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1 - INTRODUÇÃO 

 As cidades surgem com a formação de sociedades complexas e com a fixação 

territorial desta. Desde que os homens deixaram de ser nômades e estabeleceram sítios 

para produzir sua fonte de sustento, o desenvolvimento das forças produtivas estabeleceu o 

que denominamos hoje de cidades, ou seja, o local onde trabalhamos para nos sustentar, 

reproduzir a vida, a educação humana, contemporaneamente integrando-nos ao processo 

produtivo do capital, que se torna cada vez mais incessante. 

 Portanto, as cidades tornam-se cristalizações ou produtos coletivos da sociedade 

humana, resultante de um complexo polígono de forças sociais, econômicas e políticas, 

devidamente situado num dado tempo histórico, instituindo-se estruturas e configurações 

sócio-espaciais, que geram uma determinada qualidade ambiental. Por isso, a atuação 

dessas forças produz um crescente desequilíbrio ambiental, que no meio ambiente urbano é 

caracterizado pelos desmatamentos, aumento do índice de impermeabilização do solo, 

poluição das águas, do ar, visual e sonora; enchentes, elevação da temperatura (formação 

de ilhas de calor), deposição irregular dos dejetos sólidos, ausência de áreas verde, dentre 

outros. 

 Um fator importante a ser considerado por nós como relevante para a melhoria da 

qualidade de vida é a prática do lazer urbano, que pode ser caracterizado como caseiro ou 

em locais coletivos (públicos ou privados). O lazer, para os citadinos, torna-se fundamental 

para o processo de reprodução do capital, pois proporciona descanso para os 

trabalhadores, fato este bastante discutido e aplicado em empresas que, muitas vezes, 

criam, em seu próprio espaço físico, áreas de lazer para os funcionários.   

 Desse modo, em conseqüência das problemáticas ambientais e da falta de áreas de 

lazer públicas, ocorre uma diminuição na qualidade de vida urbana, fazendo-se necessária 

uma mudança de postura com relação ao meio ambiente urbano. 

A criação e a manutenção de parques urbanos solucionam, parcialmente, duas das 

problemáticas levantadas anteriormente. A importância das áreas verdes na obtenção de 

                                                 
1 Monografia de conclusão de curso defendida em dezembro de 2003. 
2 Bacharel e Licenciada em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU 
francine@mglink.com.br 

 14421



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

uma boa qualidade de vida no meio ambiente urbano adquire valor ecológico/humanístico 

de extrema grandeza: o urbano amplia-se, tornando-se uma representação do lugar, da 

natureza na cidade do homem. 

Nesse sentido, a presença de parques no espaço urbano visa minimizar a 

deterioração da qualidade de vida e os processos de degradação ambiental por meio da 

manutenção das condições bióticas, favoráveis ao conforto térmico, à saúde e ao bem estar 

da população e da vida biológica nas cidades, além de oferecer um local para práticas do 

lazer, tais como caminhadas e outras modalidades de exercício físico, observação da 

natureza, e assim por diante. 

Os parques urbanos de Uberlândia, criados por meio da interferência do poder público 

junto à comunidade, intermediada por projetos com parcerias privadas, contam com 

doações de grandes áreas, ou com instrumentos legais de desapropriação. A criação destes 

parques visa proporcionar um local para a educação ambiental da população, conservando 

as áreas verdes e melhorando a qualidade ambiental e de vida da população. 

O Parque Municipal Victório Siquieroli é um exemplo de parque urbano na cidade de 

Uberlândia, que busca na educação ambiental um incentivo para trazer a importância do 

meio ambiente para a sociedade como um todo, além de conservar uma área de Cerrado 

com vegetação nativa, dentro do perímetro urbano. 

Esta política ambiental de construção de parques urbanos torna-se palco desta 

pesquisa, centrada na análise da eficiência do Parque Municipal Victório Siquieroli enquanto 

instrumento de lazer, conservação ambiental e de educação ambiental para a cidade, tendo 

como principal foco sua infra-estrutura interna de funcionamento e os meios de divulgação 

do mesmo. 

Sendo assim, o objetivo principal deste estudo é analisar a política ambiental de 

criação de parques urbanos pelos órgãos administrativos do município de Uberlândia, tendo 

como enfoque especial à análise da situação atual do Parque Municipal Victório Siquieroli, 

além de sua função social junto à comunidade escolar do município, buscando, por 

conseguinte, analisar a importância dos parques urbanos como instrumento de educação 

ambiental e de conservação do ambiente natural, na malha urbana da cidade; investigar a 

sua função social para a população da cidade e assinalar o processo de criação do Parque 

Municipal Victório Siquieroli, a propósito de se ter um registro histórico mais elaborado; 

A criação de parques urbanos na cidade de Uberlândia foi primeiramente incentivada 

pela necessidade de se construir, no espaço urbano, um local para o lazer e práticas 

esportivas destinados à população. Esta necessidade foi materializada com a criação do 

Parque do Sabiá, cujos primeiros anos de utilização pública obteve forte presença das 
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pessoas, que se utilizavam do parque de diversas formas, havendo estruturas no parque, 

como zoológico, que atraíam a atenção. Atualmente, este parque encontra-se com estrutura 

deficitária, sendo utilizado pela população, na maior parte do tempo, para a prática 

esportiva. O quadro atual do Parque do Sabiá nos leva a indagar: o que levou este parque 

ao declínio de suas atividades iniciais? Houve uma mudança no comportamento da 

população? O que a população espera do parque? Ao mesmo tempo em que nos 

indagamos sobre o declínio das atividades do Parque do Sabiá, o que podemos esperar da 

utilização de parques urbanos mais recentes como o Parque Victório Siquieroli e Santa 

Luzia? Enfrentarão no futuro, problemas semelhantes ao Parque do Sabiá? E de que forma 

estes parques urbanos podem ser utilizados como instrumento de educação para o ensino 

público? 

