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RESUMO 

 

O presente trabalho discursa sobre as condições de acessibilidade arquitetônicas 

como direito das pessoas com deficiência. Sabe-se que há uma legislação que 

priorize seu atendimento, mas parte da população ainda se encontra excluída, 

devido à elementos da urbanização, mobiliários urbanos, arquitetura das edificações 

não estarem em conformidade com a realidade das pessoas com deficiência. 

Quando o foco são especificamente os cadeirantes, as barreiras arquitetônicas e 

sociais estão presentes em grande parte dos edifícios urbanos e nas conformações 

estruturais das instituições de ensino. Assim, observa-se que os cadeirantes acabam 

sendo excluídos ou recebem tratamento inadequado. É necessário criar 

oportunidades para que estas pessoas possam se locomover com liberdade, 

autonomia e segurança, para que as mesmas exerçam sua cidadania com 

dignidade. Observamos que em instituições públicas o acesso é ainda mais 

deficitário e está longe de uma solução por parte das autoridades. A finalidade deste 

trabalho consiste em verificar as questões de acessibilidade presentes no Centro de 

Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), em Vitória - ES. A metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa através 

de pesquisa bibliográfica sobre a legislação e normas vigentes da ABNT 

NBR9050/2004, questionário e registro fotográfico realizadas no Cento de Educação 

Física e Desportos.  A Constituição confere direitos e garantias às pessoas com 

deficiência, e é por meio dela, que se deve buscar a inclusão destas pessoas. A 

inclusão e a acessibilidade são formas de permitir que a pessoa com deficiência 

atue numa sociedade mais igualitária. Necessitamos proporcionar condições 

igualitárias de acesso aos espaços universitários para que todos possam usufruir de 

seus direitos.  Com a análise de dados foi possível verificar que ainda há 

necessidade de modificar e adaptar algumas estruturas presentes no CEFD, para 

que um cadeirante tenha plena acessibilidade. 

 

Palavras–chave: acessibilidade; barreiras físicas; pessoas com deficiência; 

cadeirantes; Universidade Federal do Espírito Santo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Curso de Educação Física, modalidade Bacharelado, do Centro de 

Educação Física (CEFD) da Universidade Federal do Espírito Santos (UFES) possui 

um currículo que visa capacitar os futuros professores para agir em diferentes 

campos de atuação com públicos diversificados. Nesse sentido, ao analisarmos de 

forma pormenorizada a grade curricular do curso, observamos uma unidade 

curricular que contempla o campo da Inclusão e indivíduos com necessidade 

especiais. 

A disciplina “EDUCAÇÃO FÍSICA, ADAPTAÇÃO E INCLUSÃO” tem como 

premissa, dentre outras funções, contextualizar o debate que permeia os processos 

de inclusão socioeducacional de pessoas com deficiência nas dimensões biológica, 

ética, política e histórica. Ademais, segundo o Projeto Pedagógico de Curso (UFES, 

2016), objetiva prover ao aluno em formação inicial a possibilidade de conhecer, 

vivenciar e organizar os esportes adaptados como meio favorecedor aos processos 

de inclusão de pessoas com deficiência.  

Essa disciplina destacou-se em minha vida acadêmica de forma a refletir 

melhor sobre o mundo em que vivemos. Conforme o 2º artigo da Lei nº 7.853 de 24 

de outubro de 1989:  

Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de 
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à 
educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à 
infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das 
leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.  

 

Mas, uma parcela da população não exerce plenamente sua cidadania, pois 

encontra dificuldades de acessibilidade. Figueiredo et al. (2011) pontuam que os 

desafios que permeiam o processo de consolidação de uma politica inclusiva, no 

que se refere a educação brasileira, abarcam os diferentes níveis educacionais não 

isentando o ensino superior, no qual dificuldades diversas são vivenciadas pelos 

discentes deficientes que se matriculam em instituições de ensino superior. Os 

autores citam Miranda (2007) que considera que para que seja possível o acesso e 

a consequente permanência na Universidade do aluno com necessidades 

educa ion is  sp  i is   necessário que sejam asseguradas condições 

arquitetônicas favoráveis e adaptações curriculares, assim como a contratação e 

formação de profissionais preparados para atuar com esse público. 
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 Na UFES, percebemos essa problemática visto que encontramos ambientes e 

profissionais despreparados para receber pessoas com distintas necessidades 

especiais. Isso ocorre, principalmente, ao analisarmos as barreiras físicas 

enfrentadas pelos deficientes, as quais tornam alguns espaços inacessíveis. Torna-

se pertinente destacar que consideramos como pessoa com deficiência: 

aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, 
pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas (BRASIL, 2016, p. 02). 

