Pesquisa
Parque Vicentina Aranha 2018
364 Respostas

Pesquisa com a intenção de obter a opinião
dos frequentadores do Parque Vicentina Aranha
e de suas atividades.

INTRODUÇÃO
Neste relatório são apresentados os resultados da pesquisa aplicada com os usuários do
Parque em março e abril de 2018. A metodologia levou em consideração uma população
de 70 mil frequentadores (média mensal), para um grau de confiança de 95% e margem
de erro de 5,2%, a amostragem efetuada foi de 364 questionários. Tal ferramenta tem o
propósito de revisitar e alinhar estratégias para o alcance de resultados almejados pela
AFAC em consonância com os objetivos da Prefeitura de São José dos Campos para o
Contrato de Gestão. A proposta do processo avaliativo é o de contribuir para interligar a
reflexão sobre estratégias e resultados e a elaboração de novas e melhores ações no
futuro.
A pesquisa revelou o perfil dos frequentadores do Parque. Pôde-se observar que o público
está distribuído de forma equilibrada em relação a gênero, havendo a presença um pouco
maior do público feminino. Em relação à faixa etária, há evidências de que no Parque
Vicentina Aranha tem uma concentração de público adulto acima de 31 anos, e a
presença significativa de moradores da região central, embora residentes da região sul,
leste e oeste tenham boa representatividade.
Os resultados referentes às atividades serão apresentados dentro dos eixos específicos e
o grau de satisfação geral alcançou mais de 80%. É interessante observar o nível de
instrução dos frequentadores e o número elevado de pessoas com pós-graduação.

A maioria dos entrevistados está trabalhando ou aposentado, o número de pessoas sem
atividades profissionais também é fator a ser observado, bem como o índice baixo de
estudantes que responderam a pesquisa, no entanto deve ser notado que 10,7 dos
entrevistados responderam frequentar atividades infantis, denotando que foram os
responsáveis que responderam as pesquisas e não diretamente jovens e crianças em
idade escolar.
Ainda como um indicador de avaliação do requisito consonância global pode ser
evidenciado pelo resultado das respostas na pesquisa na seguinte questão:
Você poderia resumir em uma palavra a sua sensação quando está no Parque Vicentina
Aranha? 73% das respostas foram de cunho positivo e 27% preferiram não responder.
Percebe-se pelas respostas da pergunta “Você poderia resumir em uma palavra a sua
sensação quando está no Parque Vicentina Aranha?” a amplitude e ressignificação do
trabalho que vem sendo desempenhado no Patrimônio Histórico. As respostas foram: Paz
(78), Tranquilidade (50), Prazer (8), Bem estar (12), Alegria (11), Relaxamento (6),
Felicidade (7), Liberdade (10), Vida (5), Natureza (9), Sossego (3), Satisfação (3), Saúde (3),
Contemplação (3), Calma (2), Agradável (3), Plenitude (2), Serenidade (2), Gratidão (2),
Harmonia (2), Memória, Ótimo (2), Essencial, Acolhimento, Êxtase, etc.

Por favor, confirme o seu gênero

Faixa Etária

Qual é o seu local de residência?

Qual o seu grau de instrução?

No momento você está
desempenhando que tipo de
atividade?

Com que frequência você vem
ao Parque Vicentina Aranha?

Qual tipo de atividade você
mais frequenta?

Música no Parque
Feira de Artesanato
Cinema no Parque
Feira Agroecológica Naturalmente
Atividades Infantis
Atividades Literárias
FLIM - Festa Literomusical
Aulas abertas de Qualidade de Vida
Cursos e Oficinas
Ciência no Parque/Astronomia para Todos
Cidade em 4 Tempos, Fora da Caixa
Nunca participei de atividade cultural

Em geral como você avalia a
qualidade das atividades culturais
realizadas no Parque?

Como você avalia a manutenção
e a limpeza das áreas comuns
do Parque?

Em geral você vem ao Parque para:

Contemplar a natureza
Fazer piquenique
Visitar a feira de artesanato
Meditar
Trocar livros
Encontrar pessoas/amigos
Participar da programação cultural
Comprar na Feira Agroecológica
Ouvir música
Ler Livros
Praticar Esporte
Participar de atividades infantis
Atividades Religiosas na Capela
Comprar na Feira Agroecológica Naturalmente
Missa
outros

Se você assinalou que nunca
participou das atividades,
qual o motivo?