Nesse sentido, justifica-se a necessidade da realização de pesquisas nessa área, ou 

seja, de estudos que contemplem a questão ambiental urbana, a criação de outros parques 

e a utilização dos parques pela comunidade, contrapondo a intenção de utilização dada pela 

prefeitura municipal e a verdadeira utilização dada pela população em geral, além do 

aproveitamento pelas escolas do município deste instrumento público para a educação 

ambiental. 

O Parque Municipal Victório Siquieroli serve de base, neste trabalho, para responder 

questões mais amplas, relacionando sua existência com a questão ambiental urbana de 

modo geral no município. 

Com base nos objetivos geral e específicos acima mencionados, estipulamos a 

seguinte metodologia para realização da presente pesquisa: 

 Analisar a importância dos parques urbanos como instrumento de educação ambiental e 

conservação do ambiente natural, dentro da malha urbana da cidade. 

 Para a realização deste objetivo específico, os autores utilizaram-se de 

levantamentos bibliográficos referentes à história dos parques urbanos no contexto mundial, 

enfatizando a importância da inserção destes nas cidades enquanto um instrumento de lazer 

e de educação ambiental para a população. Esta análise é também fundamentada nas 

visitas realizadas no Parque Municipal Victório Siquieroli, onde nos foi possível comprovar, 

por meio de observação das visitas monitoradas dos alunos do ensino fundamental de 

escolas públicas e particulares, o quanto o ensino aplicado ao parque fazem diferença para 

as crianças, por estarem fora do ambiente escolar e observando a natureza não através de 

fotos em livros didáticos, e sim em seu lócus natural. Esta observação também é válida 

quando nos referimos à visitação livre, por estar, de certa forma, formando um grupo de 

freqüentadores assíduos que aprecia a paisagem natural e estão conscientes da 
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importância da preservação da natureza, mais especificamente, do cerradão, que se integra 

ao nosso objeto de estudo. 

 Analisar o processo de criação do Parque Municipal Victório Siquieroli, afim de que se 

tenha um registro histórico mais elaborado 

 Para analisar o processo de criação do Parque Municipal Victório Siquieroli, 

consultamos, diversas vezes, a administração do próprio parque, através de documentação 

referente à aquisição da área por parte da prefeitura, materiais comprados para a efetivação 

da obra e documentos enviados ao Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) para a 

viabilização do projeto de manejo pelos órgãos da prefeitura, citados anteriormente, 

relacionando a escolha de áreas com potencialidades e o processo que efetiva essas áreas 

como unidades de conservação. 

Entrevistamos, ainda, a arquiteta da Prefeitura Municipal de Uberlândia (PMU), Sra 

Raquel de Carvalho, que participou efetivamente do processo de criação do parque, ao 

contribuir na elaboração do Plano de Manejo e na vistoria as obras de infra-estruturas. Esta 

entrevista foi importante para a realização deste trabalho, pois desmistificou o processo de 

criação do parque em seu aspecto político e burocrático. 

2 –REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. PARQUES URBANOS: de uma sociedade capitalista à necessidade 

de espaços – livres para o lazer 

 Com o desenvolvimento do mercantilismo por toda Europa, marcando, assim, o fim 

da Idade Média, o mundo sofreu mudanças profundas em sua estrutura econômica e social; 

novos territórios foram colonizados pelos europeus, dentre esses a América, e que, 

inicialmente, serviam como meros fornecedores de matéria-prima. 

 A colonização em massa fez com que os países europeus se desenvolvessem com 

notável velocidade e, por conseguinte, apresentassem mudanças significativas nas 

principais cidades da Europa. 

 O fim da Idade Média é considerado, por muitos autores, como um dos mais 

importantes períodos da história, por marcar o término de uma certa estagnação do 

desenvolvimento da própria sociedade que, por muitos anos, ficou sujeita à vontade da 

monarquia e da própria igreja. Esta estagnação de idéias tem seu fim decretado pelo início 

do período denominado Renascimento, o qual trouxe novas concepções e desenvolvimento 

para todas as artes e ciências, não deixando de abranger idéias a respeito das cidades, 

conforme afirma MARCONDES (1999, p.19). 
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No alto renascimento, Thomas More concebeu modelos utópicos de 

cidades publicadas em sua obra “A Utopia” de 1516, idealizando 54 

tipos de cidades na denominada “ilha da utopia”, descreveu na 

principal delas, a presença das águas delimitando as cidades, os 

florescentes e abundantes jardins e o cinturão verde do campo. 

 A autora faz, ainda, considerações sobre o Período Maneirista, posterior ao 

Renascimento, no qual a cidade ideal dos renascentistas foi substituída pela formalidade, 

sentido encontrado igualmente no Período Barroco, quando cidades planejadas, como 

Versalhes e Karlsruhe, apresentavam o mesmo caráter formal, com traçados em forma de 

leque, mas com possibilidade ilimitada de expansão da paisagem: 

O Tema natureza incorporado à estrutura urbana apresenta-se na 

forma de um naturalismo consolador, oratório e formativo, que 

durante toda a época que vai de 1600 a 1700, tinha dominado a 

episódica narratividade das sistematizações barrocas 

(MARCONDES, 1999, p.20). 

 Posteriormente, os séculos XVIII e XIX são marcados pela acentuação das 

transformações sociais, principalmente no que tange à estrutura econômica. A Revolução 

Industrial Inglesa acelerou o processo produtivo, mas trouxe consigo profundas mudanças 

para a sociedade. A população camponesa, expulsa pela apropriação efetiva dos campos 

para reprodução do capital, viu – se obrigada a migrar para os grandes centros industriais 

em cidades como Londres, cuja população aumentou de maneira espantosa. O recebimento 

de uma grande massa populacional ocasionou uma série de problemas urbanos gerados 

pela falta de uma infra-estrutura que acompanhasse esse crescimento, problemas estes 

relacionados à falta de saneamento básico, por exemplo, levando a uma propagação de 

uma série de epidemias. 

