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RESUMO 
 
 

O presente trabalho aborda o perfil socioambiental dos usuários do Parque Massairo 
Okamura, localizado em Cuiabá (MT), onde foi feita pesquisa de avaliação e de 
opinião com seus frequentadores através de questionário com 15 (quinze) perguntas 
que buscou obter dados para analise do perfil socioeconômico e a percepção 
ambiental deles e com uma descrição qualitativa e quantitativa foi elaborada com 84 
usuários do parque e nos trouxe resultados diversos. Esta pesquisa buscou saber 
quem são os usuários do parque, o que esperam e encontram nele, como o 
percebem e como ajudam na sua preservação e conservação. Os dados coletados 
poderão servir como base para futuros projetos de educação ambiental no parque.  
 
Palavras-chave: frequentadores; parque; educação ambiental. 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

This paper discusses the environmental profile of users Massairo Okamura Park, 

located in Cuiabá (MT), which was made assessment survey and opinion with their 

patrons through a questionnaire with fifteen (15) questions that sought to obtain data 

for analysis of profile socioeconomic and environmental perception of them and a 

qualitative and quantitative description was drawn up on 82 users and brought mixed 

results. This research sought to know who are the users of the park, what they 

expect and find in it, as perceived and how they help in their preservation and 

conservation. The data collected could serve as a basis for future environmental 

education projects in the park. 

Keywords: goers; park; environmental education.
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1 INTRODUÇÃO 
 

Vivemos em uma época em que a preocupação com o meio ambiente 

finalmente alcançou a maior parte das pessoas. A discussão sobre o impacto 

ambiental das ações humanas na natureza começa a ter o poder de influenciar os 

cidadãos em suas escolhas.  

Com a intensificação das discussões sobre problemas ambientais os parques 

urbanos vêm tomando relevância com importante papel na qualidade de vida de 

seus usuários e preservação ambiental.  

A função ecológica, estética e de lazer, dos parques urbanos colaboram para 

o desenvolvimento socioambiental da população e a proposta de incentivar um 

contato diferenciado dos usuários de parques urbanos com este espaço, que deve 

assumir novos papéis além do lazer e da recreação. Diferentemente das Unidades 

de Conservação, existem parques cujo objetivo principal não é a preservação da 

natureza. Esses parques são classificados como Parques Urbanos e têm como 

finalidade principal oferecer opções de lazer à população. 

Os Parques Urbanos são grandes espaços verdes localizados em áreas 

urbanizadas de uso público, com o intuito de propiciar recreação e lazer aos seus 

visitantes. Em sua maioria, oferecem também serviços culturais, como museus, 

casas de espetáculo e centros culturais e educativos. Também estão 

frequentemente ligados a atividades esportivas, com suas quadras, campos, 

ciclovias etc. 

A grande vantagem dos parques urbanos é propor aos moradores de 

metrópoles a opção de visitar áreas naturais, com paisagens verdes, fauna e flora, 

sem a necessidade de percorrer grandes distâncias. É neles que grande parte da 

população urbana desenvolve sua relação com a natureza, o que faz deles uma 

importante ferramenta para conscientização ambiental. 

 As pesquisas de avaliação e de opinião com usuários de um determinado 

serviço são importantes indicadores para o aprimoramento deste. Este trabalho de 

conclusão de curso aborda especificamente como estudo do perfil socioambiental da 

população frequentadora do espaço público denominado Parque Massairo Okamura, 

localizado na  Avenida Historiador Rubens de Mendonça no bairro Morada do Ouro  

em Cuiabá-MT. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Historiador_Rubens_de_Mendon%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cuiab%C3%A1
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Figura 01 – Acesso 02 pela Av. Milton Teixeira de Figueiredo (Fonte: Sandro Moraes, 2013) 

 

Atualmente o Parque Massairo Okamura é uma unidade de conservação de 

proteção integral e de responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – 

SEMA/MT. É um espaço ideal para caminhadas, lazer e para quem quer manter 

contato com a natureza mesmo estando localizado na região da cidade que mais 

avança com o crescimento urbano.  

