do parque também e agora quando a gente faz alguma sujeira recolhemos no final do treino, então em 

questão de limpeza a estrutura do parque é excelente isso contribui para gente continua treinando aqui 

também (Tadeu) 

[...] você vai encontrar nossos banheiros sempre limpos você vai encontrar um ambiente agradável (Duarte)  

[...], eles colocam três pneus igual um tipo de lixeira e quando a tarde eles passam os garis recolhendo, e 

agora tá bem limpo agora, eles estão fazendo esse tipo de limpeza. Bem aqui presenciei os garis da prefeitura 
[...] (Elder) 

Hoje a gente está bem melhor antigamente ai uma outra gestão para traz não tinha esse cuidado aqui com o 

parque, hoje tem as pessoas que cuidam para limpar [...] (Jader) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Nos discursos dos entrevistados Tadeu e Duarte é possível identificar uma satisfação 

em relação a limpeza, principalmente no Parque Gabriel Chucre, que dispõe de equipe de 

limpeza. Elder e Jader mencionam a limpeza que é realizada pela coleta de lixos e varrição 

nas dependências do parque. Nesse ponto referente à limpeza, cabe um destaque ao 
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descompasso da gestão municipal na questão da limpeza das lixeiras e dos sanitários, embora 

não esteja representado na fala dos entrevistados. 

Nas visitas de campo foi observado que, aos finais de semana, com aumento do fluxo 

de visitantes, as poucas lixeiras não comportavam a quantidade de lixo descartada, além de 

não contar com limpeza dos sanitários quando há banheiros disponíveis para uso. Em alguns 

parques, os sanitários estavam por vezes interditados ou sem condições de uso. As ações de 

conservação e limpeza das áreas de uso público são fatores que promovem condições básicas 

para permanência dos frequentadores dos parques. 

 

5.3.9 Parcerias 

Quadro 17 - Parcerias 

[...] a gente faz um evento então a gente aciona o Meio Ambiente aciona a Secretaria de Obras a Infraestrutura 

aciona o Trânsito a Segurança a Saúde que manda também ambulância para os eventos, então a gente faz com 

que todas as outras secretarias participem do nosso evento de alguma forma, então cada um na sua competência 

acaba participando e também além dos outros órgãos do poder público nós contamos com voluntários 

(Benedito) 

[...] geralmente os eventos são compartilhados, às vezes nós não conseguimos fazer só, e aí fazemos umas 

parcerias com as outras secretarias pra funcionar legal e assim vice e versa. Por exemplo, o mais recente 

organizado é o mais antigo aqui na cidade de Carapicuíba que é a Corrida do Peru, então essa Corrida do Peru 
envolve o Esporte que é a Secretaria nossa, envolve a Cultura envolve a Secretaria de Trânsito porque é uma 

corrida na rua, envolve a Secretaria de Obras então geralmente não fica só numa secretaria vai precisar das 

outras para ser parceiras (Jader) 

[...] nós fizemos uma parceria com o SESI. E o SESI dá a capacitação para os nossos professores e dá uniforme 

para as crianças é muito legal isso. [...] então essa parceria com empresa privada com as ONGs é muito 

importante (Constantino) 

[...] usamos aqui com o meio ambiente com a Secretaria do Meio Ambiente e saímos até no verdejando na 

Globo e foi um projeto em parceria também com a rede Globo que foi bem legal também pra escola acabou 

sendo um grande ganho. [...] Pela prefeitura e outras secretarias, mas principalmente da Secretaria da Educação 

[...] no parque do Chucre [...] faz um projeto muito bonito que ele faz para o Dia das Crianças, Dia das Mães e 

Dia dos Pais e no Dia das Crianças ele oferece todas as atividades de lazer [...] (Martina)  

[...] como você conheceu o Ulisses, e não só ele como eu tenho outra parceira de voluntariado, mas é um 

voluntariado que as pessoas acabam utilizando o espaço do parque para levar um trabalho social, mas não é um 

voluntariado do dia a dia dentro de uma administração, [...] Tem um professor chamado Laerte faz um trabalho 
voluntário que é de aula de dança totalmente gratuito não tem nenhum tipo de cobrança é de graça, totalmente 

aberto ao público do parque, eu tenho também uma senhora que ainda esse ano não conseguiu vir com um 

trabalho dela todo primeiro sábado do mês de tricota aqui no parque ela vem com um grupo de senhoras abre 

uma oficina de tricô e se você estiver no parque e quiser você aprende a fazer tricô naquele momento e é aberto, 

mas normalmente nós temos que roda mesmo são essas três parcerias mas sempre lembrando que assim a nossa 

gestão sempre deixa esse espaço para que os voluntários ou para qualquer pessoa que tenha esse projeto que 

seja filantrópico e voltado ao público da região o parque está à disposição para abraça (Duarte) 

[...] no Parque Gabriel Chucre desde o ano passado nós trouxemos um projeto chamado Bola Dentro é um 

projeto de tênis que são realizadas aulas de tênis pra duzentas crianças até dezessete anos e essas crianças e 

adolescentes recebem uniforme lanche transporte e os equipamentos e já engloba a possibilidade da pessoa é 

caminhar junto ao tênis que possa ser árbitro de tênis e tem esse [...] (Constantino) 

[..] a OCA perseverou e criou uma identidade local muito forte. Ela agrega a comunidade mais próxima tanto as 

crianças, como as mães e, sobretudo também os pais têm uma participação e de repente aqui que surgiu sendo 
abrigado pela Aldeia passou seu elemento ativo mais importante aqui para tudo que acontece como a música 

que eles fazem as danças que eles fazem, os cortejos, além do reforço escolar, do almoço que dão para as 

crianças, estão hoje temos hoje lá cento e cinquenta crianças [...] (Ismael) 
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Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

Conforme indicado na fala dos entrevistados, a parceria intersetorial é fundamental 

para a realização de eventos nos parques e promoção do lazer e atendimento de público 

diversificado. 

Percebe-se que os eventos nos parques urbanos com articulação de outras secretarias 

ocorrem sazonalmente. O envolvimento intersetorial poderia ser ampliado para a oferta de 

atividades de lazer cotidianas, com programações que aproximem públicos heterogêneos. 

 Percebe-se também a importância das parcerias público-privadas, como apresentado 

na fala dos entrevistados. Constantino considera que a parceria com o SESI trouxe benefícios 

para as crianças, pelas doações de uniforme para os alunos da Escolinha de Esportes, mas 

também para a formação e capacitação dos profissionais da Secretaria de Esporte e Lazer. 

Martina apresenta a parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade e 

Secretaria de Educação com a empresa Rede Globo, para a realização do projeto de plantio de 

árvores no Parque do Planalto. Ele também apresenta a parceria entre a gestão estadual e 

municipal na realização dos eventos como o Dia das Crianças, Dia dos Pais, entre outras datas 

comemorativas nas quais a escola leva seus alunos e familiares para o Parque Gabriel Chucre. 

Na fala do gestor Duarte há uma referência a parcerias com voluntários e 

reconhecimento de que as atividades realizadas pelos voluntários proporcionam novas 

experiências aos usuários do parque. O parque também possui parceria com ONGs para 

execução do Projeto Bola Dentro, com atividades esportivas e formação de árbitros para o 

tênis. 

Ismael mostra o papel de destaque da organização OCA Escola Cultural no Parque da 

Aldeia, e afirma que as atividades socioculturais mobilizam a comunidade local, envolvendo 

as crianças e suas famílias na valorização cultural do território. 

Percebe-se que as parcerias com voluntariado, intersetorial, organizações não governamentais, 

empresas privadas, entre outras, promovem um trabalho diferenciado devido a possibilidade 

de abrangência cultural e diferentes práticas de lazer dentro dos parques. Neste aspecto, os 

parques públicos representam um importante papel para ações educativas, lúdicas e culturais 

que aproximam a comunidade, estimulam as interações sociais e incentivam a apropriação do 

espaço público (SANTOS, 2005). 
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5.3.10 Organização das programações 

Quadro 18 - Organização das programações  

Sim temos, para apresentação da semana do índio, a semana da independência lá tem uma história dos 
bandeirantes tem todo essa história, [...] tinha um cronograma de levar todas as crianças não só de primeiro ao 

quinto ano mais todas as crianças da creche as crianças das EMEIs três quatro e cinco aninhos pra fazer umas 

atividades de oficinas lá [...] todos conheceram porque aqui tem muitas pessoas que moram aqui e não 

conhecem o parque que não é tão perto e muita gente não conhecia o Parque da Aldeia assim como não 

conheciam o Chucre como não conheciam dos Paturis você entendeu porque fica longe você sabe Carapicuíba 

é muito grande né então tinham crianças que não conheciam [...] já foi feito campeonatos e já fizemos festa 

junina foi um show e outras atividades de meio ambiente que nós fazemos direto que é sempre um show e tem 

a Secretaria e a prefeitura está abraçando [...] temos aulas de Educação Física lá constantemente o ano 

passado no final do ano bem a gente teve um campeonato com outras escolas do município vieram e 

participaram aqui, é uma quadra grande [...] os alunos curtem muito e é um dia de lazer que as crianças 

curtem muito.  [...] o Dia do Trabalhador os shows são feitos aqui são cem mil pessoas não tem condições 
você não consegue andar de tanta gente que vem prestigiar todo ano aqui porque ele faz nesse parque ele não 

faz em outro só nesse aqui vem gente de todo lugar [...] (Martina) 

Eu participei do aniversário do parque, que foi um evento que o Estado fez e também tivemos alguns festivais 

de skate no qual participei [...] eu participo também de um slam que acontece todo segundo domingo do mês 

um slam um festival de poesia [...] (Ulisses) 

[...] tem um projeto aqui na cidade principalmente aqui no Parque do Planalto onde exerço essa função com 

atividades físicas para crianças de seis a dezesseis anos e para terceira idade também aonde nós temos futebol, 

zumba, ballet, capoeira e algumas outras atividades que incrementam nas férias no tempo livre das crianças. 