 A população de baixa renda foi obrigada a viver nas periferias, sob condições da 

denominada “cama quente”, na qual devido ao regime explorador das indústrias que se 

aproveitam até mesmo da mão-de-obra de mulheres e crianças, obrigam grandes famílias a 

dividirem pequenos cômodos nos chamados “cortiços”, estipulando um revezamento da 

cama entre aqueles que trabalham à noite e os de dia. 

 O espaço natural é retirado para o aumento da malha urbana, não existindo qualquer 

forma de preservação, já que qualquer espaço poderia ser aproveitado para a construção de 

casas e cortiços para os trabalhadores ou para a construção de estruturas que integram o 

sistema de reprodução do capital. 
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 Dessa forma, as cidades se desenvolveram, aumentando a malha urbana, sua 

população e suas infra-estruturas, que facilitariam a logística comercial e a mobilidade da 

população dentro do espaço urbano. Este modelo reproduziu-se em todas as cidades que 

passaram a se desenvolver sob a égide da modernização industrial. 

 A efetivação de projetos que visavam à melhoria da qualidade de vida urbana, 

principalmente a da classe trabalhadora, ocorreu a partir das idéias lançadas por Ebenezer 

Howard, com o conceito “Cidade-Jardim”. 

A idealização da integração cidade-natureza, combinando as 

vantagens sociais e econômicas da cidade com o meio físico do 

campo, é retomada um século e meio depois por Howard [...] e sua 

proposta da cidade-jardim (MARCONDES, 1999, p.21). 

 A relação sustentável entre ser humano e natureza torna-se um tanto quanto utópica 

naquele período da história (século XIX), pois o que mais interessava aos países era o 

desenvolvimento econômico a todo custo, principalmente dos países posteriormente 

denominados primeiro mundo. A natureza servia, antes de tudo, como fonte de matéria 

prima para as indústrias: 

O pensamento urbanístico neste século retoma e potencializa o 

projeto racionalista da cidade industrial de Garnier (1869-1948) [...] 

no projeto da cidade-máquina a idéia de natureza presente é a 

racionalizada e artificializada. [...] Esse ideário da natureza 

artificializada é reiterado no zoneamento funcionalista proposto pela 

Carta de Atenas, que domina o pensamento urbanístico até os anos 

sessenta do século XX, com vários desdobramentos nas 

intervenções urbanísticas nas cidades neste século (MARCONDES, 

1999, p.22). 

Assim, apesar de todo o desenvolvimento econômico e tecnológico alcançado pelos 

países desenvolvidos ou em desenvolvimento, uma questão não foi abordada: a qualidade 

de vida da população urbana, ou seja, da mão-de-obra urbana, que necessita de espaços 

de lazer para descansar, favorecendo, assim, também, o desenvolvimento do capital. Os 

espaços verdes, considerados espaços ociosos pelo desenvolvimento do capital, começou a 

ganhar importância à medida que a população necessita de tempo livre para recompor-se 

para um melhor desempenho de suas atividades. 

 O surgimento do Parque como um fato urbano de relevância ocorre no final do 

século XVIII, na Inglaterra; mas somente nas décadas de 1850 e 1860 teve-se, de fato, uma 

inserção nas estruturas urbanas, ganhando, com isto, corpo na Europa:  
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Outros países criaram parques nacionais, principalmente a partir do 

início do século XX. Formou-se um movimento internacional em 

torno de sua criação, administração e defesa de parques nacionais, 

do qual brotaram três concorridas conferências internacionais. (1962, 

em Seattle, EUA; 1972, em Yellowstone, EUA; 1982, em Bali, 

Indonésia) (DRUMMOND, 1997, p.35). 

 Hoje se reconhece a importância dos parques nas cidades, uma vez que, ao mesmo 

tempo em que se conserva a vegetação nativa, possibilita-se a recreação e o lazer da 

população urbana. Esse processo foi constatado nos Estados Unidos, com o conhecido 

movimento dos parques americanos, tendo como figura mais representativa deste 

movimento Frederico Law Olmsted, que projetou o Central Park em 1858: 

Neste findar de século, o meio ambiente natural, cada vez mais 

ausente no meio ambiente urbano porque dele foi banido, através 

das formas concretas de desenvolvimento (enterrando-se rios, 

derrubando-se árvores, impermeabilizando terrenos, calçadas e 

ruas). Porém o meio ambiente natural (re) incorporado como 

demonstrativo de qualidade de vida que pode ser comprada como o 

ar puro e/ou a possibilidade de morar mais próximo ao verde, ao 

sossego e etc; dos loteamentos modernos ou ao lazer dos parques 

públicos é também incorporado pela quantidade de verde disponível 

por habitantes (RODRIGUES, 1997, p.141) 

Quanto às áreas verdes, é imperioso mencionar que a cidade 

industrial moderna, com seu cortejo de problemas, colocou a 

exigência de áreas verdes, parques e jardins, como elemento 

urbanístico, não mais destinado apenas à ornamentação urbana, 

mas como uma necessidade higiênica, de recreação e até de defesa 

e recuperação do meio ambiente em face dos efeitos dos agentes 

poluidores (ZINNI, 1994, p.60). 

 Nos dias atuais, a maioria das problemáticas ambientais não são possíveis de serem 

compreendidas se não forem relacionadas com as questões urbanas, visto que esse 

ambiente concentra a maior parte da população (80% da população brasileira e 98% da 

população uberlandense, de acordo com o Censo 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE), as atividades econômicas, de lazer, culturais, entre outras. 

