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                                               RESUMO 
 

O lazer, atividade da qual desfrutavam os homens livres, sempre esteve presente na 
humanidade e foi historicamente alcançado após o surgimento do capitalismo e engloba 
todas as esferas da sociedade. Com o advento da industrialização, o lazer passa a ser 
fenômeno histórico-social, relacionado ás questões e a vida como um todo, passando a ser 
uma reivindicação social, em busca pelo tempo ócio. Apesar de existirem leis específicas 
que garantem o acesso das Pessoas com Deficiência, porém por não serem respeitadas 
terminam excluindo estas pessoas desse direito.Discutiremos as políticas públicas 
necessárias para garantir a plena inclusão social do deficiente viabilizando espaços de lazer 
compatíveis. Contudo, O lazer é algo imprescindível para o homem do mundo moderno e 
deve ser usufruído por todos os cidadãos sem exceções. 
Palavras –chave: políticas públicas,lazer,pessoa com deficiência 

 
                                
                                                   ABSTRACT 

 
The play, which enjoyed the activity of free men, was always present in humanity and has 
historically been achieved after the emergence of capitalism, and encompasses all spheres 
of sociedade.Com the advent of industrialization, leisure becomes a social-historical 
phenomenon, related to questions and life as a whole, becoming a social demand, in pursuit 
of leisure time. Although there are specific laws that ensure access for people with 
disabilities, but they are not satisfied that these people end up excluding right.Discuss 
public politics necessary to ensure the full inclusion of disabled allowing compatible 
recreational areas. However, Leisure is something essential to man the modern world and 
should be enjoyed by all citizens without exception. 
Keywords: public politic, recreation, people with disabilities 
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Introdução 

 

O Lazer está elencado em nossa Constituição dentre os principais direitos do 

cidadão. Porém para as minorias como Pessoa com deficiência, idosos e pessoas de classes 

menos favorecidas percebeu que o acesso a esse direito torna-se difícil. 

O direito ao lazer foi historicamente alcançado após o surgimento do capitalismo e 

engloba todas as esferas da sociedade. 

Apesar de existirem leis específicas que garantem o acesso das Pessoas com 

Deficiência. 

aos espaços públicos de lazer, o descumprimento destas leis exclui o deficiente de 

desfrutar desses espaços.Como qualquer outra pessoa eles precisam de momentos de 

descontração e entretenimento ,mas muitas vezes optar por estes espaços torna-se inviável. 

Os Parques, shoppings, teatros,cinemas ,praças,quadras desportivas, sejam elas 

públicas ou privadas não apresentam as devidas medidas e não seguem as normas legais. 

Muitas vezes existe a rampa, mas sua angulação e declive impedem a autonomia do 

deficiente para acessá-la. Nas praças públicas constrói-se quadras de areia e muitas vezes 

com portas de entrada estreitas e batentes;além dos brinquedos não acessibilizarem as 

crianças com paralisia cerebral e outras deficiências motoras ter segurança para brincar. 

Por que está situação não é modificada? 

Quando falamos em inclusão pensamos na sociedade como um todo e em tudo que é 

oferecido para o cidadão,por tanto viabilizar espaços de lazer compatíveis é dever do 

estado.A falta de políticas públicas eficientes que fiscalizem e ofereçam o devido acesso 

demonstra a falta de preocupação do poder público com estas pessoas. 

È neste sentido que encaminhamos este trabalho procurando esclarecer e citar as 

dificuldades encontradas além de propor considerações sobre a inclusão social das pessoas 

com deficiência. 

 

O Lazer no Contexto histórico: da Antiguidade aos Tempos Modernos 

 

O lazer, atividade da qual desfrutavam os homens livres, sempre esteve presente na 

humanidade, porém procurando adequar-se ao contexto histórico predominante da época. 
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As noções de lazer têm suas raízes na Antiguidade onde os Gregos relacionavam o lazer 

com o ócio, ou seja, desprendido das tarefas servis, sendo condição propicia a 

contemplação, a reflexão e a sabedoria. (Werneck,2000) 

Para Aristóteles, o lazer implica az, prosperidade e entendimento do uso adequado-

serviço/produto das atividades recreativas. (Pinto, 1995) 

Podemos perceber com isso, que na Grécia o lazer está associado ao prazer e compreendido 

com fim em si mesmo. 

No período Medieval, com a expansão do Cristianismo, o lazer passa a ser visto 

com um perigo á purificação da alma, sendo condenado e só servindo a elevação da alma 

.(Werneck,2000) 

Neste momento o lazer servia como forma de controle, manipulação de privilégios e 

purificação do espírito.   