[...] essas atividades são todos os dias, porém cada uma no seu cronograma um exemplo o futebol, a gente não 

para o futebol além dos treinamentos que a gente oferece para as crianças e adolescentes no final de semana 

nós temos a organização dos campeonatos municipais que a prefeitura proporciona também é gratuito, então a 

gente acaba envolvendo também para fazer as outras atividades a zumba à mesma coisa, além da semana, no 

final de semana tem os eventos que esses alunos que praticavam na semana, participavam do evento no final 

de semana no ballet o mesmo procedimento então praticamente envolve a semana inteira para fazer as 
atividades (Jader) 

[...] hoje temos um mil e seiscentos alunos é evidentemente cada vez que tivermos um polo novo você vai 

fazer uma atividade que seja para o munícipe então a Escolinha de Esportes nesse aspecto nós acertamos e 

começamos a abrir as inscrições regularmente [...] hoje a escolinha de esporte funciona bem [...] 

(Constantino) 

Carapicuíba tem um potencial muito grande com relação aos parques [...] o Parque Gabriel Chucre que a 

gestão é feita pelo estado, mas está em Carapicuíba, o Parque dos Paturis, Parque do Planalto, Parque da 

Aldeia e o CES que é o Parque da Granja Viana, desses parques o que está a cargo da Cultura é justamente o 

Parque da Aldeia, que seria não o parque, mas o quadrilátero especificamente o quadrilátero da Aldeia [...] 

também o Teatro de Arena onde executamos algumas atividades culturais durante o ano entre elas a mais 

importante o drama da Paixão de Cristo que é um evento de mais de vinte anos. Na Aldeia [...] são realizados 

realmente pela Secretaria de Cultura são eventos já do calendário oficial, outros eventos que são fomentados 

pela secretaria que são realizados pela comunidade pelas associações pelas ONGs e a gente fomenta esses 
eventos, os que são realizados pela secretaria a gente tem toda parte de estrutura, por exemplo, o Drama da 

Paixão de Cristo, a festa de Santa Cruz, a Festa de Santa Catarina o Carnaval da Aldeia temos, um belo 

carnaval lá que é o Carnaval da Família que lembra as tradições como se fosse no interior paulista [...] a gente 

procura dar um apoio também que são os eventos é como por exemplo os eventos realizados pela OCA que é 

uma associação que está na Aldeia, um exemplo, são vários, mas um exemplo pode ser Rumo aos Trezentos 

Tambores que vai acontecer agora dia 10 de novembro acontece esse evento tem o Sarau Cultural do 

CONCUCA que é o Conselho de Cultura e temos os eventos que as mães rendeiras fazem, tem o cinema que 

a OCA faz também, tem os eventos que a Associação Sarabaquê realiza também que é o Amigos da Viola  a 

gente procura participar procura ajudar são eventos feitos pela sociedade mas a gente está sempre 

participando também mantemos a Casa de Cultura aberta como apoio divulgamos em nosso site fazemos a 

parte de divulgação e colaboramos também com a integração dos artistas temos um cadastro dos artistas da 
cidade né colaboramos também para que aconteça essa ponte entre o poder público e a sociedade civil, então 

além disso a parte de infraestrutura para o local então você tem a roçagem a poda a limpeza os eventos eles 

acabam sendo elementos de conservação do parque porque a medida que e levo o evento para lá ai eu levo 

essas questões de obras até então o parque acaba sendo limpo acaba sendo bem cuidado e tendo vida por 

conta desses eventos então o projeto que nós chamamos de Aldeia Viva ele é muito importante por causa 
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disso fomenta os eventos que acontecem naquele local (Benedito) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

O que Martina apresenta de atividades realizadas nos parques do Planalto e da Aldeia 

são programações organizadas pela Secretaria da Educação aos alunos da rede municipal. O 

evento do Dia do Trabalhador, que ela menciona, ocorre apenas no Parque do Planalto e atrai 

pessoas de outras regiões, pois a comemoração desta data está centralizada apenas neste 

parque.  

Ulisses diz que participou do evento em comemoração ao aniversário do Parque 

Gabriel Chucre e do festival de skate, além de um evento de slam que acontece 

periodicamente no parque. 

No Parque do Planalto, a programação apresentada pelo Jader e Constantino se refere 

às atividades da Escolinha de Esportes. Diante das falas dos entrevistados, bem como pelas 

observações de campo e consultas aos sites oficiais dos órgãos públicos estadual e municipal, 

não constavam, de maneira atualizada, todas as programações apresentadas nos discursos. 

Sobre a programação de atividades nos parques, cabe destacar a necessidade de 

organização sistemática dos eventos realizados no município, a fim de garantir a efetivação de 

eventos e atividades que contemplem todos dos parques urbanos da cidade. Verifica-se que, 

as programações anuais, especialmente as datas comemorativas, se concentram em 

determinados parques. Conforme mencionado por Benedito, no Parque da Aldeia ocorre a 

maioria dos eventos culturais, enquanto os outros, como o Parque dos Paturis, não são. Cabe 

refletir sobre a possibilidade de descentralização das programações nestas áreas públicas, 

abrangendo ações e atividades de lazer em todos os parques. 

 

5.4 Usos para o lazer 

5.4.1 As práticas de lazer 

Quadro 19 - As práticas de lazer  

Os usos espontâneos são praticamente a área esportiva a gente tem a parte do esporte que é muito frequentada no 

nosso complexo de quadras poliesportivas, a gente tem uma frequência muito grande da parte do pessoal que 

vem caminhar e também tem o pessoal do “nadismo”. A galera que quer vir sentar, olha e respira (Duarte) 

[...] hoje faz parte aqui do cenário do espaço de Carapicuíba um espaço de lazer um espaço de práticas de 
esportes [...] como eu sou praticante de ciclismo, eu utilizo ele pra prática de esportes e pra lazer também, você 

tem um espaço bacana para trazer a família, pra fazer uma reflexão, pra fazer uma leitura também em quanto 

professor também na área que eu atuo parte de geografia também costumo trazer alguns alunos para lecionar 

aulas para mostrar também formação desse parque [...] agora áreas como esse parque aqui você já tem uma área 

para o ciclismo que dá para você praticar [...] algumas academias acabam também vindo para cá e dá para 
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observar isso, famílias vindo para cá principalmente aos finais de semana, então o parque [...] eu vejo alguns 
eventos as vezes a prefeitura promove, eventos culturais esse espaço tá sendo usado ultimamente pelo que eu 

tenho observado no momento (Samuel) 

Tem também lá dentro um sarau de leitura que um menino faz lá e eu sei que tem também lá tem o tênis, uma 

aula de tênis que uma turma sempre dá, costura e leitura pra criança. Mas atividade física mesmo é só aula de 

dança, a corrida, a bicicleta e a musculação na área aberta e as quadras, que é vôlei, futebol, basquete e as 

quadras têm bastante, tem seis quadras bastante espaço para o povo aproveita (Laerte) 

[...] no parque é uma vez por semana uma hora mais ou menos [...] seria os exercícios orientais que seria o Tai 

Chi Chuan, prática do Ti Cum treinamento performático e algumas coisas do Lian Cum [...] não tinha aqui no 

parque o Tai Chi Chuan [...] sendo uma atividade livre qualquer pessoa pode fazer parte disso, então é uma 

atividade livre para prevenção e não para tratamento de alguma patologia [...] sendo introduzido como uma 

atividade livre voltada para saúde (Yeda) 

[...] venho aqui no Parque dos Paturis porque é uma área de lazer [..] no final de semana eu venho aqui para o 

parque dos Paturis fico tirando um lazer fazendo uma pescaria, encontra com os amigos e assim se passa o 

tempo[...]. Aqui tem gente correndo, andando e os pais com as crianças eles tem aquelas bicicleta, tem aqueles 

carrinhos de triciclo e fica tudo dando volta aí [...] inclusive no tempo quando tá sol tá bem quente isso aqui é 
bem movimentado, então fica criança, senhor de idade, meninada moça, tudo fazendo cooper aqui (Elder) 

Olha eles gostam muito de esportes, eu vejo, eles jogando bola porque tem uma área muito grande então eles 

jogam muita bola eu já vi eles jogarem aquele jogo americano [...] e a maioria é o futebol mesmo eu vejo 

algumas tribos e eu falo tribos isoladas, eles fazem teatro no parque eles ensaiam nos cantos lá no parque 

também, então é assim se tivesse realmente uma incentivo maior teria muito mais do que apenas jogar futebol 

apenas só fazer caminhada e fazer a ginástica [...] gostam de andar de skate [...] o parque tanto para as famílias e 

para os idosos que também fazem caminhadas e fazem caminhada no período da manhã como no da noite, então 

o parque é o único que acolhe a todos antes era a pracinha da igreja da Aldeia onde tem uma pequena capela 

onde abraçava a todos, então esse abraço era mais nas festas que aqui na Aldeia [...] durante o ano o povo se 

encontravam no dia dessas festas agora não as pessoas se encontram todos os finais de semana no parque [...] 