 Além disso, devemos ressaltar a inter-relação entre a qualidade de vida e os 

problemas ambientais, uma vez que índices elevados de degradação ambiental indicam 

necessariamente, uma plena diminuição da qualidade de vida, pois graus elevados de 
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qualidade de vida são resultantes de políticas de preservação do meio ambiente natural no 

meio urbano: 

Sabemos que nos dias atuais os índices de agressão à natureza e à 

sociedade atingem valores catastróficos, portanto são cada vez mais 

perigosos. Na prática, os denominadores do espaço capitalista não 

conseguiram conciliar o desenvolvimento econômico com a 

preservação da natureza e com a qualidade de vida do cidadão 

brasileiro, embora haja formulações teóricas que propõem 

estratégias com o intuito de vincular o conservasionismo com o 

desenvolvimentismo (GOMES, 1988, p.39). 

 A criação dos primeiros parques nacionais no Brasil se deve a Alberto Loefgren, 

cientista sueco radicado no Brasil em 1886. Encantado com a natureza tropical recusou-se a 

regressar para seu país, visando poder estudar a flora brasileira in loco. Foi ele que 

começou uma campanha por um código nacional de florestas e parques nacionais, posto 

que sua tese defendia que todas as cidades necessitavam de florestas, na forma de serviço 

nacional de florestas, o que garantiria a conservação das mesmas e, com isso, seriam 

protegidos os corpos d’água. 

 A necessidade de se criar áreas verdes para lazer, contemplação da natureza e 

descanso para os citadinos, é demonstrada com mais destaque pela família real brasileira, 

ao construir, em cidades como Petrópolis, no Estado do Rio de Janeiro, sua casa de campo, 

estabelecendo, assim, uma nova ordem social, em que a elite urbana usaria casas de 

campo e pequenas chácaras para lazer e descanso, em cidades próximas aos grandes 

centros, sem perder sua comodidade e luxo em meio aos aspectos naturais mais evidentes. 

 Dessa forma, as elites urbanas no Brasil buscavam refúgio em casas de campo, 

transformando este hábito, em símbolo de poder social, uma vez que só a elite possuía 

recursos suficientes para adquirirem transportes adequados que permitissem a mobilidade 

entre cidade e campo quase que semanalmente. 

Nos anos 60 e 70, muitas são as mudanças, inovações e novas 

concepções sobre os espaços livres públicos nas grandes cidades 

brasileiras. Neste período de intensa urbanização, de 

desenvolvimento econômico nacional expressivo e de uma forte 

centralização do poder pelo estado, conseqüência direta dos 

governantes militares em ação a partir de 1964, assiste-se ao 

desenvolvimento de uma série de ações urbanísticas de porte 

(ROCHA, 2001, p.83). 
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Com relação aos parques urbanos, seu conhecimento, projeção e manejo contribuem 

para uma melhor qualidade de vida e ambiental no espaço urbano, tornando-se, assim, 

fatores antropogênicos positivos, cumprindo importantes funções ecológicas, estéticas, 

recreativas, entre outras, ligadas às necessidades psico-sócio-fisiológicas dos indivíduos em 

uma sociedade capitalista, por serem suporte físico de atividades culturais, de lazer e 

descanso ao ar livre, contribuindo, dessa forma, para a boa qualidade de vida e do ambiente 

urbano: 

Os desenvolvimentos intelectuais, científico e tecnológico alcançado 

pela humanidade produziu cidades nas diversas civilizações e 

culturas, que impuseram a transformação do ambiente natural em 

urbano, que tem problemas ambientais e sociais. Dentro desse 

ambiente urbano existem espaços livres de construção raças e 

parques que proporcionam o contato com a natureza e auxiliam na 

mitigação dos impactos ambientais provocados pela urbanização [...]. 

Parques podem ser explorados pela prática do turismo, além de 

terem sua grande Importância para o metabolismo da cidade e para 

a recreação e lazer dos citadinos ( ROCHA, 2001, p.90). 

Em um contexto capitalista, os parques urbanos têm uma função especial de 

divulgação da qualidade ambiental que a cidade oferece, além de proporcionar lazer para a 

força produtiva da cidade, ou seja, a população freqüentemente utiliza-se dos parques 

urbanos para lazer e descanso, mostrando mais disposta no seu cotidiano produtivo; além 

disso, estabelecem relações diretas com a qualidade de vida de seus cidadãos, apresentam 

potencialidades turísticas para a cidade e componente essencial para a manutenção da 

qualidade ambiental da cidade. 

Os parques urbanos de uma cidade são implantados pelo poder público municipal, 

previstos ou não em planos diretores, no intuito de proporcionarem uma melhor qualidade 

de vida e ambiental para a cidade, por meio da conservação de áreas verdes e de criação 

de áreas de lazer e visitação para a população em geral. 

Assim, o conhecimento, a localização e a análise desses parques públicos, aliados à 

sua função social na cidade, refletem a preocupação com o crescimento econômico do 

município, sob a ótica do desenvolvimento sustentável. Ressaltando a importância dos 

parques, no âmbito das cidades, para a melhoria da qualidade de vida e das atividades 

humanas marcantes no desenvolvimento dessas paisagens e crescimento econômico, 

Contin e Furlan (2001, p.207) comentam: 

Do ponto de vista do planejamento, pode se dizer que são poucos os 

trabalhos que visam ao conhecimento e monitoramento das áreas 
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citadas. De forma geral a pesquisa ainda é incipiente quando 

comparada à velocidade com que se dá a degradação ambiental 

neste país. 

A cidade de Uberlândia, especificamente, desde os anos 1950, vem assumindo lugar 

de destaque na região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, bem como no cenário nacional, 

devido ao acelerado crescimento econômico definido pela modernização agrícola, pela 

implantação de agroindústrias, pela ampliação e diversificação do comércio e dos serviços, 

principalmente do comércio atacadista, bem como pelo pleno desenvolvimento de uma base 

infra-estrutural associada aos transportes e às comunicações. 

As políticas de ocupação dos Cerrados levam ao desenvolvimento da agricultura para 

a exportação; assim, a cidade tornou-se um centro processador, armazenador e distribuidor 

de grãos e de carnes. 