Conhecer a relação do parque Massairo Okamura com seus frequentadores, 

um público variado e inserido em diversas faixas etárias e classes sociais, motivou a 

escolha do tema. Por isso, foi feito junto à comunidade frequentadora do parque por 

meio da aplicação de questionários semiestruturados, buscando obter informações 

sobre o grau de conhecimento dos moradores em relação ao parque e os motivos da 

participação ou da ausência destes em atividades de educação ambiental ali 

realizada. Além disso, buscamos iniciar uma discussão a respeito da percepção 

ambiental dos entrevistados em relação às suas atitudes de conservação e às 

atitudes dos outros moradores.  

O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil socioeconômico e a percepção 

ambiental dos frequentadores do Parque Massairo Okamura, onde traçamos o perfil 

dos seus usuários, a função socioambiental do parque e sua relevância, para que 

possa no presente ou futuro auxiliar na elaboração de projetos de reestruturação e 

manutenção do mesmo.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As áreas verdes se tornaram um dos principais ícones de defesa do meio 

ambiente pela sua degradação, tomando relevância os espaços destinados para sua 

instalação nos centros urbanos e as funções desses parques urbanos tem relevante 

papel no conjunto dos elementos, sistemas e funções das cidades, sendo os 

espaços livres um dos principais sistemas que formam o organismo urbano 

(REZENDE, 2002 apud LOBODA; ANGELIS, 2002).  

Segundo Rezende,  

A importância dos parques urbanos para as cidades é evidente, mas apesar 
dos inúmeros benefícios elencados é possível perceber que muitas vezes a 
gestão desses espaços não é realizada de forma concisa, sendo que 
problemas ambientais não são tratados ou mitigados. Problemas referentes 
a verbas limitadas e interesses da gestão dos municípios, acabam por não 
propiciar ações de proteção e recuperação de áreas degradadas das áreas 
oficiais dos parques como também área de entorno. REZENDE, et al. 
(2002, p.56). 

  

 As cidades estão dotando de espaços adequados para atender a demanda 

social, por exemplo, o lazer, e contrapor o ambiente urbano, percebendo que o risco 

de tornarem secas, quentes, com riscos de enchentes, contaminação de mananciais 

de água, erosão, poluição do ar, diminuição da vegetação nativa, entre outros 

fatores, vem aumentando. Nesse sentido vem avançando o numero de parques 

urbanos, principalmente em grandes centros urbanos (TEIXEIRA, 2007).  

 A criação de parques urbanos favorece o bem-estar das comunidades que 

vivem em seu entorno promovendo melhorias na qualidade de vida urbana.   

 A perspectiva de gestores de parques urbanos incorporarem formas de 

utilização de maneiras ampliada às funções e usos em ações de gestão, no sentido 

de sensibilizar tanto a população local como os visitantes acerca da preservação e 

uso sustentável de recursos naturais (CARDOSO, 2012).  

2.1 Os parques urbanos e a educação ambiental 

 
O Ministério do Meio Ambiente conceitua Parque Urbano como “uma área 

verde com função ecológica, estética e de lazer, no entanto, com uma extensão 

maior que as praças e jardins públicos” e considera as áreas verdes urbanas “como 
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o conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa 

e introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo 

significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades”.  

 

Figura 02 – Parque Massairo Okamura – Exercício ao ar livre (Fonte: Sandro Moraes, 2013) 

 

O conceito de área verde pública de acordo com o Art. 8º, § 1º, da Resolução 

CONAMA Nº 369/2006: 

Considera-se área verde de domínio publico, para efeito desta Resolução, o 
espaço de domínio publico que desempenhe função ecológica, paisagística 
e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e 
ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de 

impermeabilização. 
 

Os parques urbanos propiciam interação entre a população e o meio 

ambiente natural e propiciam contato com a natureza evitando que as grandes 

cidades se tornem 100% concreto. A educação ambiental ajuda as pessoas a 

perceberem mais o seu meio, conscientizando-se da necessidade de preservação. 

Esta nova visão do seu meio só poderá se realizar através do conhecimento, 

entendimento, integração e, sobretudo do respeito pela natureza que os rodeia 

PALMA (2002).  

Machado defende a idéia de que a educação ambiental proposta em parques 

urbanos envolvendo discussões e praticas apontam as transformações sociais 

(MACHADO, 2009, p. 74). 