Na modernidade, com o advento da industrialização, o lazer passa a ser fenômeno 

histórico-social, relacionado ás questões e a vida como um todo, passando a ser uma 

reivindicação sociail, em busca pelo tempo ócio, neste contexto o lazer restringe a 

compensação da insatisfação causada pelo trabalho e a recuperação de energias que o 

exercício laboral exigido. (Pinto, 1995) 

Na atualidade, mergulhados nas atividades laborais- indústrias capitalistas, gerou 

novas práticas sociais auxiliando no processo da adequação do individuo a nova era da 

globalização. O lazer surge como resultado de reinvenções sociais feitas pelas classes 

menos favorecidas. A necessidade de um tempo de folga reforça os movimentos 

trabalhistas que almejavam a concretização de leis que representassem a conquista pelo 

direito de espaço de tempo livre para prática de atividades de lazer.   

    Contudo, O lazer é algo imprescindível para o homem do mundo moderno, seja 

no aspecto ócio ou na purificação da alma, para que o individuo possa dar dinamismo a 

ludicidade. Se considerarmos que o lazer favorece o desenvolvimento dos vínculos afetivos 

e sociais positivos, condição única para que possamos viver em grupo,estamos diante do 

principal, senão único, instrumento de inclusão. 

O grande trunfo das atividades de lazer é o fato de elas estarem centradas na 

emoção e no prazer, mesmo quando o jogo possa trazer alguma angústia ou sofrimento. 

Nesses casos, quando as pessoas, sejam elas portadores de deficiência mental ou não, 
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exprimem emoções consideradas negativas, ele funciona como uma limpeza da alma, que 

dá lugar para que outras emoções mais positivas. 

No passado não se reconhecia que as atividades de lazer e recreação tivessem a 

mesma importância, por exemplo, da fisioterapia. Mais ou menos nas décadas de 50 e 60, 

alguns hospitais e centros de reabilitação física começaram a oferecer programas de lazer e 

recreação para seus pacientes. Esses programas não chegaram a constituir setores ou 

departamentos específicos, e geralmente eram coordenados por voluntários em conjunto 

com profissionais (Enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais entre outros). 

 Era uma coisa muito informal, intermitente, interna (dentro da instituição), e, 

principalmente, fechada somente para os pacientes.  

Estudos nos anos 80 indicam que o lazer e a recreação são fatores importantes no 

processo de reabilitação e que pessoas bem sucedidas no trabalho tinham antes 

desenvolvido habilidades de lazer e turismo.  

Segundo Lefebvre apud Dumazidier (1997), “é no interior das práticas de lazer e 

por meio delas que os homens, conscientemente ou não, realizam na extensão de suas 

possibilidades as críticas de sua vida cotidiana”. Isso não quer dizer que todo lazer seja 

crítico, e sim que, os homens procuram no lazer algo que não encontram em casa ou no 

trabalho. O lazer pode nos ajudar a liberar nossas preocupações e necessidades, trazendo-

nos assim, uma resposta às tensões e inquietações do dia-a-dia, pois não podemos 

considerar o lazer e o trabalho como comportamentos diferentes, sendo que a vida social é 

um todo, em que várias dimensões entrecruzam-se em interdependências, onde o lazer 

compensa tudo. 

 Estes estudos parecem concluir que a prática do lazer de variados tipos pode 

melhorar o desempenho numa ampla gama de áreas, tais como a saúde, a resistência física, 

a motivação e a auto-imagem, pois as pessoas que possuem algum tipo de deficiência 

geralmente têm que ser tratado e ter atividades de lazer cujo melhorem a sua auto-estima e 

melhore também a sua qualidade de vida de outros”. (Stainback e Stainback, 1990). 
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                   Aspectos Legais Relacionados á Pessoa com Deficiência 

 

Curtir um cineminha no fim de semana, passear por um parque, freqüentar 

restaurantes, visitar exposições de artes, assistirem a uma peça de teatro ou a um concerto 

musical são algumas atividades de lazer que tanto renovam e estão presentes no cotidiano 

das pessoas. 

O lazer é um direito de todos, garantido constitucionalmente e assim procuramos 

aprofundar de um jeito amplo de como a tecnologia afeta a qualidade de vida e a qualidade 

do turismo para as pessoas com deficiência 

 Todas as pessoas têm direito a saúde, educação, esportes, cultura, turismo e lazer, 

sem discriminação de raça, cor ou de qualquer tipo de deficiência. 