Além disso, o desenvolvimento de sua malha rodoviária, ponto de ligação entre o sul e 

o centro-oeste do país, foi fundamental para a implantação e centralização de grandes 

empresas atacadistas, tais como Martins, Peixoto e Arcom. Ao mesmo tempo, a 

descentralização industrial do eixo Rio–São Paulo, apoiada por uma política de caráter 

semelhante implantada pelo Estado de Minas Gerais, possibilitou a instalação, nesta cidade, 

de indústrias de grande porte, como a Souza Cruz, a Daiwa Têxtil do Brasil, a Cargil, a 

Pepsi - Cola, proporcionando tanto crescimento econômico quanto urbano para Uberlândia. 

O município de Uberlândia é, definitivamente, urbano, pois cerca de 98% do total de 

sua população reside na área urbana (491.189 habitantes) e apenas 2% (10.024 habitantes) 

na rural, de acordo com os dados do Censo Demográfico/IBGE 2000. 

Porém, esse extraordinário desenvolvimento aliado, ao contínuo progresso, traz como 

conseqüência sérios problemas ambientais, decorrentes, principalmente, da crescente 

especulação imobiliária e do não respeito às leis ambientais. 

A criação dos parques urbanos de Uberlândia, como o Parque do Sabiá, o Parque 

Victório Siquieroli e o Parque Santa Luzia, vem como um importante instrumento da malha 

urbana, proporcionando a conservação do meio natural urbano, além de propiciar lazer e 

conscientização ambiental para a população da cidade. 

Nesse contexto, o Parque Municipal Victório Siquieroli, presente no setor norte da 

cidade de Uberlândia, conforme indicam as FIGURAS 1 e 2 sobre a localização da área de 

estudo, vem suprir a necessidade de conservar uma área natural do cerradão, 

proporcionando educação ambiental para as crianças da rede pública e particular de ensino 

fundamental, além de ser um ambiente de lazer para a população em geral, podendo ter 

também utilidade como uma fonte de divulgação turística para esta cidade. 
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2.2. PARQUES URBANOS DE UBERLÂNDIA: A história do Parque 

Municipal Victório Siquieroli 

A área em que está situado atualmente o Parque Municipal Victório Siquieroli 

constituía-se de uma parte da antiga Fazenda Metálica, de propriedade do Senhor Victório 

Siquieroli. 

A Fazenda Metálica era constituída de áreas de pastagens para a criação de gado e 

cavalos, possuindo também locais para a criação de porcos e outros sustentos. Uma parte 

da antiga fazenda possuía uma reserva natural de cerradão por vontade do seu proprietário. 

Com a expansão do perímetro urbano da cidade de Uberlândia, a fazenda Metálica que 

antes se mantinha pela criação de gado e outros animais, ficou impedida de realizar tal 

atividade por estar englobada agora pelo perímetro urbano da cidade. 

Com a expansão do perímetro urbano e com o crescimento acelerado da malha 

urbana, a área ocupada pela Fazenda Metálica tornou-se interessante para o capital 

imobiliário especulativo. Parte desta fazenda foi vendida pelo Sr. Victório Siquieroli a uma 

incorporadora que tinha a intenção de lançar um residencial e, dessa forma, foi planejado o 

Residencial Jardim América, por parte da Imobiliária Jardim América. 

A expansão da malha urbana no entorno da Fazenda Metálica agravou a situação da 

mesma, cuja área de reserva passou a se tornar alvo da ação de depredadores e criminosos 

que escondiam o produto de furtos, roubos e de tráfico de entorpecentes na mata fechada 

do cerradão. 

 Dessa forma, tornou-se desejo do Sr. Victório Siquieroli que esta área de cerradão 

preservada pela Fazenda Metálica fosse mantida e gerenciada pelas autoridades municipais 

competentes. Assim, o Sr. Victório Siquieroli entrou em negociações com a Prefeitura 

Municipal de Uberlândia para que a área em questão fosse conservada. Para tal, o Sr. 

Victório Siquieroli doou a maior parte da área de conservação do cerradão existente em sua 

fazenda para a prefeitura municipal. Esta negociação foi realizada por intermédio da 

Imobiliária Jardim América, já que a tramitação de posse teria de ser realizada por meios 

legais. 

A primeira manifestação documental foi um memorando interno da Prefeitura 

Municipal de Uberlândia, datado de dois de agosto de 1996, do então secretário municipal 

de habitação e meio ambiente, Lione Tannus Gargalhone, informando ao secretário de 

planejamento urbano do município sobre a existência de uma área que poderia ser de 

interesse para a prefeitura para a criação de um parque. No dia 30 de setembro do mesmo 

ano, o Sr. Victório Siquieroli, por intermédio de documentação enviada pela Imobiliária 

Jardim América, manifesta sua preocupação quanto à proteção da área de reserva de 
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cerradão, que estava sendo alvo constante de depredadores e extrativistas de madeira, 

além do uso da área para atividades ilícitas. Nesse documento, o proprietário pede uma 

ação por parte da prefeitura, sugerindo que seja colocada uma cerca para a proteção da 

área, o que foi realizado, mas, com, o passar do tempo a cerca passou a ser 

constantemente cortada e relocada por vizinhos do parque, tornando esta solução paleativa, 

já que não havia um controle mais intenso da área em questão. 

Esta cerca, solicitada pelo Sr. Victório Siquieroli, foi a solução implantada pela 

prefeitura meses mais tarde, conforme documentação enviada pela empresa Telas 

Triângulo no dia 26 de fevereiro de 1997, informando o valor do alambrado solicitado pela 

prefeitura. 

