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RESUMO

As atividades de lazer e recreação no Parque da Cidade Sarah Kubitschek, podem estar relacionadas ao turismo, este artigo visa descrever 
perspectivas de mudanças, para melhorias de segurança e conservação do patrimônio físico do Parque da Cidade Sarah Kubitschek em Brasília DF, 
o qual vem sofrendo deterioração de alguns equipamentos e atrativos, comprometendo a infraestrutura, desagregando valores, o mesmo faz 
parte do patrimônio histórico e cultural da humanidade. O problema para esta pesquisa é: De que maneira ocorre o turismo no Parque da 
Cidade?. O objetivo geral desta pesquisa é analisar a importância das atividades de lazer e recreação no Parque da Cidade. Os objetivos 
específicos são: a) identificar as atividades de lazer e recreação no Parque, b) verificar o perfil do turista que frequenta, c) entender de que 
maneira o Parque contribui para o turismo em Brasília. Justifica-se a realização desta pesquisa por concentrar alta procura no local e por falta de 
pesquisa na temática academicamente. Metodologicamente a pesquisa caracteriza-se como qualitativa através de coleta de dados, foram 
utilizados questionários com 28 frequentadores do Parque e duas entrevistas, e a observação direta no local. Nos resultados observa-se que o 
Parque oferece diversas atividades de lazer e recreação, que há equipamentos sem funcionamento, outros vão sendo revitalizados ou 
substituídos por atividades de eventos. Os turistas são os apreciadores da natureza, esportistas e os quem vem a outros motivos, como para os 
eventos. O poder público tenta minimizar os problemas negativos, dividindo as tarefas com empresas privadas e a sociedade em geral para 
futuramente fazer com que o Parque possa ser tão conhecido como o Central Park em Nova York. De acordo com o presente estudo verificou-se 
que o Parque Sarah Kubitschek é importante para as atividades de lazer e recreação, por haver espaços para todos os sedentos das atividades de 
esportes e os que querem relaxar, visto através da movimentação constante nas atividades que o Parque oferece, como, vôlei, futebol, basquete, 
corridas caminhadas, entre outros. Tornar Brasília um destino de referência do turismo é uma das ações do Ministério do Turismo (MTUR), por 
meio de projetos, destinos e segmentos turísticos além da comenda de patrimônio da humanidade Brasília é tombada para ser preservada 
efetivamente. O perfil do turista que visita o Parque é o que visita Brasília, turistas de negócio, turistas esportistas e amantes da natureza. O 
Parque é provido de uma natureza exuberante em uma espécie de cerrado que esconde diversificados da fauna e flora, dando mais qualidade de 
vida a área urbana em que está inserido, não necessitando que o morador ou turista daquela área se desloque para longe. A Secretaria de 
Turismo (SETUR) está tentando mudar a visão de que Brasília seja só política ou cívica, porque Brasília é muito mais do que palácios, esculturas e 
poder. Ela é provida de vários outros atrativos, um deles é o Parque da Cidade. A falta de manutenção pode ser um entrave para o turismo, mas 
não é impedimento aos frequentadores, pois há outros tipos de atrativos que são apreciados, como eventos, shows musicais, grupos de 
percussão, food trucks, circuitos em geral, competições de automóveis que possibilitam a descoberta de novos talentos nacionais e 
internacionais, provocando visitação constante. Os pontos negativos do Parque, é uma exigência para todos, não depredar o patrimônio público e 
a natureza Não se pode deixar de mencionar e refletir, que obrigatoriamente todos devem cuidar do patrimônio ou espaço. O governo está 
abrindo um projeto de parcerias com as empresas privadas, fazendo concessões para cuidar destes equipamentos públicos, para tornar o Parque 
mais atraente e quem sabe tão conhecido como o Central Park em Nova York. É desta forma que se caminha para o sucesso de realizar a 
conservação de bens patrimoniais, tornando-os mais atraentes, para o Turismo e a para sociedade.
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