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RESUMO 

Este projeto tem como tema acessibilidade dos espaços de lazer e a importância que 

estes desempenham no desenvolvimento da criança, focando aquelas que possuem 

algum tipo de deficiência. Sabe-se que a brincadeira é de suma importância na vida da 

criança, pois oferece situações imaginárias, e, nesse processo a exploração do mundo a 

sua volta. Por isso é importante que as atividades a que a criança esteja exposta sejam 

contextualizadas e ajudem-na a integrar-se globalmente, incentivando a sua locomoção 

pelo ambiente. Esta pesquisa visa a compreender como os espaços de lazer no 

município de Feira de Santana na Bahia se constituem, relacionando-os com a 

legislação e com os desafios e possibilidades do desenvolvimento biopsicossocial da 

criança com deficiência. Será uma pesquisa com abordagem qualitativa, consistindo em 

dois momentos distintos: bibliográfico e de campo. Utilizar-se-á no campo um 

instrumento de análise a ser construído durante a investigação. A análise será realizada 

por triangulação dos dados: dados recolhidos em campo por instrumento de avaliação; 

dados dos estudos sobre as normas da legislação brasileira; dados dos estudos sobre as 

necessidades de adaptações das crianças com deficiência para o uso funcional dos 

equipamentos e espaços físicos, considerando o seu desenvolvimento biopsicossocial. 

Espera-se desse modo contribuir para práticas sociais mais inclusivas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considera-se criança, para os efeitos da lei federal 8.069 de 13 de julho de 1990, artigo 

2º, a pessoa até doze anos de idade incompletos (BRASIL, 1990). Ainda de acordo com 

esta, a criança goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana com 
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proteção integral garantindo oportunidades e facilidades para seu desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, sendo dever da família, da comunidade, da 

sociedade e do poder público assegurar, dentre outros, a realização do direito ao lazer e 

à convivência familiar e comunitária.  

O direito de brincar da criança favorece a descoberta, estimula a curiosidade, ajuda na 

concentração e desenvolve os músculos das crianças. De acordo com Vigotski (2007), a 

brincadeira deve ser sempre entendida como uma relação imaginária e ilusória de 

desejos irrealizáveis. A realização destes desejos não se trata de algo pontual e 

específico. Na criança não há fenômenos isolados, mas “tendências afetivas 

generalizadas externas ao objeto” (VIGOTSKI, 2007). 

O brinquedo atua como necessidade da criança, e inclui tudo aquilo que é motivo para 

ação. Sendo assim, torna-se necessário conhecer as necessidades da criança e os 

incentivos que são eficazes para colocá-la em ação. É no brinquedo que a criança 

aprende a agir numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências 

internas. Com o brinquedo há uma concretização das palavras porque a criança começa 

a entender o sentido funcional de conceitos ou de objetos. 

Numa situação imaginária do brincar, surgem as primeiras manifestações de 

emancipação da criança em relação às restrições situacionais. A criança, ao brincar, 

segue o caminho do menor esforço, faz o que gosta de fazer, porque o brinquedo está 

unido ao prazer e ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos mais difíceis, 

subordinando-se a regras, e por conseguinte renunciando o que ela 

quer.(VIGOSTSKI,2007) 

Logo, entende-se que a brincadeira desperta na criança princípios e valores que devem 

nortear a vida da mesma desde cedo, determinadas por normas de convivência sociais, 

como respeito, lealdade, e consciência da sua dignidade e dignidade alheia. 

