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A falta de acesso a serviços que atendam às necessidades relativas à reabilitação
integral das pessoas com deficiência (PCD) gera como consequência, quase sempre
inevitável, algum grau de ruptura com a vida social. Verifica-se a insuficiência da promoção
da inclusão sociocultural, digital e produtiva pelo Estado, o qual deveria assegurar o pleno
exercício dos direitos sociais e individuais de PCD’s, além dos atendimentos especializados
para a participação nas políticas de Esporte e Lazer, haja vista que é direito de todos e consta
na Constituição. Dessa forma se objetivou analisar o contexto atual de um tetraplégico na
cidade de Belém-PA para a vivência cotidiana de atividades físicas por meio do apoio e
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investimento das iniciativas públicas para a construção de espaços pensados e organizados
para essas práticas. Verificou-se o oferecimento da acessibilidade aos equipamentos públicos
considerando a perspectiva de inclusão social em que o estado deve se responsabilizar por
ações de âmbito educacional, social e econômico, na qual consistiria em educar todas as
pessoas juntas, fazendo-as mudar suas atitudes para com as pessoas “diferentes”, criando
consciência e responsabilidade perante todos. Para método de investigação, utilizamos a
pesquisa documental, porquanto segundo (GIL, 2008), o objetivo fundamental da pesquisa
dessa ordem é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos
científicos. Analisou-se a princípio a NBR 9050/2004 (ABNT, 2004), com vistas a avaliar as
condições previstas para os espaços públicos voltados à prática de atividade física. Foi
possível observar nos itens relativos aos equipamentos urbanos a ausência de referências
específicas para a tetraplegia, constando normativas gerais de acesso para pessoas com
deficiência física e/ou pouca mobilidade ao equipamento, sem, contudo, garantir mecanismos
de utilização pelo sujeito com tetraplegia. Nota-se, assim, a necessidade de maior
especificação no que tange ao acesso de pessoas com tetraplegia tendo em vista a maior
limitação de movimentação desses sujeitos.
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