Cabe aqui lembrar que, por meio de análise da documentação fornecida pela sede 

administrativa do Parque Municipal Victório Siquieroli, o processo de implantação de um 

parque urbano pode ser considerado lento, pois o local determinado para a construção do 

mesmo deve ser de posse do poder público, ou ser adquirido a partir de tramites 

burocráticos, o que deixa o processo mais lento ainda. No caso do Parque Municipal Victório 

Siquieroli, a área de conservação, após ser cercada pela prefeitura, permaneceu por mais 

de um ano sujeita a ações de depredação da população, até que a área fosse realmente 

caracterizada e mantida como um parque. 

No ano de 1998, o Parque Municipal Victório Siquieroli foi oficializado, passando a 

ser constituído pela unificação das seguintes áreas: área institucional e verde do Jardim 

América, área verde do Bairro Residencial Gramado, área de preservação permanente do 

Córrego do Carvão e área doada pelo Sr. Victório Siquieroli. A oficialização, realizada em 

1998, fundamentou-se em estudos de viabilidade por parte do setor de planejamento da 

prefeitura, sendo este processo melhor demonstrado por meio da documentação interna da 

prefeitura em janeiro e setembro de 1998. 

No ano de 1999, com as áreas levantadas em 1998 já em posse da prefeitura e 

efetivamente cadastradas com levantamentos planialtimétricos e topográficos prontos, 

passa-se a pensar na abertura do parque à visitação pública, sendo necessário construir 

estruturas físicas nas áreas englobadas pelo Plano de Manejo. 

Desse modo, seria necessário uma arrecadação de recursos por parte da Prefeitura 

Municipal de Uberlândia, representada pelo então prefeito Sr. Virgílio Galassi, em órgãos de 

instância maiores. Para tal, o prefeito enviou um ofício ao Ministério do Estado do Meio 

Ambiente, representado pelo Sr. Ministro José Sarney Filho, requisitando, para efetivação 

das obras, o valor de R$ 1.000.000,00. As obras, referentes a este valor, consistiram na 

construção da sede do parque, na abertura de trilhas, além do plantio de espécies naturais, 

entre outras melhorias. 
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No dia cinco de outubro de 1999, enviou-se pelo Ministério do Meio Ambiente uma 

documentação que esclarecia prefeito Virgílio Galassi que os fundos solicitados para 

efetivação da construção do Parque Victório Siquieroli deveriam ser solicitados ao FNMA 

(Fundo Nacional do Meio Ambiente), responsável pela liberação de recursos destinados a 

este tipo de obra. O Ministério do Meio Ambiente ainda informa, nesse documento que, para 

os recursos do FNMA fossem liberados, o projeto do Parque Victório Siquieroli deveria ser 

adequadamente apresentado na forma de um plano de manejo. 

Cabe lembrar, a essa altura que, para a efetivação das obras do Plano de Manejo do 

Parque Victório Siquieroli, foi necessário solicitar recursos ao governo federal, conforme 

documentação por nós pesquisadas. A leitura de toda documentação fornecida pela 

secretaria do parque nos permite notar que houve uma participação política do então 

deputado federal Odelmo Leão. Não podemos afirmar que a participação política do senhor 

deputado foi decisiva para a liberação dos recursos necessários, sendo que a verdadeira 

história, nessa parte burocrática do processo, fica restrita aos que participaram efetivamente 

do processo de liberação de recursos, ou seja, as personalidades aqui citadas. 

No dia nove de novembro de 1999, foi recebida pelo prefeito Virgílio Galassi, uma 

resposta à solicitação de recursos ao FNMA, enfatizando que seria necessário a 

apresentação de um Plano de Manejo do parque para a liberação dos recursos. Desse 

modo, foi designada uma equipe da Prefeitura Municipal de Uberlândia, mais 

especificamente da Secretaria do Meio Ambiente, para a elaboração do Plano de Manejo. 

A equipe foi composta por técnicos da secretaria, incluindo a Sra Raquel de 

Carvalho, que cedeu uma entrevista para a consolidação deste trabalho. 

Segundo a Sra. Raquel, fez-se necessário um empenho maior da Secretaria do Meio 

Ambiente, no sentido de elaborar o Plano de Manejo do parque com certa rapidez, pois o 

ano estava para acabar e o prazo para a liberação dos recursos estava esgotando, pois até 

a meados do mês de dezembro de 1999, as solicitações seriam aceitas, interrompendo, 

então, suas atividades para balanço orçamentário Para isso, a equipe da secretaria 

trabalhou até em horários fora do expediente normal de trabalho para efetivar o Plano de 

Manejo, conforme explicações da técnica. 

O Plano de Manejo elaborado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de 

Uberlândia passou por adequações conforme os editais lançados pelo FNMA, que exigiram 

pesquisas técnicas e orçamentárias para a elaboração do mesmo. No dia quatro de maio de 

2000, finalmente, foram encaminhados para o FNMA, o Plano de Manejo e sua pesquisa 

orçamentária, com o título de Gestão Ambiental no Parque Municipal Victório Siquieroli, para 

que o mesmo pudesse concorrer aos recursos destinados a conservação de áreas naturais. 
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No Decreto lei nº 8166, artigo 1º, de cinco de maio de 2000, o prefeito de Uberlândia, 

Sr. Virgílio Galassi, decretou a criação do Parque Municipal Victório Siquieroli, baseado no 

Código Florestal, decretado pelo Governo Federal em 1965. Esta documentação estabelece 

os objetivos para a existência do parque, sendo que o último deles Assegurar condições de 

bem-estar público, reforça as idéias apresentadas nos capítulos posteriores deste trabalho. 

No dia 29 de maio de 2000, a Prefeitura Municipal de Uberlândia recebeu a 

documentação do Fundo Nacional do Meio Ambiente, requisitando documentos faltantes no 

processo de solicitação de recursos, já que haviam sido aprovados na 13ª reunião 

extraordinária realizada pela diretoria do FNMA, entre os dias 17 e 20 de maio daquele ano. 