Pesquisadores (BRUNO,1993,1997,2009; MENDES,2013;SYAULIS.et al 2010) que 

estudam o desenvolvimento da criança com deficiência apontam para a criação e 

manutenção de espaços físicos acolhedores, adequados às necessidades das crianças, 

estimulantes e desafiantes. Promover esse ambiente – que aparentemente não é mais do 

que garantir o básico, para que qualquer criança cresça plenamente - acaba, muitas 

vezes, por se transformar em uma árdua tarefa, quando se trata de uma criança que 

nasce com deficiência. Requer na maioria das vezes, uma intervenção especializada, que 

envolva orientação aos familiares, adaptação de situações e espaços físicos, investigação 

e uso de técnicas atualizadas entre outros. Uma proposta de ambientação adequada 
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procura acolher a criança de forma global, integralmente, atentando para múltiplas e 

concomitantes influências que o meio pode ocasionar no seu desenvolvimento. 

Estas reflexões culminaram na discussão sobre a acessibilidade de crianças com 

deficiência a parques infantis. Sabendo que, de acordo com o decreto federal 5.296 de 2 

de dezembro de 2004 em seu artigo 3ª, parágrafo 1ª deficiência é “[...] toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal 

para o ser humano” (BRASIL, 2004).   

Ao aplicar esses conceitos no universo da nossa pesquisa, que tratará de parques infantis 

acessíveis, nota-se a necessidade de possibilitar a acessibilidade - entendida como, “a 

possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com 

segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e 

elementos” (ABNT, 2015 p. 10) – da pessoa com deficiência.  Como observa Stainback: 

 

Inclusão significa o processo de criar um todo de juntar todas as 

crianças e fazer com que todas aprendam juntas. Inclusão 

objetiva ajudar todas as pessoas a reconhecer e apreciar os dotes 

únicos que cada indivíduo traz para uma situação ou 

comunidade. (STAINBACK,1999, p. 178). 

 

O processo de inclusão social é uma luta constante das minorias em prol da efetivação 

do princípio da equidade que garante a todos os cidadãos os mesmos direitos e as 

mesmas oportunidades, respeitando as diferenças e levando em consideração a 

diversidade humana e as suas especificidades. Sendo assim, no que tange às pessoas 

com deficiência faz-se necessário normas que viabilizem igualdade de direitos, 

ofertando tratamento diferenciado aos diferentes, cabendo a sociedade se reorganizar 

para oferecer e garantir o acesso da pessoa com deficiência ao convívio social. 

Diante do exposto, julga-se ser direito da pessoa com deficiência o livre acesso a todos 

os espaços públicos assim como qualquer outro cidadão. A NBR 9050 no intuito de 

reforçar este direito, determina a importância de projetos baseados no conceito de 

desenho universal, que tem como pressuposto “a concepção de produtos, ambientes, 

programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas sem necessidade de 

adaptação ou projeto especifico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva” 

(BRASIL, 2015), baseados no conceito de ergonomia,esta leva em consideração as 
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diferenças antropométricas das pessoas e a relação destas com o ambiente devendo este 

ser eficiente, confortável e seguro.  

Observa-se desta forma a relação direta da ergonomia em apoio a acessibilidade, visto 

que aquela avalia de forma técnico-científica as necessidades das pessoas com 

deficiência melhorando a qualidade do projeto. Nesse sentido os ambientes 

desenvolvidos com base no desenho universal não devem ser destinados às pessoas com 

deficiência, mas utilizados por qualquer pessoa. A inclusão social associada a 

acessibilidade tem como intenção, não só tornar acessível os ambientes, mas também 

integrá-los de forma que todas as pessoas possam circular por todos os lugares. Nesta 

perspectiva é fundamental o desenvolvimento de recursos de Tecnologia Assistiva (TA) 

para a promoção e garantia de acesso das pessoas com deficiência aos equipamentos de 

lazer, como parques infantis. 

Barreiras físicas, atitudinais e informativa ocasionam a restrição ao uso desses espaços 

originando situações de constrangimentos às pessoas com deficiência, e dificultando, ou 

até mesmo inibindo a participação das mesmas em diversas atividades. 

