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Espaço de lazer inclusivo 

 

1. RESUMO 

     O Trabalho pretende desenvolver o Projeto de um Parque cujo público alvo 

são as pessoas portadoras de necessidades e especiais. O espaço, cuja 

finalidade é oferecer o lazer com acesso público adaptado ao grupo citado, será 

pensado segundo padrões do desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo, de 

modo a promover a inclusão social.  

O desenvolvimento do programa será feito a partir de pesquisa bibliografia, 

entrevistas, estudos de caso para conhecer os problemas, assim como, 

aprofundar os conhecimentos sobre as relações urbanísticas, arquitetônicas e 

paisagísticas, que permitam a criação de soluções abrangentes aos diferentes 

tipos de deficiência, motora, psíquica, visual ou auditiva.  

  

2.     INTRODUÇÃO 

As pessoas portadoras com necessidades especiais, em seu cotidiano estão 

limitadas a desenvolver algumas atividades por falta de recursos ou por se isolarem 

do meio social, fazendo com que o quadro patológico não evolua. O Projeto do 

Parque destinado ao lazer, também será adequado para a realização de palestras, 

workshops, fisioterapias e eventos de pequeno porte, proporcionando uma melhora 

na qualidade de vida dos usuários, aliando momentos prazerosos e cuidados com a 

saúde dos mesmos. Assim planejado, o espaço garantirá o lazer inclusivo 

promovendo a relação interpessoal, desenvolvimento motor e psíquico, além de 

ampliar a autoconfiança e melhorar a autoestima do usuário. 

 

 



 

3.     OBJETIVOS 

      Propor a construção de uma área planejada e equipada para o lazer inclusivo, 

utilizando recursos projetuais que obedeçam aos conceitos de respeito ao meio 

ambiente e sustentabilidade, utilizando soluções tecnológicas contemporâneas. 

Promover o lazer inclusivo, oferecendo a oportunidade do convívio de pessoas 

provindas de distintos estratos sociais e portadoras de diferentes necessidades 

especiais numa mesma área pública dividida entre a natureza, as oficinas e os jogos 

coletivos. 

 

4.     METODOLOGIA  

       Desenvolver Pesquisa de Campo, para fazer o levantamento das reais 

necessidades do público alvo; visita a Instituições especializadas para 

conhecer o publico alvo e saber as problemáticas através de um ou mais 

estudos de caso, efetuando registros iconográficos e sonoros; fichamento e 

análise de bibliografia específica, bem como artigos em revistas e 

endereços eletrônicos; entrevista com familiares e profissionais que 

trabalham diretamente com essas pessoas; pesquisar Projetos Análogos 

com soluções já implantadas e que se apliquem ao projeto; elaborar 

relatório parcial e final das informações obtidas na Pesquisa. 

  

5.     DESENVOLVIMENTO 

       O projeto teve inicio com pesquisa de campo para conhecer as pessoas 

portadoras de necessidades especiais, saber quais as atividades que desenvolviam 

em seu cotidiano, se faziam fisioterapia ou de terapia ocupacional, enfim, conhecer 

as necessidades destas pessoas. Em sua maioria eles não saem muito devido às 

dificuldades de locomoção como transporte, as más condições urbanas e medo de 

rejeição.  Comparando as características dessas crianças e adolescentes com as 



que têm contato com meio social nota-se a sensível diferença quanto ao 

desenvolvimento, à autoestima, à autoconfiança e à relação com as pessoas. 

O levantamento e escolha de brinquedos que podem ser utilizados neste espaço 

foram feitos com base nos movimentos que são feitos em fisioterapias e que, 

portanto, contribuem para o desenvolvimento da criança, e outros brinquedos que 

são encontrados nos playgrounds de forma adaptada para que não se sintam 

excluídos ou diferentes. 

 

6.     RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a pesquisa e entrevistas pode-se notar que as condições de qualidade de 

vida destas pessoas não são adequadas, os problemas urbanos as limitam. Os 

espaços, sejam eles públicos ou privados, em pequena porcentagem são planejados 

com dentro das normas de acessibilidade. Por outro lado, deve-se também 

considerar os altos custos aliados a algumas dessas áreas, fator que inviabiliza a 

utilização por famílias com menor renda. Constatou-se, que mesmo nos locais 

públicos a frequência de visitação é feita com longos intervalos, motivada pela 

burocracia e as condições precárias de conservação dos equipamentos. Esses 

fatores causam efeitos como alterações de humor e até complicações no tratamento, 

incentivando e reforçando a importância do Projeto de um Espaço de Lazer 

Inclusivo, fundamentalmente, por saber que em nosso país cerca de 23% da 

população possui algum tipo de deficiência.  
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