 

Existem políticas públicas que visam ampliar os direitos daqueles que, por 

muitos anos, eram vistos como pessoas que deveriam adaptar-se a sociedade, da 

forma que ela é. No entanto, a sociedade é que tem o dever de se adaptar às 

necessidades dos deficientes. Vencer as barreiras físicas presentes no dia-dia de 

um deficiente é algo extremamente dificultoso.  

O que se percebe, na verdade, é uma grande dificuldade na implementação 

de políticas públicas, principalmente quando se trata de criar uma forma de gestão 

voltada para atender as necessidades dos deficientes. Com o intuito de descrever e 

analisar esse problema, esta pesquisa visa pesquisar o Centro de Educação Física e 

Desporto (CEFD) com o objetivo de verificar se pessoas com necessidades 

especiais, especificamente, deficientes físicos enfrentariam problemas de 

acessibilidades para desempenhar suas atividades acadêmicas e, assim, identificar 

a existência ou não de gargalos à acessibilidade. Por fim, iremos analisar se este 

centro de ensino é um local acessível para os portadores de deficiência física.  

É importante considerar que o CEFD/UFES, na presente atualidade (2016), 

deve ser acessível não apenas a seus alunos e servidores, mas também à 

comunidade, uma vez que a universidade é utilizada pelos moradores das cidades 

da Grande Vitória para diversos fins, tais como: local de lazer, para prática de 

atividades físicas, como ponto de encontro nos finais de semana, além dos diversos 

cursos que prestam serviços à comunidade. 
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1.1. OBJETIVO 

 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal deste Trabalho de Conclusão de Curso é avaliar a 

acessibilidade física no CEFD, bem como propor melhorias nas condições de 

acessibilidade na instituição.  

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Entre os objetivos específicos: 

 Refletir, historicamente, o tema acessibilidade; 

 Apresentar as principais barreiras de acesso aos setores do CEFD; 

 Identificar mudanças que devem ser feitas para um melhor atendimento às 

pessoas Portadoras de Deficiência Física; 

 Listar, de maneira simples e organizada, as recomendações e diretrizes sobre 

acessibilidade. 

 

1.1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho justifica-se pela preocupação com a inclusão social e a 

acessibilidade à deficientes físicos, querendo contribuir com a Acessibilidade à 

Educação de pessoas com deficiência física, verificando as barreiras que precisam 

ser removidas no Centro de Educação Física e Desportos (CEFD) da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES).    

As barreiras arquitetônicas dificultam o acesso e permanência das pessoas 

com deficiência em instituições, principalmente públicas, interferindo em sua 

locomoção, nos processos de aprendizagem e em seu desenvolvimento social. 

Assim, precisamos viabilizar espaços livres de barreiras que favoreçam a locomoção 

e a autonomia de todas as pessoas. O presente trabalho supõe estratégias de 

mudança e melhoria das condições de acessibilidade de todas as pessoas que 

sejam usuários das dependências, instalações, produtos e serviços da instituição. O 

Objetivo é compreender e melhorar o acesso e a permanência dos alunos no CEFD. 

Para alcançarmos o conceito de sociedade inclusiva, é necessário que todas 

as pessoas possam utilizar todos os meios de comunicação e ambientes existentes 



13 

 

na sociedade beneficiando todas as idades e capacidades. Entre as pessoas com 

deficiência, encontram-se pessoas em busca de distintas atividades. E a deficiência 

não deve impedir que as mesmas procurem conhecer novos lugares e desenvolver 

atividades. Mas, é importante que estes lugares sejam acessíveis, confortáveis e 

seguros. 

A acessibilidade é um recurso físico e informacional que deve atender a todo 

o seu público, buscando uma democratização da informação e uma redução de 

barreiras, as quais podem impedir o acesso do público ao CEFD. 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DA METODOLOGIA E CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Alcançar os objetivos e atingir resultados satisfatórios são critérios 

fundamentais para o sucesso de uma pesquisa, ao mesmo tempo em que constitui 

tarefa complexa. Portanto, escolher corretamente o tipo de pesquisa a ser utilizado é 

de grande relevância nesse processo, pois escolhas equivocadas podem gerar 

dificuldades tanto na obtenção de dados, quanto pode gerar distorção nos 

resultados. 