A necessidade de projetos de tecnologia assistiva se apoia na seguinte definição de TA: 

Área de conhecimento interdisciplinar que engloba produtos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

buscam promover a funcionalidade relacionada a atividade e 

participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 

mobilidade reduzida visando sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social, (BRASIL, 2009, p 9). 

 

Nos parques infantis, o uso de TA permite a equiparação de oportunidades para as 

crianças com deficiência, tornando estes espaços locais de excelência para o 

desenvolvimento de habilidades físicas e sociais. É na brincadeira que a criança conhece 

o que está a sua volta, entra em contato com o mundo externo e outras crianças, 

superando desafios e limites. Logo o parque infantil deve ser um espaço lúdico e de 

recreação. 

Para ajudar a criança com deficiência a brincar, é necessário construir estratégias que 

atenuem as barreiras arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais que possam estar 

dificultando o seu livre acesso ao ambiente de lazer. É necessário que os profissionais 

que atuam nessa área se apropriem não só dos conhecimentos relativos ao 

desenvolvimento da criança, mas estejam constantemente se reciclando e discutindo 

sobre as peculiaridades que marcam a interação das crianças com o mundo. 
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Esta importância do brincar para o desenvolvimento das crianças justifica a existência 

desta pesquisa, que será realizada em espaços públicos de lazer que recebem crianças 

com deficiência. O objetivogeral dessa pesquisa será compreender os desafios e 

possibilidades do brincar da criança com deficiência com ênfase na acessibilidade dos 

brinquedos e espaços para brincar de acesso público, da cidade de Feira de Santana, 

bem como estudar o desenvolvimento biopsicossocial da criança com deficiência com 

ênfase nas suas necessidades e potencialidades; identificar e conhecer os espaços e 

equipamentos públicos de lazer utilizados por crianças com deficiência na cidade; 

conhecer a legislação brasileira sobre acessibilidade nos equipamentos e espaços 

públicos de lazer e relacionar estes com as recomendações legais sobre acessibilidade.   

A presente pesquisa também se justifica pela sua relevância social pois, percebe-se a 

necessidade de implantação de medidas que favoreçam a inclusão de crianças com e 

sem deficiência em parques infantis e possibilitando não só a diversão, mas a 

socialização das mesmas. 

 

METODOLOGIA 

 

O projeto faz parte do programa institucional de bolsas de iniciação cientifica (PIBIC) 

do Centro de Ciência, Tecnologia, Energia e Sustentabilidadeda Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia com vigência de agosto de 2017 a agosto de 2018. 

Esta pesquisa é de abordagem qualitativa, consistindo de dois momentos distintos de 

pesquisa: bibliográfico e de campo. No momento da elaboração desse manuscrito as 

etapas de coleta de dados e tratamento do mesmo estão em andamento, já tendo sido 

realizado uma pesquisa bibliográfica, na qual está se utilizando como descritores: 

acessibilidade, crianças com deficiência e lazer no banco de periódicos da CAPES. Até 

o momento já foram identificados 13 artigos científicos que fazem referência ao tema. 

Adjunto já foram realizadas análises das normas da ABNT referentes a parques infantis, 

as quais regulamentama criação e instalação de equipamentos para uso de lazer em 

parques infantis.  

Na pesquisa de campo, ocorrerá um momento inicial exploratório para levantamento 

dos espaços de lazer a serem investigados, podendo este espaço ser de livre acesso da 

população ou de acesso controlado. Concomitante a esta etapa exploratória do campo 

será construído documento de avaliação de espaços e brinquedos considerando os 

aspectos da norma e as peculiaridades do desenvolvimento da criança com deficiência. 
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Nesta etapa, com vistas a eficácia do documento, buscar-se-á consultar especialistas, 

como fisioterapeutas, professores especializados, bem como as crianças com deficiência 

e seus familiares. Ressalta-se que como haverá consulta aos familiares e as crianças com 

deficiência sobre a pertinência do instrumento de avaliação dos espaços, configurando-

se assim a participação dos mesmos, a pesquisa foi submetida ao comitê de ética. 

