
Espaço Performático

A porção ao Norte do eixo central que integra todo o parque e o articula ao tecido urbano do entorno foi designada 
às atividades performáticas e ao usufruto das funções do espaço livre. Buscou-se intervir nessa área de forma a ex-
plorar seu potencial contemplativo e sensorial além de  propor que ações recreativas e lúdicas fossem ali praticadas. 
As diretrizes que orientaram a definição do programa e a conformação dos diversos ambientes abertos foram os rela-
tivos à integração social, inclusão, incentivo à movimentação corporal e à relação sensorial com elementos naturais 
como a vegetação, topografia, água, luz e clima. 
O barulho do vento nas folhas, o cheiro da chuva ou das flores, o jogo de luz e sombra na copa das árvores podem 
proporcionar tanto à criança como ao adulto da cidade, portador ou não das chamadas “deficiências físicas”, 
formas de estímulo sensorial que certamente se traduzem em benefícios para a saúde física e mental. 
Enquanto elemento lúdico fundamental, a água está presente já no principal acesso do parque. Conforme descrito 
anteriormente, a Praça das Águas, oferece um chão úmido e drenante a partir de repuxos com alturas variadas. Lo-
calizada numa altitude mais elevada, dela escorrem os caminhos d’água que acompanham o desnível do terreno 
contribuindo, ao lado da circulação de pedestres para a conformação dos diversos ambiente lúdicos do Espaço 
Performático. Essa disposição conduz os caminhos d’água a eventualmente se ampliarem em pequenos lagos (que 
marcam uma espacialidade) e que perpasse um equipamento de lazer aquático, a “Travessia na Água”, um brin-
quedo que apresenta como desafio uma  trilha em pedras molhadas. 
A topografia oferece inúmeras possibilidades de apropriação do espaço para o lúdico. Espaços amplos são bons 
para correr e brincar, mas muitas vezes, as crianças preferem ambiente menores e protegidos que proporcionem sen-
sação de intimidade e aconchego. Estes espaços pequenos podem comunicar-se entre si através de aberturas em 
diferentes alturas e pequenas passagens, podem ser pensados como um circuito, podem conformar abrigos ou 
esconderijos que promovam diferentes percepções. 

O “Circuito no Bosque” constitui-se numa estrutura de recreação composta por um maciço de árvores cuja profundi-
dade  da raíz é compatível com a área drenante existente sob sua superfície. Nesse caso uma ponte de madeira per-
passa o tronco das árvores em diferentes alturas. As árvores são equipadas com apoios em madeiras, cordas e 
contam com uma poda  que facilita o acesso das crianças às suas copas. A proposta dessa atividade - trepar e cir-
cular pelas árvores – busca, estimular a brincadeira cooperativa dentro de um espírito de aventura ou de acon-
chego.  

Quanto à forma dos grandes brinquedos lúdicos, vale esclarecer que eles podem ser projetados com formas alterna-
tivas, conformando desenhos abstratos ou imaginários como verdadeiras esculturas.
No  “Brinquedo Lúdico Escultório” localizado em frente à pista de patins das crianças menores, o uso de materiai  
alternativos, revestimentos, texturas e cores buscam estimular a exploração do potencial lúdico do objeto

Legenda

1 -   Escalada em Teia
2 -   Lanchonete / Sanitários
3 -   Cobertura translúcida
4 -   Brinquedo Lúdico Escultório
5 -   Parquinho Infantil 
6 -   Circuito na Selva
7 -   Travessia na Água
8 -   Tiroleza
9 -   Escalada Parede
10 - Pista de Patins
11 - Caminhos D’água / Espelho D’água
12 - Pista Skate
13 - Equipamentos para Deficientes
14 - Palco
15 - Platéia Externa
16 - Praça das Rochas

       Árvores existente

       Árvore nova
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pela criança. O fato do brinquedo não imitar nenhuma forma conhecida é importante para não fixar o significado 
da atividade lúdica. Deste modo, a criança fica livre para interpretar e imaginar o que quiser de acordo com sua 
brincadeira. Através deste tipo de atividade a criança aprende a operar com o significado das coisas e começa a 
desenvolver o pensamento conceitual, que se baseia nos significados das situações e não dos objetos em si.
Para as crianças menores foi idealizado também um “Parquinho Infantil”, em área contígua à do “Brinquedo Lúdico 
Escultório”.  Mas enquanto esse insere-se num espaço aberto e amplo, o parquinho foi concebido como um ambi-
ente limitado por árvores que promovem vedação e sombreamento. Alí foram previstos brinquedos inclusivos como 
a grande rampa de madeira equipada com objetos lúdicos que pode ser usada simultaneamente como escorrega 
e abrigo e propicia brincadeiras integradas das crianças menores portadoras ou não de necessidades especiais. 

Quadras para os diversos jogos com bolas, utilizados por todas as idades ou específicas para os portadores de ne-
cessidades especiais também devem ser instaladas. O espaço em que estão os equipamentos dos portadores de 
necessidades especiais é integrado à àrea da grande Pista de Skate por um ambiente de descanso, convívio, e con-
templação que se articula também ao “Museu Sensorial”. Esses ambientes acontecem em mais dois outros lugares 
do “Espaço Performático” e são sempre equipados com edificações de apoio que contam com lanchonete, sani-
tários e áreas cobertas abertas (coberturas translúcidas). 

No “Museu Sensorial” pretende-se criar uma variação de cenários funcionalizados para o estímulo dos sentidos e da 
imaginação. Além disso serão propostos ambientes de compartilhamento dessas percepções de maneira a propi-
ciar que indivíduos de diferentes grupos sociais ou portadores das chamadas “necessidades especiais” possam con-
fortavelmente interagir brincando e trocando experiências perceptivas. Esse espaço têm a aspiração de enfrentar, 
ainda que modestamente, problemas complexos da sociedade contemporânea como  a tendência à privatização 
da vida social que se revela por um estilo de vida  que associa individualismo à carência de expressão social e de 
espaços para a  troca das experiências vividas pelos indivíduos. 

O “Espaço Performático” conta ainda com equipamentos que promovem a recreação ativa como Muros de Esca-
lada, Escalada em Teia e Tiroleza. Embora esses brinquedos sejam dirigidos a um grupo específico de usuários, eles 
estão localizados em ambientes que favorecem a participação dos portadores de necessidades especiais como ex-
pectadores da brincadeira. 

Finalmente, vale esclarecer que, seguindo a topografia do terreno foi criada uma arena para apresentações e pro-
jeções ao ar livre. Ela foi idealizada como platôs gramados levemente inclinados com pequenos assentos em ma-
deira iluminados um a um para  o acesso noturno. 
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