(Kassandra) 

[...] o que aconteceu e que a Aldeia sempre teve um povoado caipira muito forte e sobrou algumas manifestações 

do tempo de jesuítas na festa da Santa Cruz e do Santa Cruzinha que era tocado por duas famílias que a Camargo 
e a Pereira Leite e essas duas famílias tocavam peças Santa Cruz e faziam a música então tem um grupo de 

violeiros tradicionais, daí que tem uma afinação própria características daqui mesmo hoje eu acho que você tem 

ainda quatro violeiros mas com a saída do pessoal hoje das vinte e três casas só cinco são habitadas por gente de 

lá, então a festa foi perdendo impulso ela é feita e tal, passou a ser feita pela prefeitura a OCA participa [...] o 

Chucre aqui você tem os Paturis aqui você tem a Aldeia e o Planalto [...] aqui tem uma área verde para fazer essa 

continuidade então você teria tudo isso [...] seria muito importante que aí realmente você teria as atividades em si 

dos parques, mas você teria uma continuidade ligando […] um monte de área em volta do Rodoanel que dá para 

incorporar e fazer área verde chega até aqui e fazendo um esforço liga todos [...] essa possibilidade de áreas de 

integração leva a ter que pensar seriamente as atividades, tanto as atividades espontâneas que a população vai lá 

e faz quanto às atividades orientadas [...] então você pode ter a formação de atletas, você pode ter extensão de 

atividades escolares, está cheio de crianças e pode ter uma área de lazer para pessoas maduras e de meia idade 
[...] (Ismael) 

Hoje eu aplico aula de futebol no campo e a faixa etária é dos seis aos oito anos até os dezesseis. A procura hoje 

é mais em torno de oito a doze anos, a mãe se preocupa muito em trazer o filho ela acha viável trazer o filho, a 

demanda e a procura são grandes, a cerca de uns duzentos inscritos nessa faixa etária, umas duzentas crianças só 

nessa faixa etária, fora as outras. [...] tem uma procura muito grande de lutas [...] e aqui nós temos a capoeira [...] 

também tem o interesse muito grande da prática do skate, então inclusive a pedido da população dos munícipes o 

prefeito já fez uma pista de skate aqui no parque hoje ela é usufruída pelas pessoas que utilizam o parque que 

gostam do skate [...] (Jader) 

[...] o pessoal vem andar de bicicleta, leva o cachorro pra passear junto, agora por exemplo, nesse período você 

chega aqui quatro ou cinco horas da tarde todos os dias estão lotados é gente caminhando desde manhã quando a 

gente chega senhores, senhoras e crianças, enfim todo o tipo de pessoa [...] para ter essa integração entre esses 

quatro parques [...] eu acredito, eu espero francamente que isso aconteça uma atividade cultural entre os parques, 

se entendeu  integrando com atividades bem diversificadas bem legais não só de música mas de todo tipo de 

atividade para que as pessoas façam um circuito […] (Martina).  

[...] a gente começou aqui no Gabriel Chucre, depois foi para o Parque dos Paturis e depois foi pro parque da 
Aldeia e agora a gente retornou para o Parque Gabriel Chucre. A saída foi por causa do espaço ele não é muito 

grande é um espaço pequeno e a gente chegou numa demanda grande de atletas a gente teve que procura um 

espaço maior então aqui como o espaço não é muito grande tivemos que procurar outro espaço maior a gente 

acabou indo para o Parque dos Paturis tinha um espaço um pouco maior a demanda do time de atletas cresceu 

mais ainda o espaço de lá também ficou pequeno e daí procurou-se o outro parque que é o parque da Aldeia, sim 



171 

 

tinha um tamanho um pouco maior e a gente conseguiu abrange esse para estrutura para todos os atletas dentro 
daquele parque o espaço era grande, só que recentemente o time foi diminuindo e aí a gente viu que o número de 

atletas reduziu e muito a devido ao motivo de locomoção até o parque da Aldeia que era mais difícil e decidi 

volta à origem e vamos voltar para aquele parque porque a locomoção é mais fácil a estrutura é um pouco mais 

fácil e a gente começa a reestrutura o time de novo, a intenção não sair mais do parque e aí pode acontecer o 

mesmo efeito se o time acaba é agregando muito mais atleta e o espaço fica pequeno teremos que migra para 

outro parque novamente (Tadeu) 

 [...] meu interesse por estar aqui é pra anda de skate [...] normalmente os caras que moram aqui em Carapicuíba 

eles vão anda de skate lá no Chucre ou no Planalto, é mais longe quem mora aqui nessa região dos Paturis é mais 

longe entendeu mais você tem mais pessoas andando lá entendeu então favorece, lá aparece mais quando você 

acerta uma manobra tem mais comemoração tem mais reforço digamos assim é mais amigável bastante gente 

entendeu, então mesmo morando aqui perto dos Paturis vão lá pro Chucre e pro Planalto. [...] assim a migração 

para as outras pistas acho que foi mais porque as pessoas que andavam aqui que moram aqui perto dos Paturis 

têm amigos que moram perto das outras pistas e aí eles acabaram migrando pra as outras pistas entendeu […] 
(Fabricio) 

[...] os parques sem dúvida nenhuma é uma pauta positiva da cidade de Carapicuíba […]. Então dá para 

promover ações culturais, esportivas e ambientais, então dá para mobilizar a nossa população e também os 

visitantes a conhecerem a participar dessas ações nesses parques [...] no contexto do circuito, então a gente tem 

um sonho de interligar os parques, interligar criar uma situação de continuidade entre um e outro aí passa por 

ciclovia passa por paisagismo passa por atividades interligadas de um parque para outro […] nos próximos anos 

serão as atividades desenvolvidas no âmbito do circuito dos parques Parque Gabriel Chucre, Parque dos Paturis, 

Parque do Planalto, Parque da Aldeia […] (Benedito) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

As atividades físicas e esportivas são predominantes entre as práticas de lazer 

mencionadas pelos entrevistados. Consensualmente, relatam que a caminhada, corrida, 

futebol, atividades com bicicleta e skate aparecem em destaque e ocorrem de forma 

espontânea e autônoma, sem a mediação de um profissional da área. Individualmente ou em 

pequenos grupos, os interesses físico-esportivos geram um fluxo considerável nas 

dependências do parque, mesmo sem a existência de uma programação que estimule a 

presença dos usuários.  

Considerando a configuração espacial, é possível verificar que a infraestrutura 

disponível e a oferta de serviços e programações nestes espaços públicos podem determinar o 

perfil do público. O interesse do Fabricio pelo skate e a implantação de pistas possibilitou a 

sua circulação e de outros skatistas entre os três parques: Paturis, Planalto e Gabriel Chucre. 

As práticas de lazer espontâneas no Parque da Aldeia estão voltadas tanto para AFL 

como encontros e interações sociais entre os usuários. No entanto, na parte do Quadrilátero da 

Aldeia Jesuítica acontece a maior parte das programações culturais.  Essas são promovidas 

pela Prefeitura e outras entidades parceiras e associações, tais como: Associação Cultural e 

Social Sarabaquê. 

Nas visitas de campo, que ocorreram em alguns eventos culturais, foi observada pouca 

interação dos visitantes do Quadrilátero da Aldeia Jesuítica com os demais espaços do Parque 

da Aldeia. 
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Para os frequentadores dos eventos culturais que ocorrem no Quadrilátero da Aldeia, o 

parque representa apenas um ponto de acesso. Ou seja, ambos os espaços se tornam áreas de 

passagem e não de permanência. As programações não promovem a interação do público nas 

demais áreas do Parque da Aldeia e concentram o público no Quadrilátero. Mesmo próximas 

fisicamente, as atividades realizadas não conectam as áreas internas do parque. 

A dinâmica dos eventos realizados, bem como as práticas de lazer espontâneas devem 

de alguma forma conectar-se entre si, pois o referido parque tem um valor histórico bastante 

significativo para a cidade, mas sua estrutura de lazer também pode proporcionar experiências 

interessantes aos diferentes públicos que circulam entre o Quadrilátero da Aldeia e às outras 

áreas. Nota-se uma fragmentação entre estas áreas internas, tanto em oferta de programação 

quanto integração do valor histórico do espaço representado pela Aldeia Jesuítica, quanto pela 

importância ambiental e social do parque nas diversas práticas de lazer espontâneas. 

O usuário muitas vezes utiliza o parque para suas atividades de lazer e, mesmo estando 

próximo, não acessa a área da Aldeia para o conhecimento histórico e cultural da cidade, 

sendo espaços distintos de programações que não dialogam. 

Tadeu trouxe em sua fala a problemática da escolha do parque para a realização de 

suas AFL com o seu time de futebol americano, em relação tanto à infraestrutura quanto ao 

acesso. Em seu discurso, informa que, ao escolher o espaço amplo do Parque da Aldeia, os 

atletas tiveram dificuldade de locomoção pela pouca disponibilidade de linhas de ônibus, 

principalmente aos finais de semana, resultando na diminuição da equipe. 

Nesse sentido, apostar na implantação de ciclovias ou ciclofaixas, principalmente nas 

proximidades dos espaços públicos de lazer, que conectem modais ativos (a pé, bicicleta, 

skate, patins e patinetes) aos transportes públicos poderá viabilizar e melhorar as formas de 

acesso e reduzir o tempo de deslocamento dos frequentadores. 

Na fala de Benedito é citado o interesse da gestão em implementar um circuito entre 

os parques, interligando-os via ciclovia, conectando as áreas verdes, assim como ofertar 

atividades que favoreçam a conexão das áreas. Como aponta o estudo de Sá, Garcia e 

Andrade (2017), poderá o poder público planejar e articular propostas coletivas e 

intersetoriais para a constituição de uma “teia de lazer e atividade física”, com o propósito da 

integração do território, com a mobilização da comunidade e a promoção da apropriação do 

espaço público com circulação ativa pela cidade. 

Ismael também apresenta um cenário favorável a esta conexão a partir da incorporação 

de áreas verdes livres disponíveis no entorno dos parques e beirando o Rodoanel, conforme 

apresentado na subseção 4.1.1.1 a possibilidade de integração do Parque dos Paturis com o 
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seu entorno e interligá-lo ao Parque da Aldeia com implantação de ciclovia ou ciclofaixas 

pela via Marginal do Ribeirão. Assim, a conexão das áreas verdes disponíveis poderá 

aproximar outras áreas de lazer como os campos de futebol, as praças e os parques com a 

construção de ciclovias ou ciclofaixas. Desta forma, o deslocamento pela cidade de forma 

ativa será estimulado, bem como a redução do uso de veículos automotivos. Ainda serão 

oferecidas outras experiências de lazer aos munícipes. 

Cabe ainda destacar que esta conexão entre os parques poderia ampliar os interesses 

culturais do lazer dos munícipes, pois cada parque tem sua vocação específica para o lazer e 

os frequentadores teriam a oportunidade de conhecer as diferentes vocações de cada parque, 

ampliando seus usos e as práticas de lazer. 