Em documentação enviada ao FNMA, o prefeito Sr. Virgílio Galassi agradeceu a 

notícia da aprovação do Plano de Manejo e a liberação dos recursos necessários para sua 

efetivação, dando início às obras no Parque Municipal Victório Siquieroli. 

 Os recursos aprovados no Fundo Nacional do Meio Ambiente foram utilizados na 

construção da sede administrativa do parque, no plantio de espécies naturais e na abertura 

de trilhas para o público em geral, faltando, assim, a construção do Museu de 

Biodiversidade do Cerrado e um pequeno anfiteatro para palestras. 

 Com o término da construção da sede do parque e a concretização dos outros itens 

do Plano de Manejo, a prefeitura inaugurou o Parque Municipal Victório Siquieroli no dia 31 

de Agosto de 2002, como parte das comemorações do 114º aniversário de Uberlândia, 

mesmo faltando algumas estruturas para sua completa efetivação. 

2.3. PARQUE MUNICIPAL VICTÓRIO SIQUIEROLI: funções sociais 

O objetivo geral do Parque Municipal Victório Siquieroli é conscientizar seus usuários 

sobre a necessidade de preservação da área, pois se trata de uma Unidade de 

Conservação, composta por vegetações típicas do Cerrado como cerradão, cerrado, vereda 

e mata, galeria, além de dois córregos, o do Óleo e o do Carvão, que atravessam a área. 

Por isso, suas funções são desenvolver o bem estar social, ou seja, o lazer por meio 

da contemplação da natureza e promover a educação ambiental (para as escolas e 

comunidades da circunvizinhança). Visa, portanto, o uso público nas modalidades lazer, 

pesquisa científica e educação. 

Essa oportunidade de interação e aprendizado ambiental é aproveitada pelas 

estruturas do Parque, compostas de um museu, uma biblioteca, exemplares da 

biodiversidade do Cerrado, trilhas temáticas e recreação. 
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O Museu de Biodiversidade do Cerrado tem um acervo de flora e fauna. A fauna é 

representada pela jaguatirica, lobo-guará, lontra, quati, tucanos e tatus empalhados. Os 

animais chegam à Universidade Federal de Uberlândia após terem sofrido atropelamentos 

ou mortes em zoológicos ou fazendas, quando são tratados por um processo denominado 

taxidermia (empalhamento), e somente assim, são expostos no museu que, ainda, conta 

com uma grande coleção de insetos, cobras e pássaros. No museu de biodiversidade, estão 

expostas sementes de sucupira, guatambu, mutumba, buriti e várias outras espécies, 

representando a flora do Cerrado. 

A Sala Verde Dr. Kerr é o novo centro de referência, por possuir um acervo de 

vídeos, livros, Atlas e outros materiais, disponibilizados pelo Centro de Informação e 

Documentação (CID Ambiental) do Ministério do Meio Ambiente, sendo uma importante 

ferramenta de pesquisa para estudantes, profissionais e interessados em geral, ou seja, o 

espaço está aberto a qualquer pessoa que deseje aumentar seus conhecimentos. 

O nome desta sala consiste em uma homenagem ao professor Warwick Estevam 

Kerr, cientista que promove o nome da cidade, em todo o mundo, por meio dos seus 

estudos voltados ao meio ambiente. 

Tanto o Museu de Biodiversidade do Cerrado quanto a Sala Verde encontram – se 

localizados na sede do parque, que pode ser vista onde também funciona o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA). Este órgão tem por função discutir e 

arbitrar sobre as questões que envolvem o meio ambiente na cidade. 

As duas estruturas suplementares destinadas à recreação são um teatro de arena -

visando à realização de eventos - e uma área de recreação infantil - como complemento 

lúdico para as crianças visitantes. 

As trilhas temáticas prevêem alguns eventos ambientais, como erosão, serrapilheira, 

vegetação característica, cursos d’água etc., com orientação num sentido único, placas 

informativas sobre a vegetação, as unidades institucionais do parque e assim por diante. 

Com este intuito, o Parque objetiva oferecer ao visitante a compreensão e 

apreciação do Cerrado, garantindo uma experiência com resultados positivos e uma visita 

agradável. Em especial para os estudantes do Ensino Fundamental e Médio, incluindo os 

estudantes universitários, além das atrações citadas anteriormente, o Parque propõe visitas 

técnicas - monitoradas ou não – e práticas vinculadas a disciplinas como Biologia, 

Geografia, Geologia, dentre outras. 

As visitas não monitoradas ou livres são concebidas pela direção do Parque como 

uma forma para os professores utilizarem o espaço cedido pela SMMADS (Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), da forma que acharem mais 
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apropriadas, contando, assim, com toda a infra-estrutura do Parque enquanto forma de 

enriquecimento da aula. Existem casos em que o professor não consegue responder a todos 

os questionamentos dos alunos, então os técnicos do Parque são chamados quando estes 

não podem atendê-los, por não estarem agendados como visita monitorada, os professores 

deixam os alunos no parquinho, e o aprendizado, fora da sala de aula, não ocorre de 

maneira eficiente. 

Já as visitas monitoradas, dirigidas pelos técnicos da seção de Educação Ambiental 

da SMMADS, devem ser agendadas, por telefone, com pelo menos 2 meses de 

antecedência, pois a demanda é grande e corre o risco de a escola não conseguir vaga para 

tal atividade. Após este primeiro passo, o visitante envia por fax um ofício de confirmação da 

visita ao Parque. O limite máximo é de 50 alunos por turno. 

Dependendo do objetivo do professor e da idade dos alunos, dividem-se os mesmos 

em dois ou três grupos, fazendo um rodízio entre eles, para visitação das atrações do 

parque: museu, trilha, recreação e lanche. 

Além disso, os professores podem requisitar, aos monitores do Parque, fitas de vídeo 

educativas relacionadas aos conteúdos trabalhados em sala de aula para serem mostradas 

aos alunos durante a visita, na Sala Verde Dr. Kerr. 