 

https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/item/8051
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O que os usuários buscam nos parques? Qual a função de um parque 

público? Esses questionamentos foram elaborados pelo Instituto Socioambiental ISA 

a usuários de todos os parques em funcionamento em São Paulo. Através dessas 

discussões concluíram pela necessidade de contemplar, em um mesmo espaço, as 

diferentes funções que ele possa exercer, desde aquelas mais relacionadas aos 

serviços ambientais, tais como fornecer áreas verdes, manter recursos naturais 

como água, fauna e flora, assim como as relacionadas aos usos de lazer, prática de 

esportes, cultura e outros serviços públicos considerados importantes à qualidade de 

vida da população (ISA, 2008. p. 72). 

Segundo Ferreira, o papel que os parques urbanos assumiram com os usos e 

funções é cada vez mais importante para as cidades, pois além de lazer 

desempenha funções socioambientais e ecológicas e representa uma grande 

oportunidade de contato com a natureza e aumento da qualidade de vida da 

população (FERREIRA, 2005). 

2.2 O parque estadual Massairo Okamura 

 

 

Figura 03 – Centro de Eventos (Fonte: Sandro Moraes, 2013) 

No final dos anos 80, a Prefeitura Municipal de Cuiabá propôs a elaboração 

de um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, cumprindo assim exigências 

ambientais da Constituição de 1988. A Lei Municipal Nº 2.681, de 06 de julho de 
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1989, estabeleceu como Reserva Ecológica do CPA, sendo composta por terras de 

domínio público pertencente ao Estado e ao Município com a seguinte localização, 

entre os extremos da Av. Juliano Costa Marques e da Rua Alenquer do Bairro 

Morada da Serra - CPA I, tendo o seu lado esquerdo confinando com a Av. Rubens 

de Mendonça e seu lado direito confinando com quem de direito, Bairro Morada do 

Ouro e Bairro Morada da Serra, perfazendo uma área de 86,14 hectares.  

Com a Lei Municipal Nº 3.351/1994, passou a ser denominada de Reserva 

Ecológica Massairo Okamura e inserida como Área de Proteção Permanente, em 

homenagem ao vereador Massairo Okamura (1938 – 1992) nascido em Congonhas / 

PR, condecorado cidadão cuiabano em 1987, foi sócio-fundador da Sociedade 

Cuiabana de Proteção ao Meio Ambiente, primeira ONG ambientalista registrada em 

Cuiabá (1977). Foi o presidente do Conselho Regional dos Escoteiros do Estado de 

Mato Grosso, diretor da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Cuiabá. Lutou pela 

concretização da existência da Reserva Ecológica da Morada do Ouro. 

 

Figura 04: Limites do Parque Massairo Okamura -  (Fonte: SEMA – MT, 2013)  



15 

 

Através da Lei Nº 7.506/2001, em 21 de setembro de 2001 regulamentada 

pelo Decreto Nº 3.345/2001, transformou-se em Parque Massairo Okamura, agora 

com 53,75 hectares, dividido em 02 setores: Norte com 11,75 hectares e aberto a 

visitações e o Sul com 42 hectares que foi transformado em Área de Proteção 

Integral, conforme figura 04.  

O Parque Massairo Okamura  é um parque estadual que se situa em área de 

proteção ambiental, tendo em seus limites nascentes que constituem a cabeceira do 

córrego do Barbado, tributário do Rio Cuiabá. 

A área urbanizada do Parque, livre ao público e destinada ao lazer, é 

composta por cerca de dois quilometros de trilhas, sanitários públicos, e um espaço 

que serve para realização de eventos como cursos, palestras e seminários voltados 

a educação ambiental. Abriga também: passagem de água, mirante, espelho 

d´água, praça, instalações administrativas e um palco para atividades comunitárias.  

As áreas florestadas do parque são conservadas. Elas apresentam espécies 

da fauna características do cerrado mato-grossense, com potencial em recursos 

naturais para a sustentação de tais espécies. Sofreu alterações causadas pelo uso 

indevido e não permitido que levasse a sérios impactos ambientais aos seus 

ecossistemas naturais.  

E o intenso avanço da urbanização da região do entorno comprometeu a 

biodiversidade, os recursos hídricos e o solo do parque. É aberto em parte à 

visitação pública e ao uso indireto de sua área. A necessidade de estudos mais 

detalhados e um Plano de Manejo adequado para o uso indireto de seus recursos 

poderiam ser, mas não são objetos deste trabalho. 