 A análise será realizada por triangulação dos dados: dados recolhidos em campo por 

instrumento de avaliação, dados dos estudos sobre a norma da legislação brasileira, 

dados dos estudos sobre as necessidades de adaptações das crianças com deficiência 

para o uso funcional dos equipamentos e espaços físicos, considerando o seu 

desenvolvimento biopsicossocial.  Após análise dos dados, deverá ser construído um 

documento constando a síntese dessas informações, para os responsáveis pelos espaços 

e equipamentos, no sentido de orientar e sugerir, em caso de inadequações, para 

melhoria e qualidade dos espaços e equipamentos. 

 

CONCLUSÕES E RESULTADOS PARCIAIS 

 

Sobre o tema deste projeto, o estudo tem se realizado até o momento, apenas em 

Periódicos Capes, utilizando-se o descritor “criança com deficiência, ”acessibilidade, 

“lazer”, no período entre 2012 e 2017, identificou 13 produções, das quais foram 

utilizadas cinco devido a uma articulação mais direta com o tema pesquisado.No 

conjunto das leituras, constatou-se que o desenvolvimento de projetos para inclusão e 

acessibilidade de crianças com deficiência nos parques infantis, estão baseados nos 

princípios do desenho universal, e envolvem à criação de ambientes, edificações e 

objetos, não se atendo apenas aos equipamentosmas considerando desde a sua 

construção a diversidade humana presente nos usuários dos espaços e equipamentos. 

Observa-se ainda que as atividades ligadas à socialização das crianças com deficiência, 

tais como a recreação, ocupam, muitas vezes, um plano secundário na busca das 

melhores condições de acessibilidade espacial. Os documentos ratificam a ideia de que 

grandes habilidades das crianças são conseguidas no ato de brincar, e que espaços de 

recreação inclusivos são necessários para melhoria da qualidade de vida das crianças 

com deficiência.  

A tabela a seguir mostra os documentos até agora encontrados: 
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Tabela 1: Documentos analisados 

 

TÍTULO AUTORES/ PUBLICAÇÃO 

Inclusão: Acessibilidade aos espaços sociais 

no contexto escolar. 

Eloisa Barcellos de Lima, Simone de Maman 

Ferreira e Amanda Madruga 

I Congresso Internacional de Educação 

Especial e Inclusiva e 13ª Jornada de 

Educação Especial – 18 a 20 de maio de 

2016-UNESP-Marilia 

Projetos de espaços livres públicos de lazer 

para todos. 

Vera Helena Moro Bins Ely, Juliana Castro 

Souza, Vanessa Goulart e Any Zoccoli 

Grupo PET arquitetura e urbanismo UFSC 

Recomendações para projeto de brinquedos de 

recreação e lazer existentes em playgrounds 

adaptados à criança com Paralisia Cerebral 

Adriana Mariana Laufer 

Dissertação de mestrado em Engenharia de 

Produção- Programa de Pós   graduação em 

Engenharia de produção UFSC,2001 

Incluir brincando Marta Dischinger, Aline Eyng Savi,Leonora 

Cristina da Silva e Carolina Vieira Innec 

Inclusão Revista de Educação Especial, 

v.4,nº2, julho/outubro 2008 

 

Dos equipamentos de esporte e lazer ao 

problema de acessibilidade na orla de Atalaia: 

uma questão de política pública. 

Cristiano Mezzaroba, Diego de Souza 

Mendes, Fabio Zoboli e Sergio Porenski 

Revista Motrivivência, Ano XXIV,nº 39,p.35-

56. Dez/2012 

 

 

A partir dos estudos sobre a caracterização da população com deficiência da cidade de 

Feira de Santana, foi possível identificar que o município é considerado a segundo 

maior do estado Bahia. No último censo populacional, os habitantes compreendiam um 
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contingente de 556.642 pessoas, destas 199.764 tinham alguma deficiência. E que 8.464 

estavam na faixa etária de 10 a 14 anos. (IBGE, 2010).  

