
1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 
Segundo Paulo Henrique e Jonatas (2004, p. 77)“Ao longo das épocas e em toda a humanidade, o acesso ao esporte pelos 

indivíduos portadores de deficiência sempre foi limitado por barreiras estruturais, de equipamentos e, essencialmente, de ordem 

social.”. 

Com a proporção e o reconhecimento em que o esporte e as pessoas portadoras de algum tipo de necessidade, vêm tomando 

diante a sociedade, muitos debates e muitos anos de discussões foram realizados para que esse assunto possa se concretizar: 

incluir esportes na vida de pessoas com deficiências mentais ou motoras. 

O esporte tem como fundamento nas atividades físicas, levar saúde e qualidade de vida a seus praticantes, tendo isso em vista, 

seus princípios não diferem pessoas, elas de classes sociais mais inferiores ou não, sendo portadoras de necessidades especiais 

ou não.Muito mais do que realizar atividades através da atividade física, os esportes auxiliam no desenvolvimento sensorial e motor 

do individuo, deixando-os no mesmo patamar dos outros frequentadores de ambientes com a mesma aceitação que os “normais”. 

A ideia de desenvolver um Centro de Esportes Inclusivo tem como objetivo estabelecer diretrizes projetuais para a implantação do 

mesmo na cidade de Goiânia, buscando incentivar e valorizar o esporte para todos. Portanto, o centro abrigará uma grande 

variedade de atividades e espaços de recreação, fazendo do local, um ambiente saudável, integrando espaços de convivências 

para o melhor aproveitamento dos locais. 
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2. ABORDAGEM TEMÁTICA 

 
Centro de Esportes se categoriza como um lugar onde pessoas de diferentes etnias e idades, se reúnem para desenvolver 

e praticar atividades esportivas e com espaços destinados a oficinas profissionalizantes, valorizando o esporte e a 

capacitação dos indivíduos, ou seja, um local voltado para práticas de esportivas no geral. 

Por muitos anos, os Clubes Esportivos, era ligado a política, utilizavam dos locais para treinamentos de Guerras e era onde 

aconteciam muitas delas também. Porém, com esse cenário todo de tragédias, foi um período muito importante na historia 

do esporte, onde surgiram os principais símbolos e marcas olímpicas, além da realização de vários jogos Olímpicos, 

(TUBINHO, 2010). 

O estimulo à prática esportiva, desde a época do inicio dos jogos olímpicos, não esta totalmente relacionada ao rendimento 

escolar das crianças, mas sim ao desenvolvimento da condição de cidadão e as oportunidades que ele traz. Segundo a 

OMS (Organização Mundial da Saúde) em 2006, o incentivo a cultura da pratica do esporte proporciona a sociedade como 

um todo, ganhos desde a melhora na qualidade de vida, até a inclusão na sociedade.  

Ainda de acordo com Tubinho, no Brasil, o conceito esportivo está em constante evolução ao aceita-lo como direito e dever 

de todas as pessoas, sendo um dos principais elementos para a construção da cidadania dos indivíduos. Mas de fato, o 

esporte é uma atividade física que tem como principio regras e competições entre praticantes, sendo eles diretamente 
ligados ao desenvolvimento de habilidades e capacidades motoras dos que praticam algum tipo de esporte. 

3. PROPOSTA PROJETUAL 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma melhor compressão do termo 

Centro de Esportes Inclusivo em Goiânia e sua importância para a sociedade, como é 

relevante a prática de esportes durante toda a vida, de forma individual e sua 

coletividade, reinserindo o usuário no âmbito social, dando-lhes oportunidades 

igualitárias no meio em qual está inserido.  

A proposta foi elaborada para contribuir de forma satisfatória com todo o programa 

necessário para esse tipo de serviço, com diretrizes conforme as legislações vigentes e 

com estudos que trabalham todo o conceito e partido para tal finalidade, sendo assim foi 

possível projetar para o perfil dos usuários um projeto social que possibilitará uma 

melhor qualidade de vida, respeitando todos que necessitarão desse serviço.  