 

 

Figura 05 – Trilhas (Fonte: Sandro Moraes, 2013) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Cuiab%C3%A1
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram feitas pesquisas bibliográficas de material referente aos objetivos do 

trabalho proposto considerando os conceitos de parque urbano e qualidade de vida 

e um levantamento histórico da criação do Parque Massairo Okamura, através de 

consultas bibliográficas com servidores da Unidade de Conservação da SEMA-MT, 

aos prestadores de serviços e pessoas ligadas a sua manutenção. 

Também foram realizadas entrevistas através de questionário com estrutura 

de quinze questões, vide apêndice, focadas em alcançar um público alvo, por 

amostragem, acima de doze anos de ambos os sexo, frequentadores do parque, 

voluntário e anônimo em horários e dias alternados em conformidade com o horário 

de funcionamento do parque, sendo um tipo de questionário com perguntas 

distribuídas em três blocos temáticos: perfil socioeconômico, conhecimento sobre 

questões  ambientais e sobre o parque, para caracterização de aspectos como 

idade, sexo, grau de escolaridade, ocupação, horário de frequência, importância do 

parque, conhecimento sobre os eventos, pontos positivos e negativos 

relacionamento com o parque, preservação do parque, entre outras. 

Foram consultados dois servidores da Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

SEMA(MT), o Gerente do Parque Sr. Luiz Nelson da Silva e a Analista de Meio 

Ambiente Sra. Deyse Benedita Espírito Santo Siqueira, para autorização da 

pesquisa a campo e também para fornecer material e informações que contribuíram 

para a formatação dos questionamentos e objetivo do trabalho.  

O período de entrevistas foi de 29 a 31 de julho de 2013, nos horários 

considerados de maior freqüência dos visitantes, alcançando oitenta e quatro 

frequentadores. 

As pesquisas foram feitas com moradores dos bairros do entorno do Parque, 

como Morada do Ouro, Morada da Serra, Centro América, Tancredo Neves, Bela 

Vista entre outros, porém não foi questionada a localização de moradia dos 

freqüentadores.  

A tabulação e analise estatística dos dados coletados nas consultas e 

entrevistas, classificação, geração de gráficos, foi feita utilizando software MS Excel 

2003. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Perfil do usuário 

 
 

1.A - Idade

14%

14%

18%
18%

36%

10 a 20 

20 a 30

30 a 40

40 a 50

> 50
 

 

Gráfico 01 – Idade 

 

 

1.B - Sexo

42%

58%

Masculino

Feminino

 
     

 

Gráfico 02 – Sexo  

 

A pesquisa da idade dos frequentadores foi dividida em faixas etárias para 

cada dez anos completos, sendo entrevistadas as pessoas com idade superior a 

doze anos completos onde obtive o resultado que mais de um terço dos 

frequentadores tem idade superior a cinquenta anos. Os usuários dentro das demais 
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faixas etárias equiparam entre os dois terços restantes. A busca pelo aumento da 

qualidade de vida através de exercícios físicos, como a caminhada, por exemplo, é o 

principal motivo da visitação de pessoas com idade acima de cinquenta anos. 

As mulheres são a maioria dos usuários do parque, utilizam o parque por 

terem mais cuidado com a saúde e com a aparência física, os homens frequentam o 

parque mais em busca de uma vida saudável do que o cuidado da aparência física. 

 

1.C - Escolaridade

0% 7%

39%52%

2%

Analfabeto

Fudamental

Médio
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Outros

  

Gráfico 03 – Escolaridade 

 

 

1.D - Ocupação 
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49%

26%
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Aposentado

Desempregado

Outros

 
    

Gráfico 04 – Ocupação 
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Na analise da escolaridade temos que cinqüenta e dois por cento dos 

frequentadores entrevistados têm nível superior completo. Não houve nenhum 

entrevistado se qualificando como analfabeto e com nível médio completo foram 

trinta e tres entrevistados, isso mostra que os freqüentadores do parque possuem 

em média um nível elevado de conhecimento. 

