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Introdução: O meio ambiente se torna cada vez mais presente em nossa sociedade, tendo
estreita relação com outras esferas de atuação, como o trabalho, a educação e o lazer. Conservar a
natureza e garantir o uso pelas populações é elemento central na construção dos programas de uso
público dos parques urbanos. É fundamental considerar as características locais, e ao mesmo tempo
garantir o acesso a programas de educação não formal, com base nas práticas de cultura e lazer, que
podem ser desenvolvidos.
Objetivo: Procurando colaborar para a discussão relacionada aos parques e espaços verdes, o
presente trabalho tem como objetivo, verificar como é o uso público da população de Sorocaba em
relação a estes parques, bem como é desenvolvida a política de atividades recreativas.
Materiais e métodos: Enquanto metodologia o estudo foi desenvolvido por meio da combinação
da pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Como instrumento de coleta de dados, observação
direta em 8 parques da cidade (4 delimitados - cercados e 4 sem delimitação física - não cercados); com
a utilização de diário de campo e entrevistas semi estruturadas com os visitantes.
Discussão: As amostras coletadas apontam para o quesito falta de segurança, a carência de
política de atividades, seguida por melhorias da infraestrutura e conservação ambiental. Há em
Sorocaba parques em piores condições que acabam sendo subutilizados em detrimento de parques
melhores localizados ou em regiões com maior IDH e nível de renda mais elevada. Estes parques
recebem mais atividades do poder publico e iniciativa privada, os visitantes tendem a ser frequentes na
utilização, destacando que o sentimento de pertencimento e prazer é maior.
Conclusão: Apesar do elevado número de parques criados, é altamente necessário o resgate de
uma política pública Intersetorial, priorizando a educação ambiental, a cultura e o lazer, nas áreas
verdes de Sorocaba.

