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Resumo 

Esta pesquisa tem por finalidade avaliar as condições de acessibilidade para 

pessoas com deficiência física no Parque do Carmo, situado na zona Leste da 

Cidade de São Paulo, visando contribuir para implementação de medidas de 

adaptação e acessibilidade, e dar condições para que as pessoas com deficiências 

físicas usufruam adequadamente desse importante espaço de lazer. As pessoas 

com algum tipo de deficiência correspondem a uma parcela significativa da 

população brasileira, e entre muitos direitos adquiridos, é fundamental sua inclusão 

social também nos espaços públicos abertos. 
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1 Introdução 

A Cidade de São Paulo possui vários Parques Urbanos, entretanto, grande parte 

desses espaços públicos não está adaptada para receber as pessoas com 

deficiência física, o que faz com que as pessoas com mobilidade reduzida não 

tenham fácil acesso e não usufruam adequadamente dos mesmos. 

No Brasil, o número de pessoas portadoras de deficiência física vem crescendo e 

apesar da existência de um grande número de leis que tratam dos direitos dessas 

pessoas, ainda existe muita dificuldade para o cumprimento dessas determinações. 

A acessibilidade deve ser um tema tratado com total respeito e atenção, em todas as 

áreas, por isso, é importante que existam meios e políticas públicas para melhorar o 

acesso dessas pessoas a todos os locais públicos da Cidade, trata-se de um 

processo de igualdade social. 

Existem muitos benefícios para as pessoas portadoras de deficiências: gratuidade 

em transportes, transportes especiais, isenção no rodízio municipal de veículos, 

Cartão DeFis-DSV para estacionamento de veículos em vagas especiais, bilhete 

especial do Metrô, entre outros. Porém, ainda há necessidade de acesso para essas 

pessoas principalmente aos espaços de lazer, como é o caso dos parques urbanos. 

Esses espaços não são utilizados com tanta frequência por pessoas portadoras de 



deficiência física, por causa da falta de acessibilidade e estrutura adequadas para 

recebê-las. 

Panosso e Pano (2010) analisaram a acessibilidade de deficientes físicos em cinco 

pontos turísticos da cidade de São Paulo, e concluíram que existem várias 

dificuldades em questão de acessibilidade a esses espaços. Essa constatação 

também se aplica aos parques urbanos, utilizados tanto por residentes quanto por 

turistas, que em sua maior parte, tem o acesso bastante dificultado. 

Silva e Soares (2011) estudaram a acessibilidade no Parque do Sabiá, um parque 

voltado para lazer e recreação em Uberlândia-MG, e observaram que o Parque não 

está totalmente estruturado para receber cadeirantes, mesmo possuindo alguns 

espaços já adaptados. Os espaços menos adequados do parque são os preferidos 

pelos visitantes usuários de cadeira de rodas, e, portanto, poderiam atrair ainda mais 

pessoas com deficiência se houvesse melhores condições de acessibilidade. 

2 Objetivos 

Essa pesquisa tem por objetivo geral analisar as condições de acessibilidade para 

pessoas com deficiência física, tomando-se como referência um parque urbano que 

já esteja adaptado e comparando-o com outro que não possua nenhuma medida de 

adaptação, para propor as ações necessárias, com vistas a permitir a inclusão social 

de pessoas com deficiências a esses espaços públicos de lazer.  

Para alcançar esse objetivo geral, tem-se os seguintes objetivos específicos:  

- identificar a infraestrutura de acessibilidade disponível no Parque do trote (parque 

adaptado); 

- identificar a infraestrutura de acessibilidade necessária no Parque do Carmo; 

- avaliar as condições de acessibilidade previstas nas normas e legislação vigentes; 

- indicar medidas necessárias para adaptação do Parque do Carmo, permitindo a 

acessibilidade apropriada desse espaço por pessoas com deficiência física.  

3 Materiais e Métodos 

A pesquisa está sendo desenvolvida a partir de dados secundários, por meio da 

análise da bibliografia disponível e atualizada, relativa ao tema em questão; 

obtenção de dados primários específicos, a partir da realização de visita de campo 

aos locais de interesse (parque urbano adaptado e parque urbano que necessita de 

medidas de adaptação); e da proposição de sugestões e ações que possam ser 

aplicadas no parque em estudo e que pode ser ampliada para outros parques 

urbanos. 



4 Desenvolvimento da Pesquisa 

No contexto dessa pesquisa foi realizada a revisão bibliográfica; a fundamentação 

teórica a partir da análise da bibliografia disponível; a seleção do parque a ser 

analisado; e o levantamento da legislação pertinente. 

Dando continuidade serão realizadas: a visita ao parque selecionado, a análise das 

condições de acessibilidade; e a indicação das diretrizes e sugestões para 

adequação do espaço, permitindo a acessibilidade de pessoas com deficiências 

físicas. 

5 Resultados Preliminares 

Observou-se que não existem muitos trabalhos voltados à acessibilidade nos 

parques urbanos, o que mostra que é um assunto deixado um pouco de lado por 

aqueles que não vivem a realidade de uma pessoa com mobilidade reduzida.  

Analisaram-se alguns parques urbanos da Cidade de São Paulo e foram 

selecionados o Parque do Trote, para servir como referência como um parque 

adaptado para receber pessoas com deficiências; e o Parque do Carmo, localizado 

na Zona Leste da Cidade de São Paulo, como o parque que necessita de medidas 

de adaptação para permitir o acesso e utilização adequada do seu espaço por 

pessoas com deficiências físicas. 

Espera-se com os resultados a ser obtidos a partir dessa da pesquisa, contribuir 

para que as pessoas com deficiências físicas possam usufruir de maneira 

apropriada dos parques urbanos, para realização de atividades de lazer e recreação 

e que isso reflita em melhor qualidade de vida para essas pessoas. 
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