 

2.1. ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

 Esta pesquisa tem caráter qualitativo e se trata de um estudo de caso, 

considerando sua peculiaridade da interpretação do fenômeno da acessibilidade em 

uma instituição de ensino superior.  

 Para Flick (2004) a pesquisa qualitativa favorece a pluralização das esferas 

de vida nos estudos sociais, por propiciar uma análise diversificada do ambiente e 

 stilos   form  d  vid . P r  o  utor, “ st  plur liz ção  xig  um  nov  

s nsibilid d  p r  o  studo  mpíri o” (FLICK, 2004, p.18).  

 Pode-se dizer que o estudo tem caráter qualitativo uma vez que se trata de 

uma pesquisa que visa interpretar as evidências encontradas no CEFD/UFES com 

relação à acessibilidade no que tange ao previsto na ABNT NBR 9050. Segundo 

Campomar (1991, p.2),  

nos métodos qualitativos não há medidas, as possíveis inferências não são 
estatísticas e procura-se fazer análises em profundidade, obtendo-se até as 
percepções dos elementos pesquisados sobre os eventos de interesse.  
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 No que tange ao método do estudo de caso, Yin (2005) revela que existem 

algumas situações para sua indicação, sendo; a) pela relevância do estudo 

objetivando avaliar ou testar alguma hipótese ou modelo teórico; b) por interpretar 

um fenômeno social que possa ser classificado como único; c) quando se objetiva 

analisar um fenômeno contemporâneo da vida real.  

 Motta-Roth e Hendges (2010, p.144) também recomendam o estudo de caso 

p r  um  p squis  “intensiva de um indivíduo ou grupo (organização, comunidade) 

com vista a obter generalizações a partir de uma análise abrangente do tópico”.  

 Com base nos argumentos acima descritos, esta pesquisa consistiu um 

estudo de caso realizado no CEFD/UFES, campus Goiabeiras.  

 Além disso, o estudo da acessibilidade em uma única instituição não justifica 

a utilização de métodos quantitativos, uma vez que não é possível medir através dos 

números o quanto uma universidade é ou não acessível.  

 

2.2. COLETA DE DADOS  

 

 Para subsidiar a realização da pesquisa, o presente estudo utilizou-se da 

revisão bibliográfica no intuito de buscar publicações em forma de livros, artigos 

científicos e textos da legislação. E para apoiar a coleta de dados, optamos pelo uso 

do check list formulado por Remião (2012, p. 77) que, de forma adaptada a realidade 

do CEFD, elenca de modo objetivo os aspectos técnicos gerais relacionados à 

presença ou não de barreiras à locomoção dos deficientes físicos, principalmente os 

cadeirantes. 

 É importante ressaltar que o presente check list foi testado e validado por 

Remião (2012), oportunidade em que a pesquisadora fez um levantamento das 

condições de acessibilidade em escolas públicas estaduais em Viamão, Rio Grande 

do Sul. 

 

3. ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO: CONCEITO, HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO 

  

Este capítulo se dedica a uma descrição de uma breve exposição dos 

principais conceitos pertinentes ao tema presente na legislação brasileira. 

 Faz-se aqui, ainda, um breve histórico a respeito da aquisição dos direitos dos 

deficientes, com ênfase nos avanços no campo educacional. 
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3.1 CONCEITOS INICIAIS 

  

Para o estabelecimento das definições necessárias ao desenvolvimento deste 

trabalho de conclusão de curso, utilizaremos os conceitos estabelecidos na lei 

federal 13.146/2016.  

 Esta lei estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência e visa assegurar e 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais para pessoa com deficiência, objetivando sua inclusão social e 

cidadania (BRASIL, 2016).  

 A lei supracitada, no que concerne às pessoas com deficiência física, traz 

alguns conceitos que abordaremos de forma sintética abaixo:  

 

Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 

e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, 

dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida;  

 

Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de 

seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 

comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com 

segurança, entre outros, classificadas em: 

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e 

privados abertos ao público ou de uso coletivo; 

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados; 

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de 

transportes; 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, 

atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o 

recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de 

comunicação e de tecnologia da informação; 
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e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou 

prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de 

condições e oportunidades com as demais pessoas; 

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa 

com deficiência às tecnologias; 

 

Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 

sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 

tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 

ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade 

congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções; 

 

Pessoa com mobilidade reduzida: aquela que, não se enquadrando no conceito 

de pessoa com deficiência, tenha, por algum motivo, dificuldade de movimentar-se, 

permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, 

flexibilidade, coordenação motora e percepção. Aplica-se ainda às pessoas com 

idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, gestantes, lactantes e pessoas com 

criança de colo. 