Quanto à ocupação, quarenta e nove por cento dos entrevistados são de 

empregados ou empregadores. Outra fatia significante de frequentadores é dos 

aposentados, seguidos pelos estudantes. As “donas de casa” são seis por cento das 

entrevistadas. Apenas dois entrevistados declararam ser desempregados.  

4.2 Frequência e horário das visitações 

2 - Frequencia de Visitas

5% 2% 6%

35%
52%

Raramente

Ao menos uma vez por
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Gráfico 05 – Frequência das Visitações 

3 - Qual horário você costuma frequentar o parque 
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Gráfico 06 – Horário das Visitações 
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Cerca de cinqüenta por cento dos entrevistados visitam o parque todos os 

dias, esse fato se deve ao costume e a busca de mecanismos saudáveis para uma 

vida melhor. 

Os horários para a entrevista foram divididos em cinco períodos de horas. 

Tendo em vista que as entrevistas foram feitas em horários de maior visita 

obtivemos somente duas respostas. O fato se deve que na época da aplicação da 

pesquisa não acontecia nenhum evento no salão cultural e a maioria dos 

entrevistados frequentam o parque no final da tarde, após as 16h00min horas até o 

entardecer e outra parcela dos entrevistados visitam o parque no inicio do dia, antes 

do inicio das ocupações diárias. Os horários mais frequentados são recomendados 

para execução de exercícios físicos com exposição aos raios solares. 

4.3 O relacionamento dos usuários com o parque  

4 - Você usa o parque para : 

70%

15%

14%

1%

0%

Atividade Física 

Lazer / Cultura

Contato com a

natureza 

Atividades promovidas

pelo parque 

Outros

 

Gráfico 07 – Utilização do parque  

13 - Você relaciona o parque com : 

13%

52%

35%

0%

0%

Educação Ambiental 

Saúde 

Esporte e Lazer

Cultura 

Outros

  

Gráfico 08 – Relação Parque / Usuário 
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As atividades físicas, como exemplo a caminhada, são os maiores motivos 

para a visitação do parque seguido pelo lazer e a cultura e contato com a natureza. 

As atividades promovidas no parque devem ser mais divulgadas, pois somente 01 

entrevistado assinalou essa opção no questionário. 

Grande parte dos entrevistados relaciona o parque com saúde, seguidos por 

trinta e cinco por cento que relacionam com esporte e lazer e somente treze por 

cento com a educação ambiental. 

4.4 Localização do parque 

 

5 - O parque é proximo de :

76%

14%

6% 4%

Sua casa 

Seu trabalho

Sua unidade de

estudo

Outros

  

Gráfico 09 – Localização do parque 

7 - Você visita outro parque em Cuiabá ? 

12%

88%

Sim 

Não 

 

Gráfico 10 – Visita a outro parque em Cuiabá 
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Os usuários que frequentam o parque são em sua maioria de moradores dos 

bairros no entorno. Somente doze entrevistados saem do trabalho para visitar o 

parque e cinco saem da unidade escolar, os demais entrevistados visitam o parque 

raramente quando, por exemplo, estão na casa de familiares em bairro vizinho ou 

está acompanhando um colega de escola.   

Dos entrevistados oitenta e oito por cento só visitam o parque Massairo 

Okamura e dez usuários frequentam outro parque sendo que oito visitam o parque 

Mãe Bonifácia. 

4.5 Avaliação dos usuários  

10 - Ponto positivo do parque : 
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14%

27%

32%

1%

Estrutura 
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Gráfico 11 – Pontos Positivos do parque 

11 - Ponto negativo do parque : 

6%

24%

4%
64%

2%

Acesso ao parque 

Segurança 

Atendimento dos

funcionarios
Sanitários 

Outros

  

Gráfico 12 – Pontos Negativos do parque  
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A limpeza, a fauna e flora, junto com a estrutura do parque são consideradas 

pelos entrevistados como os pontos positivos do parque, doze entrevistados acham 

que é o horário de funcionamento e um entrevistado afirmou que o “espaço de 

alongamento” é a característica positiva do parque. 

Os sanitários, devido ao fato ter somente em um local no parque, são a 

evidente falha na gestão do parque, pois sessenta e quatro por cento dos 

entrevistados acham esse serviço como ponto negativo, a segurança, que na visão 

do Gestor do parque, Sr. Luiz Nelson, seria o principal ponto negativo é vista por 

vinte entrevistados, três acham que é o atendimento dos funcionários e dois não 

souberam opinar.  