 

5.4.2 Conflitos de uso 

Quadro 20 - Conflitos de uso 

[...] na inauguração fomos nós que jogamos fomos lá participávamos todo domingo nos levávamos as bocha por 
que lá não tinha bocha nos levávamos a bocha daqui e participamos, mas logo em seguida saímos por que 

acontece o seguinte que aquilo ali vamos falar logo curto e certo aquilo ali muito mal cuidado tinha os caras que 

usam as drogas iam lá botavam queimavam derreteram a parte do concreto virou buraco era muito mal cuidado 

ninguém a noite vinham a noite pulavam por cima do muro entravam ali fumavam encontrava droga 

encontravam tudo, daí nós abandonamos de lá pra cá a saída foi por falta da manutenção (Orlando)  

O desafio que o gestor tem num parque é primeiro entender o perfil do seu usuário. O que ele procura no parque 

[...] vai encontrar sugestões, opiniões e você trabalha essa mistura de opiniões e tenta transformar isso da 

melhor maneira possível aplicada no parque para que ele absorva esse público de faixas etárias diferentes e às 

vezes até de cultura diferentes (Duarte) 

[...] nos Paturis, tampa de carro aberta som a torta e a direita você vê (...) é ridículo o que acontece ali porque as 

pessoas faz o que querem é uma baderna, uma algazarra literalmente (Samuel) 

[...] como eu estava falando da poluição sonora, cada uma barraquinha quer atrair os seus clientes com som alto 

cada um toque uma coisa é um absurdo você passa assim no meio você não sabe quem é que tá tocando o que e 

fora o consumo de drogas assim aleatório não tem mais aquela privacidade [...] (Kassandra) 

 [...] é um parque que a gente vê lotado nos finais de semana a minha preocupação ainda e como a dela também 
que perdeu um filho lá é a segurança porque como a gente não tem muito lazer às crianças vão para o parque e 

quando tá muito calor eles vão nada, então assim [...] as coisas ruins são as drogas, prostituição continuam no 

parque hoje deu uma melhorada, mais ainda existe (Penélope) 

[...] aqui eles jogam futebol [...] aqui é claramente um centro de atividades, mas todo parque é um centro de 

atividades para andar de bicicleta, para andar, para fazer caminhada, correr [...] uma área de pedestre muito 

importante como essa área aqui que seria uma área mais de contemplação de grupos coisa assim, então esse 

programa específico das atividades no parque não existe, existe o uso espontâneo [...] (Ismael)  

[...] e agora além do fechamento do parque [...] então a partir desse momento os parques terão essa limitação de 

uso após as vinte e duas horas porque tem uma concentração absurda de “nóias” enfim que utilizam droga [...] 

(Constantino) 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

No aspecto de conflito de usos, é muito frequente na fala dos entrevistados a presença 

das pessoas usuárias de drogas, que, para a sociedade, a convivência com estas pessoas traz 

certo desconforto. No entanto, a questão do uso de drogas ilícitas ou lícitas é um fenômeno 
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social muito presente e os parques urbanos são parte desta sociedade, não sendo possível fugir 

deste contexto. O uso de drogas ilícitas ou mesmo a prostituição dentro dos parques são 

expressões de uma questão social complexa que deve ser discutida com outros setores da 

sociedade, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, 

Sociedade Civil entre outros atores. 

De maneira geral, a diversidade de público e diferentes interesses do lazer são desafios 

para os gestores dos parques urbanos, pois existem perfis diferentes desde faixa etária, gênero 

até os diferentes usos para o lazer presentes nos parques. Cabe refletir que cada parque deve 

ter um estudo sistemático dos diferentes usos para o lazer, considerando o perfil, horário de 

uso e contexto social e cultural do parque para compreender qual a vocação de cada parque e, 

assim, traçar um plano de uso específico. Somente com esta sistematização é possível garantir 

o direito do lazer aos munícipes da cidade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho científico objetivou analisar a gestão do uso público dos quatro parques 

urbanos do município de Carapicuíba/SP, na garantia de acesso às AFL. Nesse sentido, as 

aproximações teóricas possibilitaram compreender as práticas de lazer nos espaços públicos 

como um fenômeno social, pois o lazer está inserido na vida cotidiana das pessoas e 

constituído enquanto um dos direitos básicos, afirmado na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. As práticas de lazer nos parques urbanos se constituem em uma forma de 

apropriação dos espaços públicos sob a perspectiva do direito à cidade. 

O estudo do cenário da cidade de Carapicuíba ofereceu informações importantes para 

a compreensão de como se situa o direito à cidade e ao lazer no seu território, sobretudo na 

garantia de acesso às AFL nos parques urbanos. Carapicuíba se caracteriza como uma cidade 

periférica, bem como apresenta na sua configuração urbana a segregação espacial. A 

expressão da questão urbana no município é marcada pelos efeitos da alta densidade 

demográfica e os resultados da disputa pela ocupação do solo. Percebe-se a concentração das 

áreas verdes da cidade, nos bairros nobres, próximas de condomínios de alto padrão, em 

contraste com os bairros de alta densidade demográfica e poucas áreas verdes disponíveis. Os 

parques urbanos estão situados nestes fragmentos verdes do município. 

Ficou explícita a necessidade de conectar as áreas verdes da cidade, melhorando os 

aspectos da cobertura vegetal urbana neste território, mas também possibilitar conexões entre 

as áreas, que possibilitem aos munícipes o acesso através de corredores verdes. 

É possível a municipalidade implantar um projeto de mobilidade urbana baseado na 

mobilidade ativa que viabilize o deslocamento ativo das pessoas pela cidade sem o uso 

exclusivo de veículos motorizados. Nesse sentido a implantação e ampliação de calçadas 

niveladas, pistas de caminhada, ciclovias ou ciclofaixas, principalmente para que conectem os 

modais ativos aos transportes públicos e aos parques urbanos podem colaborar com a 

circulação ativa das pessoas pela cidade, por exemplo: a pé, de bicicleta, de skate, de patins e 

patinete entre outros modais ativos.  

Em relação a forma de gestão do uso público dos parques, foi possível verificar que os 

parques do Planalto, Aldeia e Paturis possuem um modelo de gestão direta municipal sob a 

responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Já o Parque Gabriel 

Chucre, fica sob a responsabilidade estadual, pela Coordenadoria de Parques Urbanos da 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (SIMA). Uma das 

problemáticas identificadas na forma de gestão do uso público dos parques estudados se 
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refere a menor oferta de programações socioculturais, comparadas aos serviços prestados em 

relação a outras demandas. 

Em termos gerais, constatou-se que as programações de interesse físico-esportivo e de 

interesse cultural são ofertadas pelo poder público apenas no Parque do Planalto, oferecidas 

pela Secretaria de Esporte e Lazer. No Parque da Aldeia são oferecidas programações 

culturais pela Secretaria da Cultura e Turismo e, algumas vezes, em parceria com 

organizações não governamentais. Notou-se a oferta de programação esportiva no Parque 

Gabriel Chucre por meio de uma parceria com uma organização não governamental e ações 

culturais realizadas por voluntários. Sendo assim, o Parque dos Paturis ficou completamente 

desassistido em termos de programações socioculturais.  

A carência de programações de AFL dentro dos parques de Carapicuíba também tem 

como fatores associados a ausência de recursos financeiros próprios para os parques e a falta 

de equipes multiprofissionais qualificadas para a oferta de serviços de animação sociocultural.  

A gestão pública tem como estratégia envolver outras secretarias na administração dos 

parques, principalmente em eventos sazonais, manutenção da sua infraestrutura e ofertas de 

serviços por meio de parcerias para minimizar os efeitos de poucos recursos financeiros e 

recursos humanos para o atendimento das demandas internas. No entanto, as parcerias e ações 

intersetoriais na promoção das práticas de lazer e AFL não são proporcionalmente ofertadas 

nos quatro parques da cidade, permitindo inferir que o lazer, enquanto política pública na 

cidade, não atende a população de forma igualitária. 

Os resultados permitiram compreender a caracterização da infraestrutura física e 

organizacional dos parques, bem como a dinâmica das formas de uso público das práticas de 

lazer e atividade física. Sobre a infraestrutura, é importante a qualificação dos espaços 

públicos em relação à manutenção e oferta de equipamentos de lazer, de acordo com as 

necessidades e interesses do público. 

Em alguns parques falta a oferta de uma estrutura básica para a permanência por 

longos períodos dos usuários no espaço, como condições mínimas de uso de sanitários e 

bebedouros. Nos locais com melhores instalações de equipamentos de lazer houve uma maior 

apropriação do espaço. 

Do ponto de vista organizacional, ao serem abertos, os parques, com exceção do 

Parque Gabriel Chucre, demandavam uma equipe fixa para a zeladoria e segurança. No 

entanto, isso não ocorre. Em proporções diferentes, as depredações ou atos de vandalismo no 

patrimônio público municipal ou estadual são ocorrências constantes nos parques de 
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Carapicuíba. Os equipamentos da infraestrutura de lazer são danificados, mesmo nos espaços 

com presença de seguranças ou nas áreas cercadas. 

Sobre a dinâmica das formas de uso público das práticas de lazer, considera-se que a 

AFL são predominantes nas áreas internas dos parques, entre essas a caminhada, corrida, 

passeio de bicicleta, o futebol e a prática do skate ocorrem de forma espontânea. A partir das 

informações contidas no diagnóstico da realidade observada nos parques urbanos de 

Carapicuíba, elaborou-se um esboço de prognóstico, constituído de um conjunto de diretrizes 

e ações, propositivas para possíveis intervenções de melhorias aplicáveis pelos gestores 

públicos. Conforme apresentadas no Apêndice D. Mesmo não sendo o objetivo desta 

pesquisa, no decorrer do estudo foi verificado que o levantamento sistemático do perfil do 

público e suas preferências de uso poderão contribuir com a compreensão da vocação de cada 

parque. Recomenda-se a realização de pesquisas científicas sobre o uso dos parques urbanos 

de Carapicuíba que possam auxiliar na elaboração de futuros planos diretores para cada 

unidade. 