 É importante rememorar que este trabalho de conclusão de curso visa   

avaliar a acessibilidade física do CEFD, assim como propor melhorias nas condições 

de acessibilidade na instituição. Para tanto, serão utilizados o conceito geral de 

barreira com foco nos aspectos arquitetônicos, urbanísticos com o intuito de dar 

maior acessibilidade aos portadores de deficiência física. 

 Identificados estes conceitos iniciais, passemos agora a levantar um breve 

histórico do surgimento destes direitos aos portadores de necessidades especiais. 

 

3.2. HISTÓRICO DA ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO 

 

 Em Esparta, conforme Pessotti (1984), crianças com deficiências eram 

julgadas como subumanas e deveriam ser eliminadas ou abandonadas. Em Roma, 

crianças abaixo de três anos de idade só poderiam ser mortas se nascesse mutilada 

ou se fosse considerada monstruosa. Para estes casos, a lei previa morte ao nascer. 
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 Conforme Silva (1987), para os médicos do antigo Egito, as doenças graves e 

as deficiências físicas ou os problemas mentais graves eram provocados por maus 

espíritos, por demônios ou por pecados de vidas anteriores que deviam ser pagos. 

Dessa maneira, não podiam ser debelados, a não ser pela intervenção dos deuses 

ou pelo poder divino que era passado aos médicos e sacerdotes que, às vezes, 

tinham meios para chegar a esse desiderato (SILVA, 1987). Em sua terapêutica, 

usavam as preces, os exorcismos, os encantamentos somados a poções, pomadas 

ou também a eventuais cirurgias. 

 Para os hebreus, as deficiências e/ou deformações indicavam impureza ou 

pecado. Como citado em Silva (1987), Heródoto dizia que os surdos-mudos eram 

julgados como pessoas castigadas pelos deuses, pelos pecados de seus 

antecessores.  

 Essas crenças religiosas persistiram até a Idade Média, período no qual as 

pessoas com deficiência eram ligadas a ideia de que possuíam maus espíritos, eram 

possuídas pelo demônio ou que seria uma forma de pagar algum pecado.  

 Em Reis (1992), encontramos passagens da Bíblia que vêm confirmar essa 

relação das pessoas com deficiência com maus espíritos, quando a forte influência 

de crenças religiosas era marcante. Levítico (21:21-23) afirma sobre pessoas com 

deficiência: Todo homem da estirpe do sacerdote Arão que tiver qualquer 

deformidade, não se aproximará a oferecer hóstias ao Senhor, nem pães ao seu 

Deus; comerá todavia dos pães que se oferecem no santuário, contanto, porém, que 

não entre do véu para dentro, nem chegue ao altar, porque tem defeito e não deve 

contaminar o meu santuário.  

 Levítico, nas suas normas e leis relativas à santidade, à caridade e à justiça, 

recomendava a todo povo hebreu que respeitasse os cegos e surdos: “Não 

amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeços diante do cego, mas temerás o Senhor 

t u D us, porqu   u sou o S nhor” (21: 21-23).  

 Pessoti (1987) diz que no século V, as pessoas com deficiências eram vistas 

como desígnios especiais de Deus ou como presas de entidades malignas. Dada a 

credulidade da população rural e seu fanatismo clerical, não surpreende que, entre 

as cem mil pessoas queimadas por bruxarias, só na Alemanha do século XVII, 

estivessem incluídos centenas de dementes e amentes, ou deficientes mentais.  

 Com o Cristianismo, a pessoa com deficiência ganha alma e não pode ser 

eliminada ou abandonada. Assim, a sociedade percebe que é necessária a criação 
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de organizações assistencialistas e sociais para atender às pessoas com deficiência. 

Deste modo, foram organizadas instituições mais voltadas para problemas 

específicos: lares para deficientes, lares para pessoas cegas, instituições para 

pessoas com doenças incuráveis e também organizações para pessoas muito 

pobres e para mendigos (PESSOTTI, 1984).  

 

3.3. EDUCAÇÃO E A EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA 

 

 Segundo Cid d    Fr it s (2002, p. 27) “a Educação Física Adaptada surgiu 

oficialmente nos cursos de Graduação através da resolução 03/87 do Conselho 

Federal de Educação, prevendo a atuação do professor de Educação Física junto às 

p sso s  om d fi iên i    outr s n   ssid d s  sp  i is”.  