4.6 O conhecimento dos usuários sobre o parque 

6 - Qual a importância das áreas verdes nos espaços urbanos ? 

23%

58%

14%

4%

1%

Concentração da Fauna

e Flora

Qualidade do ar 

Beleza estética

Melhoria da qualidade do
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Outros

 

Gráfico 13 – Importância das áreas verdes 

8 - Quais os projetos ou atividades oferecidas pelo parque você 

conhece ? 

2% 11%

72%

14%

1% Cultural 

Educação Ambiental 

Lazer / Atividades

Físicas 
Não conhece 

Outros 

 

Gráfico 14 – Projetos e Atividades no parque  
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Os entrevistados em sua maioria acreditam que a qualidade do ar é o fator 

mais importante de uma área verde em espaços urbanos que é seguido pela 

concentração da fauna e flora e a beleza estética. 

O lazer juntamente com as atividades físicas na visão de sessenta 

entrevistados são os programas e projetos mais conhecidas que o parque oferece. 

Vale ressaltar que doze entrevistados não conhecem nenhuma programação 

ofertada pelo parque.  

4.7 Percepção ambiental dos usuários do parque 

9 - O que você sente quando está no parque ? 

27%

53%

2%

17% 1%

Silêncio 

Tranquilidade 

Medo 

Conforto

Outros

  

Gráfico 15 – Sentimento do usuário 

 

12 - Você entra em harmonia com a natureza no parque quando : 
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Gráfico 16 – Harmonia com a natureza  
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A tranquilidade para mais da metade, seguida do silêncio e conforto, são os 

sentimentos mais declarados pelos entrevistados quando visita o parque, dois 

entrevistados afirmaram que sentem medo devido à falta de segurança e uma 

entrevistada se sente feliz ao estar no parque.  

Dos entrevistados, cinquenta e quatro entendem que fazer exercícios no 

parque é o momento de se harmonizar com a natureza enquanto dezesseis 

entrevistados acham que é no momento de reflexão sentado sozinho e treze acham 

que divertindo com a família no parque. 

14 - Você entende que o parque colabora com o meio ambiente como : 

21%

33%18%

24%
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entre população e o meio

ambiente 
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Gráfico 17 – Colaboração do parque com o meio ambiente 

 

15 - Você colabora com a preservação do parque quando : 
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Gráfico 18 – Colaboração do usuário com a preservação do parque 
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O parque propicia interação entre a população e o meio ambiente, essa é a 

visão de trinta e três por cento dos entrevistados e vinte e quatro por cento acham 

que desenvolvendo programas culturais ou de educação ambiental e vinte um por 

cento acham que o parque colabora preservando características regionais de fauna 

e flora. Dezoito entrevistados acham que é a preservação da nascente do Córrego 

Barbado. 

Os entrevistados acreditam em sua maioria que respeitando os animais ali 

residentes e evitando jogar lixos ou entulhos no parque é a maneira de ajudar a 

preservar o parque.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudos mostram que tem aumentado cada vez mais a procura das pessoas 

por ambientes naturais dentro dos centros urbanos. 

Conhecer um pouco dos frequentadores do Parque Massairo Okamura, 

traçando um perfil dos mesmos, visando ações presentes e futuras de manutenção, 

reforma e até mesmo ampliação do parque em apreso, proporcionou oportunidade 

de expressar os seus anseios e perspectivas em relação ao Parque, para que sirvam 

de subsidio de ações futuras para o mesmo. 

Os entrevistados foram compostos de visitantes e funcionários públicos do 

parque e diante dos resultados da pesquisa via aplicação do questionário conclui 

que o parque é um local onde as pessoas buscam melhor qualidade de vida através 

de exercitação física e mental, pois relacionam saúde com meio ambiente 

harmonizando com a natureza quando estão fazendo exercícios.  