Se um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a cidadania, conforme 

disposto no art. 1°, II, da Constituição da República de 1988, não há como negar que a 

construção desta última perpassa, à luz do paradigma 3 do Estado Democrático de Direito, 

pela implementação e efetivação de todos os direitos fundamentais descritos na constituição 

de 1988, entre eles o lazer.  

Decreto 3.298/99 – regulamenta a lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe 

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida 

as normas de proteção e dá outras providências; citamos aqui o Art.46 – Cultura Desporto e 

Lazer : 

“Assegura o oferecimento da prática de Educação Física nas instituições públicas e 

privadas. Acesso aos locais de prática desportivas e espaços públicos para o lazer”. 

                                                                                                                                                                                                        

Lei 10.436/02 – reconhece a LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais como meio 

legal de comunicação e expressão, determinando formas de uso e difusão, bem como a 

incluso da disciplina na formação de professores. 

 

Decreto nº 5.296/04 – que regulamenta a lei 10.098/00 estabeleceu condições para a 

implementação de uma política nacional de acessibilidade, trazendo conseqüências práticas 

que induzem a mudança de postura por parte da sociedade. 
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Decreto 5.626/05 – inclui LIBRAS como disciplina curricular na formação do 

professor, tradutor/intérprete, a certificação da proficiência em LIBRAS, o ensino da 

Língua Portuguesa como segunda Língua para os alunos surdos e a inclusão destes com a 

organização da educação bilíngüe nos sistemas de ensino. 

 A fim de que as pessoas com deficiência possam participar, em um mesmo nível 

com outros, em atividades recreativas, de lazer e esportivas, os Estados Membros adotarão 

as medidas apropriadas para: 

(a) Incentivar e promover a participação, no maior alcance possível, de pessoas com 

deficiência em atividades esportivas gerais em todos os níveis; 

(b) Assegurar que pessoas com deficiência tenham a oportunidade de organizar, 

desenvolver e participar em atividades esportivas e recreativas especificas para sua 

deficiência, e para esse fim, promover a provisão, em uma base igual com outros, de 

instrução apropriada,treinamento e recursos. 

(c) Assegurar que pessoas com deficiência tenham acesso aos locais de esporte, 

recreação e turismo; 

(d) Assegurar que as crianças com deficiência tenham acesso igual na participação 

de brincadeiras, recreação, lazer e atividades esportivas, inclusive dentro do sistema 

educacional; 

O Projeto de lei 575008: 

 

Art. 1º Os "playgrounds" instalados em jardins, parques, áreas de lazer e 

áreas abertas ao público em geral, ainda que localizados em propriedade 

privada, conterão brinquedos adaptados para crianças portadoras de 

deficiência. 

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de 

dotações consignadas no orçamento, suplementadas se necessário. 
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Convenção Internacional dos direitos das Pessoas com deficiência, Como 

forma de impulsionar a atenção a pessoas com deficiência, o Brasil ratificou 

em julho do ano passado a sua participação na Convenção Internacional 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada pela Organização 

das Nações Unidas entre 192 países. O documento traz os principais direitos 

para quem tem necessidades especiais, como acesso ao mercado de trabalho, 

direito de ir e vir livremente e de se desenvolver de maneira saudável. Para 

as crianças, é assegurado o acesso à recreação e a áreas de esporte e lazer. 

Seção V: 

 Da Cultura, do Desporto, do Turismo e do Lazer: 

Art. 46. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e 

indireta responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo turismo e pelo lazer 

dispensarão tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto deste 

Decreto, com vista a viabilizar, sem Prejuízo de outras seguintes medidas. 

I - promover o acesso da pessoa portadora de deficiência aos meios de 

comunicação social; 

II - criar incentivos para o exercício de atividades criativas, mediante: 

a) participação da pessoa portadora de deficiência em concursos de prêmios 

no campo das 

Artes e das letras. 

 b) exposições, publicações e representações artísticas de pessoa portadora 

de deficiência;  

III - incentivar a prática desportiva formal e não-formal como direito de cada 

um e o lazer como forma de promoção social; 

Art. 48. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal direta e 

indireta, promotores ou financiadores de atividades desportivas e de lazer, 
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devem concorrer técnica e financeiramente para obtenção dos objetivos 

deste Decreto. 

Parágrafo único: Será prioritariamente apoiada a manifestação desportiva de 

rendimento e a educacional, compreendendo as atividades de: 

I-desenvolvimento de recursos humanos especializados; 

II - promoção de competições desportivas internacionais, nacionais, 

estaduais e locais; 

III - pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, documentação e 

informação; e 

IV - construção, ampliação, recuperação e adaptação de instalações 

desportivas e de lazer. 