Para atender o último objetivo específico deste estudo, buscou-se compreender de que 

forma a população participa das discussões e decisões do uso público dos parques urbanos. 

Verifica-se a necessidade de aproximação do poder público com a comunidade local, a partir 

da criação de espaços de diálogo entre Estado, sociedade e o mercado (economia), trazendo 

como pauta de discussão o uso público dos parques urbanos. 

Destaca-se que a falta e ou a inoperância dos conselhos participativos desses parques, 

cujo efeito reflete diretamente na participação do cidadão: os relatos dos entrevistados 

indicam pouca ou nenhuma participação em relação à gestão do uso público desses parques e 

a escassa oferta de programas de AFL condizentes com as demandas locais. 

Em síntese, os dados obtidos mostram que a gestão pública dos parques urbanos dessa 

cidade precisa avançar e fortalecer as arenas de discussão e debates para dialogar e se 

aproximar da população, proporcionando a apropriação dos equipamentos urbanos de lazer 

pelo público. Os dados coletados no trabalho de campo revelaram ocorrências de depredação 

do patrimônio público, conflitos de uso entre os usuários, carência na prestação dos serviços 

de alimentação, limpeza, segurança e animação sociocultural. Dessa forma, este estudo aponta 

a necessidade do empenho na intersetorialidade para elaboração de medidas conjuntas 

articuladas entre as secretarias municipais, órgãos estaduais, parcerias com a sociedade civil, 

com organizações não governamentais e iniciativa privada para o fomento de projetos 

conjuntos com desenvolvimento de programações diversificadas de atividade física, esporte, 

cultura e lazer para requalificar o espaço e democratizar o uso público. 
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Por fim, algumas reflexões surgiram como elementos importantes para a continuidade 

dos estudos sobre o uso público nos parques urbanos de Carapicuíba. Durante a conclusão 

deste estudo, notou-se que as reformas e revitalizações dos parques caminham sob a ótica do 

fechamento dos espaços públicos. Em virtude do fato mencionado, o cercamento dos parques 

urbanos limita o horário de uso, restringe o acesso de uma parte da população e modifica o 

fluxo e acesso destes locais. Portanto, o fechamento dos parques urbanos deve ser 

problematizado com a população para que o cercamento desses espaços não contrarie o direito 

à cidade e ao lazer. Neste aspecto, caberá refletir com o envolvimento da comunidade local 

sobre como essa mudança impactará no acesso ao uso público dos parques Paturis e Planalto. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre Esclarecimento 

 

Prezado (a) Entrevistado (a), 

 

Tenho o prazer de convidá-la (o) a participar da pesquisa “Parques Urbanos de 

Carapicuíba/SP: análise da gestão do uso do espaço público para as práticas de atividades 

físicas de lazer". Para isto, gostaria de contar com seu consentimento para participar do 

estudo, respondendo a entrevista semiestruturada com questões abertas, no dia e horário 

previamente combinados. Será garantido o sigilo das informações obtidas, bem como o seu 

anonimato. O senhor ou senhora pode se retirar da pesquisa durante qualquer momento, bem 

como não responder alguma questão da entrevista. Além disso, as informações serão 

utilizadas exclusivamente para o desenvolvimento do estudo. Esta pesquisa apresenta riscos 

mínimos, como benefícios, melhoria da qualidade de vida aos usuários dos parques, maior 

promoção de atividades físicas de lazer nesses espaços públicos, e propor um exemplo de 

gestão do uso público para os parques urbanos no contexto estudado da cidade de 

Carapicuíba/SP. A sua colaboração torna-se imprescindível para o alcance do objetivo 

proposto, além de contribuir para que o programa possa ser aperfeiçoado atendendo da melhor 

forma às suas expectativas. Agradeço antecipadamente a atenção dispensada e coloco-me à 

sua disposição para quaisquer esclarecimentos através do e-mail: endrigo.mello@usp.br com 

ou pelo fone: (11) 96988-0662. 

 

Informações também poderão ser obtidas através do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo 

Seres Humanos, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo - 

EACH/USP, através do e-mail: cep-each@usp.br pelo fone: (11) 3091-1046. 

Este Termo de Consentimento será emitido em duas vias, sendo que uma via ficará em poder 

do pesquisador e a outra em poder do (a) participante. 

 

Eu, _______________________________________________________________, declaro 

estar devidamente informado (a) pelo (a) pesquisador (a) Endrigo Silva Mello sobre a 

natureza da pesquisa, objetivos propostos e metodologia empregada e estou esclarecido (a) o 

suficiente, portanto aceito participar da pesquisa. 
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Carapicuíba/SP, ______, de ____________________ de 2018/2019. 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 

 

__________________________________ 

Assinatura do pesquisador da pesquisa 

Endrigo Silva Mello 

RG: 22.949.148-0 
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APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista para os usuários e ou moradores da comunidade 

do entorno 

Aos usuários e ou pessoas com representatividade da comunidade do entorno detentoras de 

informações privilegiadas 

Explicações sobre o objetivo da pesquisa 

Solicitar autorização para gravação da entrevista e o informe do anonimato das fontes 

Perfil do (a) entrevistado (a) 

História de vida pessoal: trajetória, vínculo com o parque e com a comunidade do entorno 

Motivos da aproximação com os parques urbanos de Carapicuíba/SP 

Tópicos da entrevista 

 Usos para o lazer 

Atividades realizadas no parque, horários e dias da semana 

Espaço utilizado dentro do parque para fazer as atividades  

Atividades realizadas em grupo ou individualmente 

Usos espontâneos ou atividades programadas pelo parque 

 Acesso ao parque 

Meios de transporte para o acesso ao parque: a pé, bicicleta, ônibus, trem/metrô, moto, carro, 

táxi ou veículos com aplicativos de transporte 

Existe deslocamento entre os parques da cidade e os meios de transporte para esse 

deslocamento 

Atividades realizadas nesses parques se houve deslocamentos 

 Serviços ambientais ou ecossistêmicos - conforto ambiental - buscar dados 

secundários 

Informações sobre as áreas verdes, flora, fauna e educação ambiental 

Relações sobre as funções regulação (água, ar e solo); produção (viveiros e mudas); suporte 

(lazer e turismo) e informações (saúde mental, reflexão, espiritual e cognitivos) 

 Gestão 

Infraestrutura e as condições de conservação, manutenção dos espaços, equipamentos, 

limpeza e iluminação 

Acessibilidade universal da área interna e no seu entorno 
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Segurança na área visível ou perceptível  

Recursos humanos, atendimento ao público e prestação de serviços 

Contrapartida revertida ao parque (recursos financeiros, doações de materiais e ou oferta de 

serviços) 

Informações e divulgação: programação, projetos, eventos ou atividades 

Gestão participativa: conselho gestor, participação da comunidade local e possíveis melhorias 

nesse espaço público 
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APÊNDICE C - Roteiro de entrevista para os gestores e ou administradores públicos 

Aos gestores e ou administradores públicos 

Explicações sobre o objetivo da pesquisa 

Solicitar autorização para gravação da entrevista e o informe do anonimato das fontes 

Perfil do (a) Entrevisto (a) 

História de vida: trajetória pessoal e profissional até ocupar a função 

Tempo na função: como encontrou o setor, dificuldades iniciais, situação atual 

Relação com a comunidade do entorno, escolas e outras secretarias  

Tópicos para entrevista 

 Acesso ao parque 

Acesso dos usuários ao parque, moradores locais ou de outras regiões 

Acessibilidade universal da área interna e no seu entorno 

 Serviços ambientais ou ecossistêmicos - conforto ambiental - buscar dados 

secundários 

Informações sobre as áreas verdes, flora, fauna e educação ambiental 

Relações sobre as funções regulação (água, ar e solo); produção (viveiros e mudas); suporte 

(lazer e turismo) e informações (saúde mental, reflexão, espiritual e cognitivos) 

 Gestão 

Infraestrutura e as condições de conservação, manutenção dos espaços, equipamentos, 

limpeza e iluminação 

Acessibilidade universal da área interna e no seu entorno 

Segurança na área visível ou perceptível  

Recursos humanos, atendimento ao público e prestação de serviços, forma de contratação, 

estagiários e ou voluntários 

Parcerias, concessões de serviços e ou contrapartidas revertidas ao parque (recursos 

financeiros, doações de materiais e ou oferta de serviços) 

Relação com outras secretarias 

Relação com as escolas do entorno 

Recursos financeiros procedência e suas destinações 

Informações e divulgação: programação, projetos, eventos ou atividades e a sazonalidade 

Gestão participativa: conselho gestor e a participação da comunidade local  
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 Usos para o lazer 

Atividades ofertadas: programação, eventos, projetos e monitoria 

Usuários e os usos para o lazer observados nas dependências desse espaço público 

Perspectivas: ações ou projeções futuras 
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APÊNDICE D - O prognóstico dos parques de Carapicuíba  

A partir das informações contidas no diagnóstico da realidade observada nos parques urbanos 

de Carapicuíba, elaborou-se um esboço de prognóstico, constituído de um conjunto de 

diretrizes e ações, propositivas para possíveis intervenções de melhorias aplicáveis pelos 

gestores públicos. Conforme apresentadas na sequência abaixo: 

 
Quadro 21 - Prognóstico dos parques de Carapicuíba: acesso ao parque 

Diretrizes: acesso Ações: 

P
a
tu

ri
s 

A
ld

ei
a

 

P
la

n
a
lt

o
 

G
a
b

ri
el

 

C
h

u
cr

e 

Conectar o parque 

com o seu entorno 

e adjacências 

 

Atualizar o mapa de 

localização da CPTM da 

estação de trem General 

Miguel Costa e Carapicuíba 

com a inclusão da imagem dos 

parques; 

X 

 

  X 

 