 

 

Figura 06 – Usuários e a relação com a natureza (Fonte: Sandro Moraes, 2013) 

 

Sendo um local de maior visitação de pessoas acima de 50 anos, maioria de 

mulheres e com nível superior completo, que fazem de sua rotina diária o costume 

de fazer exercícios físicos num local limpo, cercado por vegetação típica da região, 

com animais silvestres, sem o barulho dos veículos, com melhor qualidade do ar, 

com sinalização interna em perfeito estado, o parque Massairo Okamura é uma 

ótima opção de lazer e convívio social. Porém, há necessidade de implantação de 

programas e projetos voltados para esse publico específico.  
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Figura 07 – Parque Massairo Okamura – Horário de funcionamento (Fonte: Sandro Moraes, 2013) 

 

Foram apontadas falhas de gestão administrativa, como exemplo a 

disponibilidade dos sanitários, que foram apontados como um dos principais pontos 

negativos, devido à insuficiência dos mesmos para atender os frequentadores. Outro 

ponto negativo, apontado pelos entrevistados, é a questão de segurança. Na 

realização da pesquisa, via entrevistas, em nenhum momento encontrei policiamento 

ou algo nesse sentido que garantisse a integridade e segurança dos frequentadores, 

fator esse reconhecido pelo gestor do parque. Outra falha evidenciada corresponde 

às sinalizações externas informando a existência do parque, não existem na Avenida 

Historiador Rubens de Mendonça, por exemplo, placas de sinalização indicando o 

Parque Massairo Okamura, nem mesmo nas entradas principais. Destacasse que a 

falta de divulgação de eventos promovidos no parque também é um ponto negativo. 

Em relação aos pontos positivos apontados pelos entrevistados, destaca-se a 

manutenção constante do ambiente limpo, a estrutura dos locais de exercitação com 

equipamentos novos, os instrutores que dão aulas de ginástica gratuitamente, o 

centro de eventos que recebem instituições para cursos voltados a educação 

ambiental, além da fauna e da flora que são bem preservadas. 

Há uma grande interação entre os frequentadores e o parque, por exemplo, 

de forma frequente e rotineira, com autorização da administração, uma frequentador 
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alimenta com frutas, como banana e mamão, a família de macacos residentes no 

parque. O interessante é que os animais já o esperam nos locais de distribuição da 

alimentação.  

    

 

Figura 08 – Macacos aguardando alimentação feita por frequentador  (Fonte: Sandro Moraes, 2013) 

 

Os entrevistados entendem que preservam o meio ambiente quando não 

jogam lixo em qualquer lugar, preservam nascentes de cursos d´agua e respeitam os 

animais silvestres. Fica a dica para que haja mais promoções de eventos de 

educação ambiental para aumentar a lista de critérios de preservação ambiental. 

O Governo de Mato Grosso, através da SEMA-MT, deveria ter um plano de 

uso do parque mais voltado para a educação ambiental de seus usuários, pois como 

é visto neste trabalho as pessoas relacionam o parque com saúde, esporte e lazer, 

deixando a educação ambiental em outro plano.  

 Diante de algumas experimentações com grupos de visitantes do parque, 

espera-se o registro da mudança do olhar das pessoas antes e depois da realização 

das entrevistas.  

Espero ter estimulado os usuários do Parque a adotarem atitudes voltadas à 

conservação e preservação do meio ambiente para a melhoria da qualidade de vida 

se estendendo aos diversos grupos da sociedade organizada por idosos, clubes de 

serviços, entre outros. 

Este trabalho tornou-se uma importante oportunidade de divulgação e de 

troca de experiências em Educação Ambiental, além de obter uma visão geral dos 

problemas ambientais, suas causas e consequências na vida de todos.   
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A exposição sintética de seus resultados irá se referir tão somente à etapa de 

construção e planejamento de uma proposta. Torna-se necessário experimentá-la 

com os diferentes públicos sugeridos. 

 

 

Figura 09 – Localização do Parque Massairo Okamura (Fonte: Google Earth, 2013) 
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7 APENDICES 

Anexo 01 - ENTREVISTA COM USUÁRIOS - PARQUE MASSAIRO OKAMURA – CUIABÁ MT 
DATA: ___/___/______ 
01. PERFIL DO USUÁRIO 
IDADE:  
____ Anos  
SEXO:  
(   ) Masculino (   ) Feminino    
ESCOLARIDADE: 
(   ) Analfabeto (   ) Fundamental(   ) Médio  
(   ) Superior  
(   )Outros _________________________________ 
OCUPAÇÃO: 
(   ) Estudante  (   ) Empregado / Empregador  
(   ) Aposentado (   ) Desempregado  
(   )Outros _________________________________ 
 
