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Introdução: Os espaços urbanos atuais de lazer encontrados em grande maioria das
cidades, não estão aptos a atender as pessoas com limitações físicas, uma vez que não
atentem às normas de acessibilidade, gerando barreiras arquitetônicas e sociais que
acabam por excluir o indivíduo de uma vida participativa na sociedade. Objetivo:
Buscou-se mostrar a importância da criação de espaços urbanos de lazer e
entretenimento públicos que atendam aos diversos usuários, a partir da seguinte
questão: Qual importância da criação de espaços urbanos de lazer que atendam as
pessoas com necessidades especiais? Metodologia: Além da pesquisa exploratória,
baseada em artigos e dissertações que discutem sobre o tema dentro da  arquitetura,
psicologia, ergonomia, entre outros, também fora realizado uma pesquisa prática
através de relatório fotográfico realizado pela autora, apontando problemas e diretrizes
de intervenção no Parque Ipanema, espaço de lazer situado na cidade de Ipatinga.
Resultados: Percebeu-se através desta pesquisa, como os espaços de lazer podem
contribuir grandemente para questões de inclusão e quebra de barreiras sociais, assim
como a melhora física, psíquica e motora das pessoas com limitações físicas,
correlacionando com os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de arquitetura e
urbanismo, assim como mostrar a deficiência dos espaços atuais encontrados na
maioria das cidades. No estudo de caso do parque Ipanema, verificou-se que o mesmo,
assim como grande parte dos espaços urbanos de lazer, encontra-se inapropriado para a
utilização das pessoas com necessidades especiais, tanto nas questões de segurança
como nas questões de conforto, ergonomia, entre outros. Conclusão: Apontar
inacessibilidades é o primeiro passo para reflexão sobre o assunto. Propor ambientes
dentro das normas de segurança já é um grande avanço, entretanto, é necessário
considerar diretrizes projetuais e aspectos que vão disso, considerando o conforto,
qualidade de vida, interação com o meio construído e as pessoas ao redor.
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