Instalar placas de indicação do 

percurso aos parques desde a 

estação General Miguel Costa 

e Carapicuíba da CPTM e nas 

vias públicas adjacentes; 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Colocar no terminal de ônibus 

um mapa de localização dos 

parques da cidade e as linhas 

de ônibus disponíveis para 

acessá-los; 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Estabelecer parceria com as 

empresas de transporte público 

para implantar uma linha de 

ônibus que conecte os parques 

da cidade nos finais de semana 

com saída do terminal de 

ônibus anexo as estações de 

trem da CPTM (General 

Miguel Costa e Carapicuíba); 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Implantar aos finais de semana 

ciclofaixas de lazer nas vias da 

cidade para conectar os quatro 

parques; 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Implantar mapa de localização 

na parte interna destas áreas 

com a indicação das rotas para 

deslocamento entre os parques;  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Aparelhar, ampliar 

e reestruturar a 

Instalar equipamentos e 

brinquedos no playground para 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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acessibilidade 

universal 

pessoas com mobilidade 

reduzida e cadeirantes; 

Nivelar os calçamentos 

externos e internos e instalar 

rampas de acesso com 

corrimãos; 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Implantar, reestruturar e ou 

ampliar a acessibilidade 

universal para os deficientes 

visuais com implantação dos 

pisos táteis, adequação dos 

bebedouros, sanitários e 

implantação da sinalização 

adaptada. 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 
Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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Quadro 22 - Prognósticos dos parques de Carapicuíba: Serviços ambientais ou ecossistêmicos 

 

Diretrizes: serviços 

ambientais ou 

ecossistêmicos 

Ações: 

P
a
tu

ri
s 

A
ld

ei
a

 

P
la

n
a
lt

o
 

G
a
b

ri
el

 

C
h

u
cr

e 

Elaborar e 

implantar um 

projeto de 

Educação 

Ambiental e 

animação 

socioambiental 

Propiciar aos usuários, 

comunidade local e estudantes 

oficinas com temáticas sobre o 

Meio Ambiente e 

Sustentabilidade, por exemplo: 

horta comunitária, reciclagem 

do resíduo orgânico e 

inorgânico e construção de 

composteiras; 

X X X  

Fazer oficinas de construção de 

brinquedos com o uso de 

materiais recicláveis; 

X X X  

Recrutar e capacitar 

voluntários e estagiários para 

desenvolverem atividades com 

grupos de usuários com idades 

variadas na proposta da 

animação socioambiental via 

edital de chamamento público; 

X X X X 

Realizar atividades de 

interpretação ambiental com 

identificação e observação das 

espécies arbóreas e fauna 

silvestre; 

X X X  

Criar um projeto 

paisagístico e um 

plano de manejo 

Identificar espécies arbóreas e 

métodos de plantio nas áreas 

ociosas do parque para 

aumentar a cobertura vegetal; 

X X X X 

Propor oficinas para 

conhecimento das propriedades 

do solo e os sistemas de 

irrigação, adubação orgânica e 

os sistemas de drenagem das 

águas pluviais; 

X X X X 

Construir um sistema de 

drenagem do solo para conter 

as erosões do terreno pelo 

fluxo das águas da chuva; 

X X X  

Mapear, catalogar as árvores e 

identificá-las com placas; 

X X X X 

Mobilizar a comunidade local e 

os usuários a participarem da 

seleção das espécies, do cultivo 

X 

 

X 

 

X X 
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e do plantio das mudas para o 

reflorestamento. 

Adotar um 

processo de 

despoluição das 

águas das lagoas 

Acionar a CETESB para 

realizar medições periódicas da 

balneabilidade das águas das 

lagoas; 

X X   

Identificar e eliminar os pontos 

de esgoto que escoam nas 

lagoas; 

X X   

Instalar equipamento aerador 

para oxigenar as águas; 

X X   

Introduzir plantas aquáticas 

para auxiliar o processo de 

despoluição das águas; 

X X   

Comunicar aos usuários para 

não descartarem resíduos 

sólidos na beira ou dentro das 

lagoas; 

X X   

Planejar o uso dos 

recursos hídricos 

 

Localizar e outorgar com os 

órgãos competentes o direito 

do uso da água da mina 

próxima ao campo de futebol 

para irrigação e uso nos 

sanitários; 

  X  

Captar águas da chuva para 

limpeza e abastecimento dos 

vasos sanitários e rega da 

vegetação. 

X X X X 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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Quadro 23 - Prognósticos dos parques de Carapicuíba: gestão 

 

Diretrizes: gestão Ações: 

P
a
tu

ri
s 

A
ld

ei
a

 

P
la

n
a
lt

o
 

G
a
b

ri
el

 

C
h

u
cr

e 

Fomentar a gestão 

participativa 

Implantar o conselho gestor 

participativo para proporcionar 

a participação da sociedade 

civil, trabalhadores vinculados 

ao parque e representantes do 

poder público municipal e ou 

estadual; 

X X 

 

X 

 

X 

Divulgar as reuniões do 

conselho gestor e estimular a 

participação da comunidade 

local, setor privado, 

organizações não 

governamentais e os 

representantes do poder 

público municipal e ou 

estadual; 

X X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

Identificar os interesses dos 

usuários e suas expectativas 

sobre o uso público;  

X X 

 

X X 

Construir em conjunto com a 

comunidade local um plano de 

uso público para zonear e 

organizar as áreas do parque de 

acordo aos usos; 

X X 

 

X X 

Mobilizar a comunidade local 

em eventos e ações integradas 

com a gestão para execução de 

limpeza do espaço, reparos e 

manutenção da infraestrutura. 

X X X 

 

X 

 

Aprimorar a 

comunicação e o 

acesso de 

informação aos 

usuários 

Fazer uma logomarca do 

parque com a participação dos 

estudantes das escolas públicas 

e privadas do município como 

estratégia de divulgação dos 

parques; 

X X 

 

X 

 

X 

 

Instalar mapa de localização e 

placas de indicação dos 

equipamentos existentes na 

área interna do parque; 

X X 

 

X 

 

 

Fixar murais em pontos 

visíveis para os usuários com a 

programação semanal ou 

mensal das atividades 

X 

 

X 

 

X 
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propostas na unidade; 

Estabelecer uma comunicação 

nos meios digitais em 

constante contato com os 

potenciais usuários e 

frequentadores assíduos, com o 

objetivo de manter esse canal 

virtual atualizado com as 

informações pertinentes sobre 

o parque e sua infraestrutura. 

X X 

 

X 

 

X 

 

Conceder os 

serviços de suporte 

Regularizar as concessões dos 

quiosques;  

X    

Licitar o uso do espaço da 

lanchonete; 

   X 

Conceder o serviço de 

alimentos e bebidas aos food 

trucks; 

X X 

 

X 

 

X 

Legalizar e fiscalizar os 

vendedores ambulantes, 

locadores de brinquedos e os 

passeios a cavalo; 

X X 

 

X 

 

 

Sugestionar parceria com a 

empresa de outdoor instalado 

nesse equipamento público e 

negociar contrapartidas em 

benefício do parque; 

X    

Estabelecer parcerias para 

locação de bicicletas, triciclos, 

skates, patinetes e ou patins; 

X X 

 

X 

 

X 

Formar parcerias para locação 

de brinquedos aquáticos postos 

na lagoa, tais como: bicicletas 

aquáticas, pedalinhos ou barcos 

de nautimodelismo; 

X X 

 

  

Fazer manutenção 

na infraestrutura e 

recuperação e 

instalação de 

equipamentos e 

estruturas físicas 

 

Incluir novas lixeiras no 

perímetro; 

X X 

 

X 

 

 

Consertar os sanitários e os 

bebedouros para serem 

acessíveis e utilizáveis;  

X X 

 

X 

 

 

Recolocar novos bancos e 

substituir os danificados; 

X X 

 

X 

 

 

Instalar mesas de piquenique 

com bancos de concreto; 

X X 

 

X 

 

 

Implantar uma estrutura de 

redários; 

X X 

 

X 

 

X 

Instalar e consertar os 

brinquedos no playground; 

X X 

 

X 

 

 

Instalar paraciclo ou 

bicicletário; 

X X 

 

X 

 

X 
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Demarcar as vagas da área do 

estacionamento; 

X X 

 

X 

 

 

Demarcar no solo a 

delimitação dos campos 

esportivos e instalação de 

novas traves; 

 X 

 

  

Reconstruir a ponte entre a ilha 

da lagoa central a margem 

oposta; 

X    

Instalar mesas com bancos para 

jogos de tabuleiro; 

X X 

 

X 

 

 

Iluminar a pista de skate, 

recapear e nivelar o piso para 

drenar as águas da chuva; 

X    

Instalar e consertar os 

aparelhos da academia de 

ginástica ao ar livre; 

X X 

 

X 

 

 

Revitalizar as quadras 

poliesportivas com instalação 

dos alambrados, pintura do 

piso e instalação dos acessórios 

esportivos; 

X  X 

 

 

Revitalizar o piso das duas 

quadras de tênis e a estrutura 

do suporte das redes; 

   X 

Recapear o piso da cancha de 

bocha; 

   X 

Instalar a sede administrativa 

nas dependências do parque; 

X X 

 

X 

 

 

Empossar um gestor para cada 

unidade e sua equipe técnica;  

X X 

 

X 

 

 

Designar uma equipe de 

segurança para fiscalizar e 

zelar pela integridade dos 

usuários e do patrimônio 

público; 

X X 

 

X 

 

 

Fixar uma equipe de limpeza 

para conservação em cada 

parque; 

X X 

 

X 

 

 

Regulamentar a 

circulação dos 

modais nas áreas 

internas 

Sinalizar para organizar a 

circulação nas pistas 

cimentadas entre pedestres, 

ciclistas, patinadores e 

skatistas;  

X X 

 

X 

 

 

Veículos automotores, 

motocicletas a circulação se 

restringe ao estacionamento; 

X X 

 

X 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 
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Quadro 24 - Prognóstico dos parques de Carapicuíba: usos para o lazer 

