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                                                           RESUMO 
 
O lazer, atividade da qual desfrutavam os homens livres, sempre esteve presente na 
humanidade, pois o homem, desde a sua concepção é ludens. Com o advento da 
industrialização, o lazer passa a ser fenômeno histórico-social, relacionado às questões e a 
vida como um todo, passando a ser uma reivindicação social como forma de gozo do ócio. 
Apesar de existirem leis específicas que garantem o acesso ao lazer para as Pessoas com 
Deficiência, ainda percebe-se que existem alguns obstáculos quando a sua real 
aplicabilidade o que termina excluindo estas pessoas desse direito. Este texto pretende 
discutir as políticas públicas que visam garantir a plena inclusão social do deficiente 
viabilizando espaços de lazer compatíveis. A Orla de Atalaia – Aracaju/SE – apresenta-se 
neste escrito como o lócus de análise e discussão dentro da perspectiva da acessibilidade ao 
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lazer para a pessoa portadora de deficiência. 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. Orla de Atalaia 
– Aracaju/SE.                             
 

 

                                                           Abstract 

The leisure, activity which they were enjoying the free men, was always present in the 

humanity, so the man, from his conception it is ludens. With the advent of the 

industrialization, the leisure starts to be a social-historical phenomenon made a list to the 

questions and the life as a whole, starting to be a social claim like the form of pleasure of 

the leisure. In spite of are specific laws that guarantee the access to the leisure for the 

Persons with Deficiency, it is still realized that there are some obstacles when real 

applicability sweats it what ends excluding these persons of this right. This text intends to 

discuss the public politics that aim compatible spaces of leisure guarantee the full social 

inclusion of the deficient viabilizando. The Border of Lookout post – Aracaju/SE – presents 

to itself in this written one bearer of deficiency as the lócus of analysis and discussion 

inside the perspective of the accessibility to the leisure for the person. The leisure is 

something essential for the man of the modern world and it must be enjoyed by all the 

citizens without exceptions. 

 

KEY WORDS: Public politics. Leisure. Person with deficiency. Border of Lookout post – 

Aracaju/SE. 

 

 

 

                                                         INTRODUÇÃO 

 

          O Lazer está elencado na Constituição do povo brasileiro dentre os principais direitos 

do cidadão. No entanto, percebe-se ainda que para algumas minorias como as pessoas com 

deficiência, idosos e pessoas de classes menos favorecidas o acesso a esse direito torna-se 

difícil e distante do gozo de pleno direito. 
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          Apesar de existirem leis específicas que garantem o acesso das Pessoas com 

Deficiência a espaços públicos de lazer, o descumprimento destas leis ainda é um grande 

empecilho que 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, de forma recorrente 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 constroem-se quadras de areia, 

no entanto, com portas de entrada estreitas e batentes; muitos brinquedos na sua 

constituição não oportunizam o acesso, por exemplo, as crianças com paralisia cerebral e 

outras deficiências motoras que necessitam de segurança para brincar. 

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

oferecido para o cidadão, portanto 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 a partir de uma pesquisa pautadas nas preocupações da acessibilidade no contexto 

de alguns espaços de lazer da orla de Atalaia – Aracaju/SE – que nasce esse texto. 

Pretende-se com o mesmo elencar, esclarecer e citar as dificuldades encontradas no 

contexto da orla de Atalaia quanto a acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência e a 

partir disso propor considerações que possam viabilizar esses sujeitos à seu direito de 

acesso ao lazer. 

Foram escolhidos quatro espaços de lazer da orla de Atalaia e a partir dos mesmos 

foram analisados 04 equipamentos de lazer – um de cada espaço. Estabelecemos como 

critério de análise de acessibilidade a presença de rampas, piso tátil, sinalizações 

adequadas, adaptações estruturais, dentre outros elementos que asseguram o direito de ir e 

vir da pessoa com deficiência. 

 

 LAZER E O PROCESSO DE ACESSIBILIDADE/INCLUSÃO DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA 
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A Constituição Federal coloca o lazer no mesmo nível e patamar de importância que 

o da educação, saúde, trabalho, moradia e segurança e o assegura como um direito social 

para o completo exercício da cidadania. Mas o que é lazer? 

 

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) 

 

Quando falamos de portadores de deficiência vamos perceber que muitos deles, por 

suas características particulares, tem uma vida muito voltada para tratamentos de saúde e 

educação, ficando o lazer quase sempre para segundo plano, uma vez que existem "coisas 

mais importantes” a serem resolvidas. Desta forma, eles acabam sendo privados de 

momentos de felicidade, prazer e alegria oportunizados pelo lazer. 

Defendemos aqui que as atividades recreativas e de lazer podem atender às 

necessidades desses indivíduos, seja para descansar, se divertir e também para garantir a 

sua inclusão no contexto social. O lazer pode também constituir um espaço de 

oportunidades para a generalização de conceitos e abstrações.  