 Outra atração alternativa para as visitas, também solicitada pelo professor, é 

composta pelas três oficinas de Educação Ambiental, promovidas pelos próprios monitores. 

A oficina “Cores do Chão” trabalha a pintura com pigmentos retirados do solo da região. A 

fabricação de brinquedos e fantoches com materiais reciclados, trazidos pelos alunos, é o 

tema da oficina “Brinquedolixo e Fantolixo”. E a oficina “Hortas em pequenos espaços” 

ensina aos alunos o plantio de hortaliças em embalagens que costumam ser jogadas no lixo, 

como pvc’s, lata de tinta, caixinha de leite, garrafas PET. 

Nesse sentido, buscamos conhecer o perfil detalhado do público freqüentador do 

Parque em questão, composto por escolas e visitantes livres; ressaltando informações 

acerca da forma de utilização desse Parque por parte dos visitantes livres e as melhorias 

propostas pela população freqüentadora do Parque para uma melhor utilização do mesmo. 

Além de analisar a forma de divulgação deste importante instrumento de Educação 

Ambiental junto aos seus usuários e à população da cidade em geral. 

3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos concluir que os parques urbanos têm um papel fundamental como 

componentes da malha urbana da cidade, não somente por serem fonte de qualidade 

ambiental para o meio urbano, por promoverem a purificação do ar e a conservação de 
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biomas tão explorados e destruídos pela máquina desenvolvimentista, mas também por 

serem um importante instrumento de educação e conscientização para a população urbana. 

 Cabe lembrarmos que os parques urbanos não podem ser comparados aos grandes 

parques ambientais, denominados na maioria das vezes como parques florestais. Por 

estarem inseridos na malha urbana, seu porte muitas das vezes não é tão significativo, 

necessitando de um estudo mais aprofundado e mais técnico para apontarmos com maior 

clareza sobre qual o nível de purificação do ar proporcionados por estes. Como áreas de 

conservação de biomas, os parques urbanos exercem um papel importante quando os 

colocamos em um contexto global, pois se cada grande cidade ou mesmo cidades de médio 

e pequeno porte possuíssem áreas de conservação ambiental, preservando pelo menos a 

mata ciliar de suas principais nascentes e rios, teríamos uma qualidade ambiental mais 

favorável, pelo menos no meio urbano de modo geral. 

 Por uma análise da função básica do Parque Municipal Victório Siquieroli, que é a de 

educação ambiental, podemos concluir também que os parques urbanos exercem uma 

função primordial em aspectos sociais, que é a de conscientização da importância que o 

meio natural têm na vida humana, ganhando mais importância se salientarmos que os 

parques urbanos estão inseridos em áreas onde as contradições nas relações do homem 

com a natureza são mais evidentes, ou seja, o meio urbano. Sendo assim, o parque 

ambiental urbano não conserva grandes áreas naturais, mas divulga sua mensagem para 

um número maior de pessoas.   

Além disso, podemos concluir que este parque é de suma importância para a cidade 

por diversos aspectos: 

1 – O Parque Municipal Victório Siquieroli tem uma importância ambiental por 

promover a conservação de trechos do Córrego Liso e do Óleo, por meio da preservação de 

sua mata ciliar; possui uma área natural do cerradão, que justifica sua importância apenas 

pela sua existência; promove uma melhor qualidade ambiental para a cidade como um todo, 

porque proporciona uma melhor qualidade do ar que respiramos; mesmo que estes valores 

não sejam significativos, necessitam de um estudo mais técnico para esta estimativa; entre 

outras qualidades ambientais proporcionadas pela existência de qualquer área verde. 

2 – Como um ambiente natural aberto para a visitação livre, o parque torna-se 

importante para a cidade por ser uma área de lazer gratuita, aberta à população em geral. 

Este tipo de visitação, conforme apontado pelas pessoas entrevistadas no próprio parque, 

tem por objetivo a contemplação do meio ambiente, fazendo com que as pessoas se 

distraiam, esquecendo, até mesmo por um momento, das dificuldades existentes no dia dia-

a-dia. Este tipo de sentimento é difícil de ser quantificado em números, por tornar-se muito 

subjetivo e especificado para cada tipo de pessoa; mas, apesar disso, este tipo de influência 
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que o Parque Municipal Victório Siquieroli exerce, se analisarmos do ponto de vista 

capitalista, podemos chegar a conclusões de que o lazer, a distração e o descanso 

aumentam a rentabilidade da população trabalhadora. Outra importância atribuída ao 

parque, neste item, é a conscientização ambiental empregada nos grupos freqüentadores, 

despertando as pessoas para a conservação do meio ambiente por meio de pequenas 

ações como a separação do lixo caseiro, entre outras. 

3 – A visitação ao Parque Municipal Victório Siquieroli de escolas da rede municipal, 

estadual e particular, através das visitas monitoradas pelos funcionários do parque, 

despertam o interesse pelo meio ambiente para as crianças. Desse modo, as aulas 

expositivas, realizadas no próprio ambiente natural, ilustram melhor o conteúdo programado 

pelos professores, gerando um entendimento maior por parte dos alunos, além de criam 

pequenos agentes ecológicos, que podem divulgar a importância do meio ambiente para a 

vida do homem e contagiar, de certa forma, até mesmo suas família, como demonstrado na 

entrevista realizada no parque, no qual muitos pais, acompanhados de seus filhos, estavam 

indo ao parque pela primeira vez, por uma divulgação do parque feita pelos filhos, que já 

realizaram visitas ao parque com suas escolas. O trabalho de conscientização ambiental 

realizado sobre as crianças, não apenas no Parque Municipal Victório Siquieroli, mas em 

todo o país, tem mostrado resultados positivos, porque as crianças tornam-se boas 

divulgadoras da idéia, além de estarmos preparando uma geração mais preparada e 

conscientizada ecologicamente para o futuro. 
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