Diretrizes: usos Ações: 

P
a
tu

ri
s 

A
ld

ei
a

 

P
la

n
a
lt

o
 

G
a
b

ri
el

 

C
h

u
cr

e 

Diversificar a 

programação e os 

usos 

Elaborar edital de chamamento 

público destinados aos 

educadores, oficineiros, artesãos e 

agentes culturais e ou 

organizações não governamentais 

para desenvolverem suas 

atividades nas dependências do 

parque; 

X X X X 

 

Promover atividades físicas, 

esportivas e culturais entre 

crianças, jovens e adultos em 

parceria com a Secretaria de 

Esporte e Lazer e a Secretaria de 

Cultura e Turismo; 

X X X X 

Desenvolver um projeto 

educativo em parceria com corpo 

de bombeiro, academia e clube do 

entorno, com o objetivo de formar 

guarda vidas mirim da 

comunidade para disseminarem 

os cuidados do banho em locais 

balneáveis e os riscos eminentes 

do nado em locais impróprios; 

X X   

Criar serviços de concessão para 

passeios a cavalo com circulação 

liberada nas áreas definidas; 

X X X  

Propiciar visitas guiadas no 

Quadrilátero da Aldeia Jesuítica e 

nas dependências do parque; 

 X   

Desenvolver oficinas, cursos 

teatrais e musicais no Teatro de 

Arena; 

 X   

Criar oficinas e eventos que 

aproximem as práticas culturais e 

esportivas da comunidade para 

dentro do parque; 

X X  X 

Promover oficinas e aulas com 

jogos, brincadeiras, atividades 

físicas e esportivas para crianças, 

jovens e adultos;  

X X  X 

 

Fonte: Elaboração própria, 2020. 



201 

 

ANEXOS 

ANEXO A Roteiro de observação sobre o uso público em parques urbanos 

 

1. ACESSO AO PARQUE - como chegam as pessoas 

a. Modais: (bicicleta, ônibus, a pé, trem/metrô, carro) 

b. Moradores locais - possivelmente maioria 

c. Visitantes regionais 

d. Turistas 

1.1 Acessibilidade universal: (respeito às Normas Técnicas)  

1.1.1 Calçadas 

1.1.2 Rampas de acesso 

1.1.3 Bebedouros adaptados 

1.1.4 Banheiros adaptados 

1.1.5 Sinalização adaptada 

1.2 Entorno imediato  

1.2.1 Áreas comerciais, tipos de comércio (promove o empreendedorismo local - comércio 

dialoga com as necessidades dos visitantes do parque), tipos de empreendimentos e se algum 

tem a ver com o lazer: gastronomia, baladas, etc 

1.2.2 Escolas 

1.2.3 Tipos de residências - formas de moradia: verticalização, casas, favelas urbanizadas, 

outras ocupações 

1.2.4 Vegetação remanescente do entorno (além do parque) - existência ou ausência 

1.2.5 Empresas, galpões industriais 

1.2.6 Meios de hospedagem 

1.2.7 Estacionamento  

1.2.8 Avenidas, ruas - sinalização e acessibilidade (faixa de pedestres, semáforos) 

 

2. SERVIÇOS AMBIENTAIS OU ECOSSISTÊMICOS - conforto ambiental buscar dados 

secundários 

 

2.1 Ar - qualidade 

2.2 Preservação da umidade 

2.3 Fauna - tipos 

2.4 Vegetação - tipos: (proteção ou recuperação) 
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2.5 Microclima - diminuição da temperatura atmosférica, umidade relativa 

2.6 Ruídos 

2.7 Serviço de educação ambiental - o que é ofertado (trilhas, monitores, parcerias) - 

atendimento a escolas, grupos 

2.8 Solo - erodido, drenagem, infiltração de água, solo coberto/descoberto 

2.9 Rios, nascentes, represas, lagos - espelhos d’água 

2.10 Paisagem 

Observação: Usar aplicativos para checar temperatura, umidade e ruídos em pontos 

estratégicos do parque 

 

3. GESTÃO 

3.1 Informações (qualidade): sinalização, programação (eventos/atividades): material 

impresso, murais 

3.2 Conservação  

3.2.1 Manutenção - iluminação, equipamentos 

3.2.2 Limpeza - lixeiras 

3.3 Segurança - guarda municipal, percepção de segurança/sentir-se seguro (visível e 

perceptível) 

3.4 Serviços de suporte 

3.4.1 Alimentação - Alimentos & Bebidas (A&B) 

3.4.2 Bebedouros 

3.4.3 Higiene - banheiros: (abertos/fechados) 

3.4.4 Parcerias ou concessões 

3.4.4.1 Alimentos & Bebidas (A&B) 

3.4.4.2 Lazer: locação de bicicletas, brinquedos, trilhas, arborismo, etc 

3.4.4.3 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) / Organizações não 

governamentais (ONGs): (animação) 

3.5 Recursos humanos 

3.5.1 Conservação/segurança: (própria ou terceirizada) 

3.5.2 Administração/atendimento/gestor - animação sociocultural 

3.6 Participação na gestão: leis municipais, estaduais, conselhos ou associações de usuários 

 

4. USOS PARA O LAZER: DIAGNÓSTICO 

4.1 Observar o que está acontecendo, as práticas: espontâneas, eventos programados 
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4.2 Observar os espaços onde estão ocorrendo essas práticas e descrever o que está 

acontecendo - ações. (VERBOS) 

4.3 Observar também os espaços vazios que poderiam ser usados: áreas esportivas, teatros de 

arena, espaços gramados que permitem interação, churrasqueiras, quiosques, etc 

4.4 Sujeitos - públicos, aquele que está fazendo: adultos, idosos, crianças, famílias, jovens, 

adolescentes, casais 

4.5 Registros fotográficos dos espaços, práticas e sujeitos em ação. Cuidados: evitar fotos que 

identifiquem os sujeitos. Trata-se de uma análise do uso do espaço público e não dos sujeitos. 

Manter razoável distância 

4.6 Pode haver interação entre os sujeitos e pesquisadores desde que não atrapalhemos o 

momento de lazer das pessoas. Pequenos depoimentos sobre o que acham do parque serão 

bem-vindos 
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ANEXO B - Texto consolidado da Lei Municipal 15.910 de 27 de novembro de 2013 

 

 

LEI Nº 15.910 DE 27 DE NOVEMBRO DE 2013 

Dispõe sobre a criação e organização de Conselhos Gestores dos Parques Municipais. 

(Projeto de Lei nº 78/2012, dos Vereadores Carlos Neder – PT e Nabil Bonduki – PT) Dispõe 

sobre a criação e organização de Conselhos Gestores dos Parques Municipais. 

NADIA CAMPEÃO, Vice-Prefeita, em exercício no cargo de Prefeito do Município de São 

Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara 

Municipal, em sessão de 30 de outubro de 2013, decretou e eu promulgo a seguinte lei: 

Art. 1º Fica criado, no âmbito de cada parque municipal, independente da modalidade de 

gestão e gerência a que esteja submetido, Conselho Gestor, para participar do planejamento, 

gestão, avaliação e controle da execução das atividades do parque e da política de meio 

ambiente e sustentabilidade em sua área de abrangência, respeitadas as competências da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente. 

§ 1º Para os efeitos desta lei, incluem-se entre os parques municipais os parques 

lineares existentes, excetuando-se os parques naturais e as áreas de proteção ambiental, que 

contam com regulamentação específica. 

§ 2º Os Conselhos Gestores dos Parques Municipais terão caráter permanente e 

exercerão as competências previstas no art. 10 desta lei.(Redação dada pela Lei n° 

16.899/2018) 

Art. 2º Os Conselhos Gestores instituídos por esta lei atuarão em consonância e de modo 

articulado com o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 

CADES e os Conselhos Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e 

Cultura de Paz, observadas as diretrizes da política municipal de meio ambiente. 

Art. 3º Os Conselhos Gestores dos Parques Municipais terão composição tripartite e paritária, 

com 50% (cinquenta por cento) de representantes da sociedade civil. 

Art. 4º Os Conselhos Gestores dos Parques Municipais serão constituídos, em cada parque 

municipal, por, no mínimo, 8 (oito) membros titulares e respectivos suplentes, assim 

distribuídos: 

I- 4 (quatro) representantes da sociedade civil, sendo: 
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a)3 (três) representantes dos frequentadores do parque, eleitos entre seus pares; 

b)1 (um) representante de movimentos, instituições ou entidades sociais, escolhido em 

plenária da sociedade civil organizada, cuja atuação corresponda aos distritos de 

abrangência do parque; 

II- 1 (um) representante dos trabalhadores do respectivo parque municipal, de órgãos públicos 

ou de empresas privadas que nele prestam serviços, independentemente da modalidade de seu 

vínculo contratual de trabalho, eleito entre seus pares e que não faça parte da direção do 

parque; 

III- 3 (três) representantes do Poder Executivo, sendo: 

a)o Administrador ou Diretor do parque, representante da Secretaria Municipal do 

Verde e do Meio Ambiente e coordenador do Conselho Gestor do respectivo parque 

municipal; 

b)1 (um) indicado pela Subprefeitura correspondente à área de abrangência do parque; 

c)1 (um) indicado por outra Secretaria Municipal, na área da educação, cultura, 

esportes, lazer e recreação, saúde ou de segurança urbana. 

§ 1º Sem prejuízo da participação do representante do Poder Executivo referido no 

inciso III, alínea “c”, do “caput” deste artigo, nos parques municipais tombados pelo 

Patrimônio Histórico, a Secretaria Municipal de Cultura poderá indicar 1 (um) 

representante do Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo para o Conselho 

Gestor do parque. 

§ 2º Não sendo possível atender ao disposto no inciso III, alíneas “b” e “c” do “caput” 

deste artigo, poderão participar, a critério do Poder Executivo, representantes de outras 

Secretarias e órgãos públicos municipais interessados. 

§ 3º Conforme as características e complexidade da administração de cada parque, fica 

facultada a ampliação da representação dos membros de seu Conselho Gestor, a 

critério do Poder Executivo. 