Frequentar uma praça de lazer, praticar algum esporte, curtir um cinema no fim de 

semana, passear por um parque, frequentar restaurantes, visitar exposições de artes, ir a um 

estádio de futebol, assistir uma peça de teatro ou a um concerto musical são algumas 

atividades de lazer que oportunizam alegria e prazer a todos os sujeitos que delas fazem 

uso, no entanto, muitas vezes as pessoas com deficiência acabam sendo privadas desses 

espaços simplesmente por questões de acessibilidade. 

Porém, não é somente a acessibilidade um obstáculo a ser ultrapassado quando se 

fala em lazer para pessoa deficiente. O preconceito é muitas vezes uma barreira ainda 

maior. O preconceito que cerca esta temática faz com que essas pessoas se sintam 

incapazes e excluídas da sociedade que vivem. As pessoas com deficiência são pessoas que 

sabem brincar, sabem se expressar, sabem se divertir e como todos têm as mesmas 

necessidades de afeto e socialização. 
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Os portadores de deficiência são vitimizados por estigmas sociais por possuírem um 

corpo marginal – um corpo que fica a margem da normalidade. Nesse sentido é importante 

que a diferença seja considerada e respeitada. Quando atribuímos valores às diferenças 

estamos estabelecendo relações de poder. A valoração cria hierarquizações simbólicas e 

nesse jogo tensivo o portador de deficiência carrega o peso social do estigma. 

Assim, podemos identificar aspectos que estruturam relações de poder na medida 

em que atribuem valores negativos, positivos e indiferentes às diferenças e desigualdades, 

dimensionando-as simbolicamente como inferior, superior ou indolente. Foucault (2001) 

menciona que o corpo passa assim a ser dominado por inúmeros signos que exercem sobre 

ele relações de poder em forma de coerção, controle e cuidado: formatando, corrigindo e 

imprimindo certo número de qualidades a serem seguidas e até mesmo desejadas. 

Faz-se necessário investir na aculturação do respeito ao diferente a diferença para 

destituirmos essas hierarquias culturalmente moldadas. Precisamos muito mais que isso, 

desconstruir o jargão de que “somos todos iguais”, porém essa desconstrução precisa estar 

pautada na afirmativa de Boaventura Souza Santos (2002) “temos o direito a ser iguais 

quando a diferença nos inferioriza o direito a sermos diferentes, quando a igualdade nos 

descaracteriza”. 

Desta forma, cabe repensar o corpo como fator de exclusão e de inclusão, na 

medida em que, antropológica e historicamente, ele sempre se constituiu enquanto um 

complexo de imagens – insígnias – que são utilizadas pelos mecanismos de poder e de 

ideologias sócio-culturais-econômicos, como um meio de se capturar o sujeito para 

aprisioná-lo e controlá-lo em alguma posição rígida e imutável, estabelecendo uma – 

suposta – essência em sua aparência material. Como Freud alertou na construção de seu 

paradigma: “O ego [eu] é antes de mais nada um ego corporal, não apenas um ser de 

superfície mas ele próprio a projeção de uma superfície”. Em última instância, o eu é 

“derivado de sensações corporais, principalmente das que nascem da superfície do corpo ao 

lado do fato [...] de representar a superfície do aparelho mental” (FREUD, 1976, p. 41). 

Como vimos acima 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 o direito a cidadania, 

conforme disposto no art. 1°, II, da Constituição da República de 1988, não há como negar 
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que a construção desta última perpassa, à luz do paradigma do Estado Democrático de 

Direito, pela implementação e efetivação de todos os direitos fundamentais nela descritos 

dentre eles o lazer.  

Dentre os aspectos legais que norteiam a prática inclusiva, quando falamos de Lazer 

podemos destacar algumas leis mais específicas que orientam ações estruturais e atitudinais 

com relação à inclusão. 

Merece destaque inicialmente a Lei 10.098 denominada lei de acessibilidade que 

dispõe sobre diversos pontos fundamentais que norteiam as práticas inclusivas. 

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

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 – que 

versa sobre 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”.                                                                                                                               

 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;Percebemos que apesar desses direitos estarem explícitos na lei maior que é a 

constituição ,há necessidade da criação de outros decretos e complementos para que seus 

direitos sejam contemplados. 
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Neste sentido, ainda cabe mencionar o que temos de mais recente relacionado ao lazer ,o 

Projeto de lei 575008 que regulamenta os playgrounds em área pública ou privativa de 

acordo com os seguintes artigos: 

 

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. 

Veremos mais adiante em nossa análise que esta lei ainda não está posta em prática o que 

dificulta o acesso das pessoas com deficiência a estes espaços. 