Como você toma conhecimento
sobre a programação do Parque?

Cartazes
Facebook do Parque
Anúncio no Rádio
Anúncio em Jornal
Anúncio em Jornal
E-mail Marketing
Instagram do Parque
Plataforma ISSUU
Indicação de Amigos
Enquanto participava de outra atividade
Faixas nas grades externas
Passeando pelo Parque

Você poderia resumir em uma
palavra a sua sensação quando está no
Parque Vicentina Aranha?

Paz (78)
Tranquilidade (50)
Prazer (8)
Bem estar (12)
Alegria (11)
Relaxamento (6)
Felicidade (7)
Liberdade (10)
Vida (5)
Natureza (8)
Bem (7)
NR (7)
Sossego (3)
Satisfação (3)
Feliz (3)
Saúde (3)

Contemplação (3)
Calma (2)
Agradável (3)
Plenitude (2)
Serenidade (2)
feliz (2)
Gratidão (2)
Agradável (2)
Relaxante (2)
Calmaria (2)
Harmonia (2)
Memória
Tudo de bom!!
Ótimo (2)
Paz, contato com a natureza
Boa!!

Divertimento
Essencial
muito boa
acolhimento
Êxtase
Não é o maior, mas o melhor
parque de São José
Curiosidade
Cultura
Equilíbrio
Liberdade, tranquilidade, paz
Saudável
Maravilha.
Calmo
Amo

Qualidade de Vida
Leveza
Maravilhada
Saúde
Alivio.
Maravilhoso
Amor
diversão e muito feliz.
Satisfação
Legal
Amo demais !
templo sagrado
Satisfação.
uma belezura
calma

muito agradável, local muito
arborizado com gente bonita
em volta
Viver momentos de lazer,
descontração, ouvir boa
música
Outro (88)

Você sabe que o Parque Vicentina Aranha
é um Patrimônio Histórico?

Em 2012, foi iniciada uma série de ações para a
reabilitação das edificações do Parque, visando
conservar este Patrimônio Histórico tombado. Qual
a avaliação que você faz do processo de Restauro
dos Pavilhões?

Havendo futuros recursos,
qual (is) projeto (s) você gostaria de ver
no Parque?

NR (25)
Teatro (10)
Cafeteria (7)
Museu (4)
Culturais (2)
Exposições (3)
Shows (2)
Pavilhão central
Alimentação (3)
Banheiros (4)
Bicicletário (3)
Restauro (9)
Concha Acústica
Aéreas verdes
Oficinas (9)
Música (3)
feiras
Biblioteca

Cursos (5)
Orquestra
Cultura de rua, Hip Hop, Grafiti, breakdance
Atividades de circo
Patrimônio histórico do parque
história
Projetos sobre diversidade
Shows (3)
Palestras (3)
Parquinho infantil
Salas de aulas de arte
Ballet
Atividades para crianças PNE
Brinquedos para as crianças
Visitação Monitorada
Lanchonete (2)
Fraldario,
Banheiro adaptado

Eventos geeks
Plantação de mudas
Ciência
História do Sanatório
Atividades teatrais e comédia
Incentivo à leitura para crianças
Aulas de música
aulas de desenho
aulas de pintura em tela
Feira de artesanato
Educação Ambiental
Mais orquestras e corais
Educação
Mais flores
Biblioteca
Dança (2)
Retirar os animais
Mais aberto para outras religiões
Infantis

Melhorar a iluminação
Mais barracas de artesanato
Música em dia de semana também
Mais cadeiras no música no parque
Dança, bailes
Mais eventos com poesia
Dança de salão (Forró)
Shows de Chorinho
Lazer e sustentabilidade.
Artistas de fora da cidade.
Projetos de formação
Yoga e Meditação
Anfiteatro
Visitações mais constantes
Mais locais para sentar um pouco
Mais sanatórios
Atividades para idosos (2)
Corrida

Você tem conhecimento sobre doações através
de leis de incentivo (Lei Rouanet e Proac ICMS),
ou outras formas de contribuir com o restauro
deste Patrimônio Histórico ou apoio ao Parque
Vicentina Aranha?
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