§ 4º Nos Conselhos Gestores dos Parques Municipais em que haja aumento da 

representação do Poder Executivo, por qualquer uma das hipóteses previstas nos §§ 1º 

e 3º deste artigo deverá ser ampliada, em igual número, a representação da sociedade 

civil escolhida na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, deste artigo, de modo a manter-

se a paridade entre a representação da sociedade civil com relação aos demais 

segmentos. 

Art. 5º A escolha dos membros do Conselho Gestor dar-se-á com plena autonomia e ampla 

divulgação no conjunto de cada um dos segmentos, na forma a ser disciplinada em Regimento 

Eleitoral instituído mediante portaria do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente. 
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§ 1º A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente garantirá o apoio 

necessário, incluindo pessoal, material e recursos financeiros, para a eleição dos 

membros dos Conselhos Gestores de que trata esta lei. 

§ 2º O mandato dos integrantes do Conselho Gestor será de 2 (dois) anos, contados do 

dia da sessão em que se der a posse, e limitados a dois mandatos consecutivos, exceto 

para os representantes do Poder Executivo. 

§ 3º A eleição dos membros dos Conselhos Gestores dos Parques Municipais ocorrerá, 

preferencialmente, nos anos ímpares, de modo a não coincidir com as eleições 

majoritárias e proporcionais realizadas no país. 

Art. 6º As funções dos membros dos Conselhos Gestores dos Parques Municipais não serão 

remuneradas, sendo suas atividades consideradas de relevante interesse público. 

Parágrafo único. Os membros dos Conselhos Gestores não poderão utilizar sua função para 

obter privilégios para si ou para terceiros. 

Art. 7º As reuniões ordinárias do Conselho Gestor serão mensais, podendo ser convocadas 

extraordinariamente por solicitação do Coordenador do Conselho ou por, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) de seus membros, na forma a ser disciplinada em Regimento Interno. 

§ 1º As reuniões dos Conselhos Gestores, que ocorrerão mensalmente, serão ampla e 

previamente divulgadas pela direção da Unidade, garantindo-se a participação livre a 

todos os interessados, que nelas terão direito a voz. 

§ 2º A pauta e o calendário de reuniões serão elaborados pelos membros dos 

Conselhos Gestores. 

§ 3º As deliberações do Conselho Gestor, quando for o caso, exigirão a presença de 

quórum e serão tomadas por maioria simples, exceto as que exigirem maioria absoluta 

nos termos desta lei. 

§ 4º Os suplentes serão classificados em ordem de eleição, no caso da representação da 

sociedade civil e dos trabalhadores, ou de indicação, no caso de representantes dos 

órgãos públicos, e terão direito a voto apenas quando estiverem exercendo, em 

substituição regular, a titularidade da representação do segmento ao qual pertencem. 

§ 5º As atas das reuniões dos Conselhos Gestores serão assinadas pelos seus membros 

e, acompanhadas das respectivas lista de presença, tornadas públicas, disponibilizando 

cópia das mesmas para arquivo do Conselho a quem compete dar ciência do seu teor, 

sempre que julgar necessário, ao correspondente Conselho Regional de Meio 

Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. 

§ 6º Os requerimentos de informação e as solicitações do Conselho Gestor devem ser 

respondidos pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes – DEPAVE, de SVMA, ao 

qual se vincula em até 30 (trinta) dias corridos. 
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§ 7º O Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio 

Ambiente, adotará as medidas necessárias à solução dos problemas identificados pelo 

Conselho Gestor. 

Art. 8º As atas, deliberações e os comunicados de interesse do Conselho Gestor deverão ser 

afixados nas entradas e no interior do parque, em locais de fácil acesso e visualização por 

todos os frequentadores e interessados, e, sempre que possível, disponibilizados pela Internet. 

Art. 9º A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente viabilizará a comunicação entre 

os Conselhos Gestores, bem como a ampla divulgação de suas atividades e deliberações em 

seu portal na Internet ou por outros meios. 

Art. 10. São competências dos Conselhos Gestores dos Parques Municipais, ressalvadas as 

que são exclusivas do Poder Público: 

I- acompanhar, fiscalizar e propor medidas visando à organização dos parques municipais, à 

melhoria do sistema de atendimento aos frequentadores e à consolidação de seu papel como 

centro de cultura, lazer e recreação e como unidade de conservação e educação ambiental; 

II- propor estratégias de ação visando à integração do trabalho do parque a planos, programas 

e projetos intersetoriais; 

III- participar da elaboração ou da atualização do Plano Diretor, do Plano de Gestão e do 

Regulamento de Uso dos respectivos parques, assim como do planejamento das atividades 

neles desenvolvidas, respeitando as normas e restrições de uso estabelecidas pela Secretaria 

Municipal do Verde e do Meio Ambiente; 

IV- participar, analisar e opinar sobre pedidos de autorização de uso dos espaços dos parques 

municipais, inclusive para realização de shows e eventos, considerando as diretrizes da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente e o Plano de Gestão do Parque; 

V- auxiliar a direção do parque, a fim de esclarecer os frequentadores sobre suas questões, 

conservação e importância para o bem comum, a qualidade de vida e a sustentabilidade; 

VI- articular as populações do entorno do parque, para promover o debate e elaborar 

propostas sobre as questões ambientais locais, em consonância com as diretrizes da política da 

Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente; 

VII- incentivar a participação das comunidades que frequentam os parques na articulação com 

os Conselhos Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, 

fazendo avançar a discussão de temas de interesse ambiental e a elaboração participativa de 

planos de desenvolvimento sustentável; 

VIII- participar de cursos, treinamento, campanhas e eventos que visem ampliar a 

participação em suas atividades e melhorar o desempenho dos membros dos Conselhos; 
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IX- promover política de comunicação e atividades externas para divulgar a existência dos 

Conselhos e o trabalho desenvolvido por seus membros; 

X- examinar propostas, denúncias e queixas, encaminhadas por qualquer pessoa, movimento 

ou entidade social, podendo remetê-las, pela importância ou gravidade, aos Conselhos 

Regionais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz; 

XI- solicitar e ter acesso às informações de caráter técnico-administrativo, econômico-

financeiro e operacional, incluindo as referentes a obras, acompanhar o Orçamento 

Participativo, a execução do Plano de Gestão e o cumprimento das metas correspondentes a 

cada parque; 

XII- promover reunião anual de prestação pública de contas, avaliação de resultados e 

planejamento de trabalho do respectivo Conselho; 

XIII- manter intercâmbio, trocar experiências e desenvolver atividades conjuntas, de cunho 

intersetorial, com outros conselhos que atuam em políticas públicas no âmbito de cada 

Subprefeitura; 

XIV- incentivar a organização e a participação da sociedade em fóruns, associações, outras 

entidades e movimentos sociais, com vistas a fortalecer sua representação nos Conselhos 

Gestores dos Parques Municipais; 

XV- elaborar, aprovar e manter atualizados o Regimento Interno de cada Conselho e suas 

normas de funcionamento, deliberando as questões de competência exclusiva dos Conselhos. 

Art. 11. Os membros do Conselho Gestor perderão o mandato nas seguintes hipóteses, dentre 

outras: 

I- constatação da prática de ato lesivo ao meio ambiente ou à Administração Pública ou 

contrário aos bons costumes; 

II- não comparecimento a mais de 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou 6 (seis) 

alternadas. 

Art. 12. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente proporcionará ao Conselho 

Gestor as condições para o seu pleno e regular funcionamento. 

§ 1º O disposto no “caput” deste artigo compreende a garantia de local adequado e 

fixo para as reuniões, de infraestrutura e de recursos financeiros, materiais e humanos 

necessários ao exercício da função de membro do Conselho Gestor. 

§ 2º A direção do parque correspondente a cada Conselho adotará as medidas 

necessárias para que os representantes dos trabalhadores possam comparecer às 

reuniões e participar das atividades do Conselho Gestor. 
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§ 3º A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente deverá promover e 

estimular a participação dos conselheiros em atividades de formação, cursos de 

capacitação e campanhas educativas, de acordo com planejamento e conteúdo 

definidos pela Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz – UMAPAZ. 

§ 4º A realização dos eventos referidos no § 3º deste artigo poderá se dar diretamente 

por meio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente ou mediante a 

realização de acordos com outras instituições públicas ou privadas, definidos na 

Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz 

– UMAPAZ. 

Art. 13. A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, com a colaboração do 

Departamento de Participação e Fomento a Políticas Públicas, manterá atualizado Cadastro 

Municipal dos Conselheiros Gestores de Parques Municipais e promoverá Encontro 

Municipal de Conselhos Gestores e de Conselheiros de Parques Municipais, com a finalidade 

de propiciar a troca de experiências e de recolher sugestões para a melhoria da política 

municipal de meio ambiente e sustentabilidade. 

Parágrafo único. O Encontro Municipal de Conselhos Gestores e de Conselheiros de Parques 

Municipais, previsto no “caput” deste artigo, poderá ser precedido de encontros regionais com 

o mesmo caráter. 

Art. 14. As disposições desta lei aplicam-se ao Centro Municipal de Campismo – 

CEMUCAM, respeitadas suas especificidades. 

Art. 15. Os Conselhos Gestores já instituídos terão o prazo de 1 (um) ano, a contar de sua 

edição, para se adequarem a esta lei. 

Art. 16. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 13.539, de 20 

de março de 2003. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 27 de novembro de 2013, 460º da 

fundação de São Paulo. 

NADIA CAMPEÃO, Prefeita em Exercício 

ROBERTO NAMI GARIBE FILHO, Respondendo pelo cargo de Secretário do Governo 

Municipal Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 27 de novembro de 2013. 

Alterado por 1. Lei n° 16.899/2018 - Altera o parágrafo 2. do artigo 1. da lei. 
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ANEXO C - Parecer circunstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos (CEP) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade 

de São Paulo (USP) 

 

 



211 

 

 

 



212 

 

 