A Convenção Internacional dos direitos das Pessoas com deficiência, como forma 

de impulsionar a atenção a pessoas com deficiência, o Brasil ratificou em julho de 2009 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. Vejamos: 

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: 
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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, 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. 

 

A ORLA DE ATALAIA: UM LUGAR ACESSIVEL PARA O DEFICIENTE? 

 

A Orla de Atalaia está situada na praia que leva seu nome, na cidade de Aracaju/SE. 

Esta área é considerada uma região nobre e que após sua reestruturação colaborou para a 

maior valorização deste espaço. A construção da Orla de Atalaia foi dividida em três 

etapas: a primeira parte abrange a região dos arcos, portal de entrada, seguido de bares na 

areia, lojas de artesanato e monumentos em homenagem a grandes personalidades estaduais 

e nacionais; a segunda parte que será mais focada e discutida nesse trabalho contempla a 

maior área de lazer, pois nela encontramos o parque infantil (Cidade da Criança), o 

oceanário, o centro de artesanato, a praça de eventos e as diversas quadras desportivas 

(skate, vôlei, futebol, basquete), as pistas de Kart e outros espaços de lazer.; a terceira parte, 
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chamada de Passarela do Caranguejo onde estão os restaurantes mais conceituados e casas 

de shows. 

Trata-se de uma área muito atrativa em termos de entretenimento para a população 

sendo aí englobadas as pessoas com deficiência. Diante desse aspecto percebemos algumas 

dificuldades estruturais, já que na época em que foi construída não havia ainda algumas 

exigências legais para a acessibilidade da pessoa com deficiência e apesar do surgimento e 

obrigatoriedade de sua implementação, nem tudo foi posto em prática como veremos no 

decorrer do trabalho. 

Entende-se por acessibilidade a condição para a utilização com segurança e 

autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas ou meios de 

comunicação e informação por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida 

(DECRETO nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.) 

Este texto é fruto de uma pesquisa caracterizada por um estudo de caso e descritivo 

abordado sob o viés qualitativo. A pesquisa teve como objetivo analisar e avaliar as 

condições de acessibilidades arquitetônicas, comunicacionais e estruturais da segunda etapa 

da Orla de Atalaia. 

A coleta de dados foi feita através de visitas as principais dependências da segunda 

etapa da Orla de Atalaia, tais como: Espaço Cultural, Praça de eventos, Cidade da criança e 

Quadras polidesportivas. Estas visitas foram sistematizadas semanalmente e realizadas num 

período de 03 meses – agosto, setembro e outubro – do ano de 2010. Nestas visitas foram 

feitas observações, anotações de campo e também a coleta de fotografias. 

 A coleta de dados foi feita a partir da análise de alguns espaços de lazer elencados a 

partir das seguintes categorias: Espaço cultural, Espaço físico-esportivo, Espaço social e 

Espaço infantil. Para cada espaço foi selecionado um equipamento de lazer para ser 

analisado: No espaço cultural foi feita a análise do Centro de arte e cultura; no espaço 

físico-esportivo foi feita a análise das Quadras poliesportivas; no espaço social foi feita a 

análise da Praça de eventos; e, no espaço infantil foi feita a análise do Parque infantil 

Cidade da criança. 

 A partir de agora apresentaremos no texto cada um dos espaços com a análise de seu 

respectivo equipamento de lazer no que tange a questões de acessibilidade: 
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Centro de arte e cultura 

Esta localiza ao extremo sul da orla de atalaia próximo ao foral da Coroa do Meio e ao lado 

da delegacia de turismo. Neste local,no Centro de artes e Cultural, encontra-se no período 

da noite nas suas proximidade barracas onde pode ser encontrada peças artesanal 

confeccionada por artesão Sergipana. No interior do centro de arte e cultura, podemos 

visualizar diversas lojas com produtos artesenais e obras de artes.   

Quanto á acessibilidade foi observado em relação as  portas um estreitamento, já que 
segundo a ABNT, existe um parâmetro que  na norma de 6.9.2.1, as portas, inclusive de 
elevadores, devem ter um vão livre mínimo de 0,80 m e altura mínima de 2,10 m. Em 
portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre de 0,80 m. Sendo 
que estas portas estreitas dificulta a circulação do cadeirante neste ambiente. 
Outro ponto que não constatado, foi a sinalização informativa do que possuía em cada lojas, 

pois segundo ABNT, as  portas deve haver informação visual (número da sala, função etc.) 

ocupando área entre 1,40 m e 1,60 mdo piso, localizada no centro da porta ou na parede 

adjacente, ocupando área a uma distância do batente entre 15 cm e 45 cm. A sinalização 

tátil (em Braille ou texto em relevo) deve ser instalada nos batentes ou vedo adjacente 

(parede, divisória ou painel), no lado onde estiver a maçaneta, a uma altura entre 0,90 m 

e1,10 m. Esta sinalização daria a acessibilidade de comunicação aos deficientes visuais, 

pois o mesmo saberia os produtos comercializados nas lojas. 