Todos os cidadãos têm direito ao lazer, a se divertir e a compartilhar 

momentos de vivência e emoções uns junto com os outros. 

 

                              O Lazer e as Pessoas com Deficiência 

 

Quando se fala no direito ao lazer para qualquer cidadão associa-se, de imediato, o 

direito ao trabalho e as lutas sociais. No caso de pessoas com deficiência, essa associação 

também acontece. A Constituição Federal vem somar-se a essa valorização do lazer e o 

define – assim como a educação, a saúde, o trabalho, a moradia e a segurança – como um 

direito social tão importante para o completo exercício do direito à cidadania que está 

previsto também em outras normas jurídicas. 

É um processo excitante com benefícios generalizados. 

Conceituando lazer como sendo: 

 

"o lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de 

livre vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se e entreter-se, 

ou ainda, para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua 

participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou 

desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais." 

(Dumazedier, 1976, apud Oleias). 
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Mas o assunto é sempre visto sob o prisma da superficialidade, já que a pessoa com 

algum tipo de deficiência possui necessidades especiais.E essas necessidades acabam sendo 

voltadas para tratamentos de saúde e educação, ficando o lazer para segundo plano, uma 

vez que existem "coisas muito importantes” a serem resolvidos, assim como felicidade, 

prazer e alegria de viver não fossem prioridades na vida. 

O lazer, para essa população, acaba sendo visto apenas como um meio de passar o 

tempo, sendo desprovido de um caráter inclusivo. 

 As atividades recreativas podem atender às necessidades desses indivíduos, seja 

para descansar, divertirem-se ou desenvolver-se.  

Podem também constituir um espaço de oportunidades para a generalização de 

conceitos e abstrações. Mesmo assim, acabam sendo negligenciadas pelo preconceito que 

cerca esta temática, afinal as pessoas nunca buscam entender o que passa uma pessoa com 

deficiência e traz para elas preconceitos, fazendo com que essas pessoas se sintam 

incapazes e excluídas da sociedade que vive.  

Eles sabem brincar, sabem andar, sabem conversar, sabem se divertir e amar. 

 Precisamos compreender que todas as pessoas são e devem ser tratadas sem 

preconceito, pois todos fazem parte da mesma sociedade ou de um grupo onde as 

diferenças pessoais são uma realidade e não devem ser estigmatizadas pelo que são 

devendo ser tratadas de forma normal. 

Percebe-se a importância do lazer à medida que entendemos sua negação pela 

sociedade, ele não se identifica com a lógica de produção e do lucro, na qual vencer é o 

mais importante, ele é pura espontaneidade. O lazer não se leciona, ele inclui e democratiza 

o lúdico, humanizando o tempo, o espaço e a vivência. Ele não especializa, ele amplia o 

mundo de movimento, de relações, de reflexões dos indivíduos, ele possibilita trocas 

objetivas, o lazer não robotiza, ele pode ser espontâneo, livre e também promover a 

inclusão.  

O importante para qualquer pessoa seja esta qual for, é ter um tempo livre onde 

possa usufruir momentos de lazer, que certamente trarão mais benefícios e mais diversão 

para elas.  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

10 

Apesar disso, diversos grupos sociais têm sido impedidos de ter acesso a bens e 

serviços de cultura e entretenimento. E não estamos falando de um aspecto econômico 

apenas, dos altos preços cobrados em cinemas e teatros que impedem a presença das classes 

mais populares. Estamos falando da não-garantia a todas as pessoas do direito básico de ir e 

vir e de ter acesso ao lazer e à informação. 

Isso é visível quando pensamos em crianças, adolescentes, jovens, adultos (as) e 

idosos (as) com deficiência, seja física, sensorial ou cognitiva, que têm esse direito 

constitucional violado em função de os espaços culturais de uso coletivo não estarem 

preparados para atendê-los (as). 

 O que ocorre é que esses espaços restringem o público que visam atender por se 

basearem num modelo de ser humano que não chega perto de dar conta e muito menos de 

ratificar o valor da diversidade humana. Assim, reforçam e propagam a discriminação de 

longas datas. 

 “Inclusão é uma consciência de comunidade, uma aceitação das diferenças e uma 

co-responsabilização para obviar às necessidades de outros”. (Stainback e Stainback, 1990). 

Ainda estamos a aprender como é que a sociedade poderá proporcionar um 

ambiente menos restritivo possível para as pessoas com deficiência intelectual, ao mesmo 

tempo, manter os seus níveis instrucionais. No entanto, temos a certeza que esta filosofia 

cria sociedades em que todos se sentem incluídos,respeitando seus direitos e garantindo 

oportunidades iguais. 
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