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Nesse trabalho buscamos estudar a atividade de recreação e de lazer nas redes hoteleiras para os portadores de
necessidades especiais. Os portadores de necessidades especiais são todas as pessoas que possuem algum tipo
de deficiência, que pode ser física, mental, auditiva ou visual, segundo dados da OMS, aproximadamente 10%
da população mundial tem algum tipo de deficiência. A nossa metodologia de pesquisa seguiu o modelo
descritivo. O nosso objetivo foi identificar a infra-estrutura, o processo, a procura e a oferta nas redes
hoteleiras do Estado do Paraná, ao que se diz respeito aos portadores necessidades especiais. Os dados obtidos
através desses questionários, apontaram que na maioria desses estabelecimentos (83,33%) há uma procura de
hospedagem por parte dessa camada da sociedade, em relação a infra-estrutura do lazer, na maioria, ou seja
66,67% possuem piscinas para a realização de atividades voltada para o lazer, ainda coletamos dados que
apenas 33,33% desses estabelecimentos possuem  mão-de-obra especializado, dos que não possuem, 50%
disseram que se a demanda desse segmento aumenta eles contrariam  mão-de-obra especializada. Sobre a
oferta de atividades, 50% responderam que, se em grupo de pessoas houver um portador de necessidades, eles
adaptam ou improvisam na hora atividades voltadas para essa pessoa. Um desses estabelecimentos respondeu
que, oferece atividades esportivas adaptadas para esse segmento, e outro respondeu que o estabelecimento tem
parceria com uma entidade municipal que, tem a responsabilidade de aplicar as atividades de recreação. Por
último verificamos, que em 16,66% dos estabelecimentos há  procura por parte dos portadores com
necessidades especiais. Após a realização deste projeto, verificamos que as atividades recreativas para pessoas
com necessidades especiais estão em franco desenvolvimento. Contudo, está longe, ainda de ser satisfatório, a
oferta de equipamento, mão-de-obra especializada, frente a grande população de pessoas com necessidades
especiais, a sociedade possui.
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