02. FREQUENCIA DE VISITAÇÃO AO PARQUE 
(   ) Raramente 
(   ) Ao menos uma vez por mês 
(   ) Ao menos uma vês por semana 
(   ) Mais de 03 Vezes na semana  
(   ) Todos os dias 
 
03. QUAL HORÁRIO VOCÊ COSTUMA 

FREQUENTAR O PARQUE MASSAIRO: 
(   ) 06:00 as 08:00 
(   ) 08:00 as 12:00 
(   ) 12:00 as 14:00 
(   ) 14:00 as 16:00 
(   ) 16:00 as 18:00 
 
04. VOCÊ USA O PARQUE MASSAIRO PARA: 
(   ) Atividade Física 
(   ) Lazer / Cultura 
(   ) Contato com a natureza 
(   ) Atividades promovidas pelo parque 
(   )Outros _________________________________ 
 
05. O PARQUE MASSAIRO É PRÓXIMO DE: 
(   ) Sua casa 
(   ) Seu trabalho 
(   ) Sua unidade de estudo 
(   )Outros _________________________________ 
 
06. QUAL A IMPORTÂNCIA DAS ÁREAS VERDES 

NOS ESPAÇOS URBANOS: 
(   ) Concentração de Fauna e Flora 
(   ) Qualidade do ar 
(   ) Beleza estética 
(   ) Melhoria do qualidade do som  
(   )Outros _________________________________ 
 
07. VOCÊ VISITA OUTRO PARQUE EM CUIABÁ: 
(   ) Não 
(   ) Sim, 
Qual?__________________________________ 
 
08. QUAIS OS PROJETOS OU ATIVIDADES 

OFERECIDAS PELO PARQUE MASSAIRO 
VOCÊ CONHECE: 

(   ) Cultural 
(   ) Educação Ambiental 
(   ) Lazer / Atividades Físicas 
(   ) Não  conhece 
(   )Outros _________________________________ 
 

09. O QUE VOCÊ SENTE QUANDO ESTÁ NO 
PARQUE MASSAIRO: 

(   ) Silêncio 
(   ) Tranquilidade 
(   ) Medo 
(   ) Conforto 
(   )Outros _________________________________ 
 
10. PONTO POSITIVO DO PARQUE MASSAIRO: 
(   ) Estrutura 
(   ) Horário de funcionamento 
(   ) Fauna e Flora 
(   ) Limpeza 
(   )Outros _________________________________ 
 
11. PONTO NEGATIVO DO PARQUE MASSAIRO: 
(   ) Acesso ao parque 
(   ) Segurança  
(   ) Atendimento dos funcionários 
(   ) Sanitários 
(   )Outros _________________________________ 
 
12. VOCÊ ENTRA EM HARMONIA COM A 

NATUREZA NO PARQUE MASSAIRO QUANDO: 
(   ) Está simplesmente sentado sozinho 
(   ) Está fazendo exercícios físicos  
(   ) Está divertindo com família ou amigos 
(   ) Está lendo 
(   )Outros _________________________________ 
 
13. VOCÊ RELACIONA O PARQUE MASSAIRO 

COM: 
(   ) Educação ambiental 
(   ) Saúde 
(   ) Esporte e Lazer 
(   ) Cultura 
(   )Outros _________________________________ 
 
14. VOCÊ ENTENDE QUE O PARQUE MASSAIRO 

COLABORA COM O MEIO AMBIENTE COMO: 
(   ) Um local de preservação de nascentes do Córrego 
Barbado 
(  ) Um local que propicia interação entre a população 
e o meio ambiente 
(   ) Um local que desenvolve programas culturais ou 
de educação ambiental 
(  ) Um local que preserva as características regional 
de fauna e flora  
(   )Outros _________________________________ 
 
15. VOCÊ COLABORA COM A PRESERVAÇÃO DO 

PARQUE MASSAIRO QUANDO: 
(   ) Não degrada espécies vegetais 
(   ) Respeita os animais residentes  
(   ) Evita jogar lixos ou entulhos 
(   ) Promove eventos de educação ambiental  
(   )Outros _________________________________ 

 
 

 