 Conforme Pedrinelli (1994) apud Costa e Sousa (2004, p. 29),  

A Educação Física Adaptada foi definida pela American Association como 
um programa diversificado de atividades desenvolvimentistas, jogos e 
ritmos a interesses, capacidades e limitações de estudantes com deficiência 
que não podem se engajar com participação irrestrita, segura e bem-
sucedida em atividades vigorosas de um programa de Educação Física 
Geral. 

 
 

 

 A Educação Inclusiva foi proposta na Conferência Mundial de Educação 

Especial que ocorreu em Salamanca, Espanha, entre 7 e 10 de junho de 1994. 

Nesta Conferência foi produzido um documento que foi denominado de Declaração 

de Salamanca que propõe que a Educação Inclusiva deve acontecer em escolas 

regulares, escolas inclusivas, que devem proporcionar meios capazes de combater 

atitudes discriminatórias, criar comunidades abertas e solidárias, para que se possa 

construir uma sociedade inclusiva e atingir a educação para todos; deve-se 

proporcionar uma educação adequada às crianças e promover a eficiência de todo o 

sistema educativo (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

 A Educação Inclusiva se intensificou com a LDB (Lei de Diretrizes de Bases 

da Educação Nacional) de 1996 (BRASIL, 1996) e com a Convenção da Guatemala, 

de 2001 (CONVENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 

2001). A partir daí, manter crianças com algum tipo de deficiência fora do ensino 

regular é considerado exclusão, e crime.   

 A educação para todos, conforme a Declaração de Salamanca 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 2001), poderia substituir ou até mesmo eliminar 
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essa equivocada diferença criada para a educação destinada às crianças que se 

d s nvolv r m d  outro modo qu  não o julg do  omo “norm l”.   

 Podemos compreender que a educação inclusiva é um conjunto de ações 

educacionais que percebe o indivíduo em sua singularidade. Visa gerar 

oportunidades iguais a todos, incluindo indivíduos com necessidades especiais. Ela 

apoia os deficientes numa educação especial, apontando para a transformação da 

sociedade, onde se reestruturam as práticas e as políticas. Além disso, a Educação 

Inclusiva visa aprimorar o uso dos órgãos sensoriais; aumenta a estabilidade 

emocional; socializa os alunos por meio da cooperação, da participação, dos 

conflitos e suas soluções; assegura aos alunos com necessidades especiais a sua 

forma natural de movimentar-se, de brincar, de aprender, de desenvolver-se, de 

reconhecer suas limitações, de criar e transformar as coisas. Através dela, 

proporciona-se serviços educacionais eficazes em classes adequadas à idade de 

alunos com necessidades especiais em escolas próximas, preparando esses 

sujeitos para uma vida produtiva e social.  

 Existem muitos Laboratórios e Instituições que promovem atividades físicas 

adaptadas para indivíduos com necessidades especiais. Estes laboratórios são 

form s d  “... ss gur r qu   s  ri nç s  om d fi iên i  poss m,  m igu ld d  d  

condições com as demais crianças, participar de jogos e atividades recreativas, 

esportivas e de lazer, inclusive no sistema escolar” (ONU, 2006). 

 

3.4. INCLUSÃO NO BRASIL 

 

 Os alunos com necessidades começaram a ter acesso à educação, no Brasil, 

a partir do século XVI. Porém, esta era de forma isolada, onde o atendimento era 

individual, prestado a eles longe dos demais, tirando-os do convívio social. 

Destacamos que a escola prestava atendimento aos alunos que passavam por 

seleção, na qual a maioria não conseguia atingir as exigências das instituições, isso 

os distanciava cada vez mais da sociedade. 

 Na década de 40, no Brasil, já havia 14 escolas públicas que ofereciam 

atendimento a alunos com deficiências física, visuais, auditivas e mudos, além de 40 

instituições que atendiam educandos com deficiências mentais (DE FIORE, 1999). 
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 Som nt  n  d   d  d  80 qu    domin ção “ x  p ion is” mudou p r , d  

“necessidades especiais”, mas a carência de atendimento à esses indivíduos é 

grande até hoje. 

 A Constituição Brasileira de 1988, já garantia direitos, mesmo que peculiares 

às pessoas com necessidades especiais, com a denominação Portadores de 

D fi iên i s. Já  tu lm nt  s  d s r v  “[...] p sso s  om n   ssid d s  sp  i is, 

pois ningu m “port ” n d   m si, di nt  d   f m rid d  d   xistência e das 

possibilidades do ser humano (COLODETE; PINEL, 2002, p.1). Observamos 

também essa oposição ao termo portadores em Amaral (1995), o qual reafirmando 

este tom que a palavra apresenta de algo definitivo que alguém porta em si mesmo. 