A nível de rampa, podemos detectar que apesar do centro cultural apresentar 3 acesso, em 

apenas um dos acessos é que apresentava rampa, sendo este acesso por trás do espaço 

cultural, onde o cadeirante teria que percorrer todo o centro, até chega no seu destino, 

dificultando assim o acesso ao local. 

 

Quadras esportivas 

As quadras esportivas ficam situadas no centro da orla, entre os monumentos históricos e os 

bares. A orla é constituída de 4 quadras, onde temos uma de skeate, uma de vôlei, uma de 

tênis e futebol. 

A nível de acessibilidade podemos constata que havia presença de rampa que dava acesso 

as quadras, porém a nível de sinalização tátil e nem visual não havia placas informativas 

que comunicasse por exemplo a um deficiente visual que naquele ambiente é uma quadra 

esportiva. 
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 Nas proximidades das quadras observamos a apresenta de  piso tátil, de forma  que seguia 

uma reta e não de acesso a esta quadra, portanto o deficiente visual irá passar ao lado das 

quadras, mais dificilmente o mesmo vai ter acesso as quadras, uma vez que, o piso não vai 

até a entrada das quadras. 

Algo que também observamos foi em relação as cestas de basquete, eram fixas e  não 

móveis, onde isto poderia  dificultar a participação jogo para a pessoa com deficiência.   

Praça de eventos: Trata-se de um espaço de Lazer onde são promovidos shows ,exposições 

e feiras de artesanato,que concentram um grande público nos eventos que sedia.ao redor 

desta “ praça” está o estacionamento,alguns restaurantes e lanchonetes cujo acesso é 

possível ao atravessar um pequeno trecho de rua para achegar a estes locais.Ao analisarmos 

o espaço sob o olhar da acessibilidade começamos a perceber alguns impedimentos 

estruturais que ao transitarmos naturalmente fica difícil de detectar as falhas.Verificamos 

que existem poucas rampas de acesso em volta desse espaço limitando a pessoa com 

deficiência de dispor de apenas 2 entradas para chegar ao espaço de eventos.Também existe 

depressões no terreno que dificulta ao cadeirante de transitar com maior segurança.Outro 

ponto que verificamos é não haver pista tátil em todo seu percurso,chegando esta pista 

apenas até a entrada da praça e não ter segmento ficando provavelmente a pessoa com 

deficiência visual sem ter noção de direção nem mesmo para sair do espaço. 

Há falta de sinal sonoro para passar da praça aos restaurantes e lanchonetes que ficam ao 

seu redor , conforme mencionado anteriormente , sem oferecer segurança aos deficientes 

visuais para atravessar um trecho pequeno, mas “ perigoso” quando não sinalizado. 

Dessa forma nos reportamos ao que foi mencionado anteriormente sobre o período de 

construção da orla cuja lei 10.098 ainda não vigorava, mas que não justifica a falta de 

adaptações desta época até os dias atuais.Atualmente percebemos que os espaços públicos 

estão sendo mais freqüentados pelas pessoas com deficiência o que nos leva a uma 

preocupação maior em oferecer acesso a todos.  

Parque infantil Cidade da criança: tratando-se do parque infantil, cujo nome já diz 

destinado as crianças ,deve ser um espaço seguro e acessível a todas as crianças;dispõe de 

vários brinquedos para o divertimento das crianças como 

balanços,gangorras,escorregadeiras,cercados,pneus para balançar,escada de cordas,gira-

gira,carrinhos,carrocel.Brinquedos que para crianças ditas “ normais” não apresentam 
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dificuldade em brincar, já as que tem deficiência, precisam de ajuda para ter acesso , pois 

para chegar até os brinquedos eletrônicos precisam subir escadas, os carrinhos são altos, o 

escorregador não é acessível;já para chegar aos balanços,gira-gira,gangorras, existe rampa 

de acesso ,mas ao chegar nos brinquedos o chão é de brita que dificulta a mobilidade.não 

possui pista tátil,demonstrando não vislumbrar o deficiente visual.nos reportando a 

legislação vigente ,verificamos que a lei 575008 referente aos “playgrounds” não vigora 

ainda no espaço da orla e nem mesmo em espaços privativos,o que limita as possibilidades 

da criança com deficiência.Também ao redor do espaço existem poucas rampas de acesso e 

ausência de sinais sonoros. 

 

                                           CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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. Por isso diante da ineficiência das políticas governamentais as instituições passam 

a assumir esse papel e buscar a inclusão propiciando o acesso aos locais públicos ou 

privados. 

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. 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 
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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 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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