Objetivando identificar e conhecer os espaços de lazer em Feira de Santana, constatou-

se que existem aproximadamente 30 parques infantis. Entretanto vamos considerar para 

melhor estudo os três maiores: Parque Municipal Erivelton Cerqueira, Parque da Lagoa 

Grande e o Parque da cidade Frei Jose Monteiro Sobrinho.  

No que tange a legislação municipal, num quantitativo de 49 documentos legais, todos 

disponíveis para consulta no site da câmara municipal da cidade(FEIRA DE 

SANTANA,2016) a única lei encontrada referente a lazer diz respeito a adaptação de 

aparelhos de ginásticas  nas  academias do município, como também locais de praças de 

alimentação exclusivos para pessoas com deficiência. Entretanto foi encontrado um 

projeto de lei de nº 101/15 que dispõe sobre a instalação de brinquedos destinados a 

crianças com deficiência intelectual e/ou físicas nos parques e praças municipais de 

Feira de Santana. 

Em observações assistemáticas iniciais foi identificado que: no parque da cidade, 

denominado Frei Jose Monteiro, constatou-se inicialmente que as estruturas e os 

equipamentos estavam deteriorados, muitos enferrujados e danificados. Quanto a 

acessibilidade o local possui rampas de acesso, mas com partes do piso desnivelada. Os 

brinquedos não possuem nenhum tipo de adaptação para crianças com deficiência e o 

chão de areia não facilita a mobilidade no parque. 

Nos dois outros parques: Parque lagoa grande e Parque Erivelton Cerqueira , apesar dos 

brinquedos estarem em boas condições de uso também não possuem nenhum tipo de 

adaptação para crianças com deficiência. Nota-se com isso a não efetivação da lei 

federal 10.098 que obriga que 5% dos parques infantis sejam adaptados para crianças 

com deficiência ou mobilidade reduzida.  

Espera-se com a pesquisa fazer um levantamento na cidade de Feira de Santana- Ba da 

condição de acessibilidade dos equipamentos e espaços de lazer que as crianças com 

deficiência têm disponíveis para uso. Concomitante avaliar os equipamentos e espaços 

de lazer públicos para uso de crianças com deficiência em Feira de Santana, gerando 

orientações e realizando pequenas adaptações, sempre que possível, para garantir a 

acessibilidade do ambiente. Dessa forma, contribuir para a criação de uma cultura 

inclusiva, que de forma democrática garanta o direito de todas as crianças a brincar. 

Tendo como parâmetro as considerações que a literatura apresenta sobre acessibilidade 

de crianças com deficiência em espaços de lazer, nota-se a importância do brincar no 
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desenvolvimento da criança. Por meio dessa atividade principal (brincadeira), a criança 

tem a possibilidade de cultivar o desenvolvimento da imaginação, da memória, atenção, 

da linguagem oral, do pensamento. A criança expressa por meio da brincadeira a 

percepção que tem do mundo.  

Segundo Vigotsky, o brincar é uma atividade sociocultural livre com origem nos 

valores, hábitos e normas de determinados grupos. Partindo desse pressuposto observa-

se que na relação criança / mundo, que a mesma descobre e aprende a significar o 

ambiente ao qual está inserida, compreendendo que direção deve seguir para se 

desenvolver de forma plena e feliz. 

Dessa forma, conclui-se a importância de espaços e equipamentos de lazer adaptados 

que garantam a criança com deficiência o seu direito de brincar, promovendo a sua 

socialização com seus pares ampliando horizontes. Tais medidas contribuem para o 

fomento de uma cultura de lazer mais inclusiva que favoreça o desenvolvimento da 

criança com deficiência, potencializando a sua imaginação, seu encantamento, suas 

experiências e valorizando sua autonomia. 
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