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RESUMO 
 
 

REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ / SP O presente 
trabalho tem como objetivo elaborar um projeto arquitetônico e paisagístico para um parque 
urbano destinado à população local, ou seja, do bairro Jardim das Nações em Taubaté, e 
também aos moradores do entorno próximo. Trata-se de uma intervenção de abrangência 
urbanística fundamentada na cultura e tecnologia regional, com a preocupação de não 
deteriorar o meio ambiente e com o objetivo de incrementar o desenvolvimento social da cidade 
de Taubaté. O município situado no Vale do Paraíba está localizado à margem da rodovia 
Presidente Dutra, distando 130 km de São Paulo e 300 km do Rio de Janeiro, estando assim 
no eixo econômico principal do país. Taubaté possui grande quantidade de atrativos culturais, 
sendo reconhecida como Capital da literatura infantil e também atrativos ecológicos. A 
justificativa para tal proposta é que atualmente Taubaté está sofrendo com a má qualidade de 
conservação e manutenção das áreas verdes causando o afastamento da população de tais 
ambientes naturais. Esta falta de interesse se torna ainda mais grave devido às novas 
tecnologias de comunicação digital que fazem o cidadão se distanciar da vida social, e em 
especial dos espaços públicos de convivência. Pretende-se assim utilizar as tecnologias e 
sistemas construtivos encontrados na região, de forma a se criar espaços de qualidade que 
promovam o convívio social, ambiental e cultural. Com a urbanização acelerada o meio 
ambiente vem sofrendo inúmeros danos causados pela ação do homem, e como o mesmo está 
diretamente relacionado à qualidade de vida, constata-se que esta qualidade, até há pouco tão 
prezada na cidade, vem baixando sensivelmente. O projeto tem como principal objetivo 
explorar o potencial ecológico, esportivo e de interação social de um parque da referida região 
da cidade, que foi selecionado por estes potenciais, mas que na verdade se encontra em um 
estado lastimável de abandono pelo poder público, e o que é pior, sem qualquer perspectiva de 
recuperação imediata ou a curto prazo. A ideia é, portanto, projetar espaços onde se 
encontrem condições para prática de esportes, lazer para todas as faixas etárias com 
infraestrutura adequada e, principalmente promover a interação social, proporcionando melhor 
qualidade de vida para seus usuários. Pretende-se também utilizar as precárias instalações de 
um espaço pouco encontrado na região e na cidade, que é voltado para os skatistas, porém 
melhorando sua qualidade por meio da utilização de materiais e tecnologias contemporâneas. 
Como metodologia de trabalho, visando a elaboração do projeto do parque, observou-se em 
diversas ocasiões o comportamento dos usuários, foram feitos diversos estudos de caso e 
visitas técnicas, assim como pesquisa bibliográfica, podendo assim confirmar o local escolhido 
para se desenvolver o trabalho, com muita segurança de acerto, principalmente levando-se em 
conta a localização, a vocação do local - " genius locci", seu potencial e entorno privilegiados. 
Espera-se assim atingir o objetivo deste trabalho que é, em suma, trazer para a população 
maior qualidade de vida, através de atividades esportivas variadas, lazer criativo e da interação 
social diversificada, valorizando todos os segmentos da população que procuram ter uma vida 
mais saudável e de maior convívio social. OBS: Este trabalho segue a legislação vigente, as 
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o Código Sanitário. Palavras-
chave: Parque Jardim das Nações, Parque urbano e Interação social.  