 Em 1990, o Brasil se compromissou a combater a exclusão, na Conferência 

Mundial sobre Educação para Todos em Jomtien, na Tailândia (DECLARAÇÃO 

MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990). Em 1996 a promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9394, dedica seu artigo 59 

capítulo V, a um atendimento educacional para aqueles com Necessidades 

Educacionais Especiais. 

Os modelos educacionais brasileiros, em sua maioria são copiados do 

exterior, assim também ocorre com a inclusão, e tudo implica em mudanças para 

atender as exigências e qualidade de educação. 

 

 

3.5. LEGISLAÇÃO 

 

 No Brasil, as legislações que favorecem pessoas com necessidades especiais 

são recentes. Apesar de ser um avanço para a época, a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) não trouxe em seu texto alusão direta aos portadores de deficiência. 

A primeira Lei a tratar do assunto de forma clara foi a Lei n° 4.169 de 1962 

oficializando e tornando obrigatório o uso e ensino do Braile para os deficientes 

visuais (BRASIL, 1962). 

 Com o passar do tempo, os deficientes foram conquistando cada vez mais 

direitos na legislação brasileira. No ano de 1978, a Emenda Constitucional n.º 12 

(BRASIL, 1978) trazia o seguinte texto:  

É assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e 
econômica especialmente mediante:  
 



21 

 

I- educação especial e gratuita;  
II - assistência, reabilitação e reinserção na vida econômica e social do 
País;  
III - proibição de discriminação, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou 
ao serviço público e a salários;  
IV - possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos. (EC12, 
1978, artigo único)  

 

 Na década de 1980 os avanços em favor da acessibilidade foram ainda 

maiores. Em 1985, foi sancionada a Lei n° 7.405 (BRASIL, 1985), que tornou 

obrigatório às edificações adaptadas para entrada e circulação dos deficientes 

físicos (cadeirantes ou que necessitem da utilização de aparelhos ortopédicos) a 

afixação em local visível do Símbolo Internacional de Acesso.  

 Ainda neste mesmo ano, foi criada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) a NBR 9050:1985 (Norma Brasileira), que trouxe as medidas a 

serem seguidas pela construção civil para permitir a acessibilidade de deficientes 

físicos (ABNT, 1985).  Posteriormente, em 1994 esta norma foi substituída pela 

ABNT NBR 9050:1994, com os mesmo objetivos. 

 No final da década de 1980, a Constituição Federal trouxe diversos artigos 

que, direta ou indiretamente, garantiram direitos aos portadores de deficiência. 

Exemplificando, o artigo 5º traz em seu texto que  

Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade (BRASIL,1988). 

 

  Além disso, a Constituição Federal garantiu a educação como um direito de 

todos e um dever do Estado e da família (artigo 205), com  

igualdade d   ondiçõ s d     sso   p rm nên i  n   s ol ” ( rtigo 206 
inciso I). E o artigo 208 inciso III ainda afirma que o Estado tem o dever de 
g r ntir às p sso s port dor s d  d fi iên i  “ t ndim nto  du   ion l 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988).  

 

 Já no ano de 1989, a Lei n° 7.853 (BRASIL, 1989) garantiu os direitos sociais 

e individuais dos portadores de deficiência, seu acesso a serviços como educação, 

saúde, trabalho, lazer, etc. Tal Lei reforçou o direito dos deficientes à educação, 

tornando obrigatória a oferta de educação especial em estabelecimentos públicos 

(artigo 2º, inciso I c), e a matrícula de deficientes em escolas regulares de ensino 

públicas e particulares (artigo 2º, inciso I, alínea f). Garantiu, ainda, o acesso a 

cursos regulares de formação profissional (art. 2º, inciso III, alínea a).  
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 Além disso, a referida Lei previu a criação de legislação que garanta a reserva 

de vagas no mercado de trabalho nos setores público e privado aos portadores de 

deficiência (artigo 2º, inciso III, alínea d). Ademais regulamentou, em seu artigo 12, 

as ações de competência da CORDE (Coordenadoria Nacional para a Pessoa 

Portadora de Deficiência).  

 Na década de 1990, os deficientes físicos conseguiram ainda mais visibilidade 

e a criação de Leis que os favorecessem foi ainda mais intensa. No início da 

década, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu capítulo 

IV, artigo 53, inciso I, afirmou que:  

A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições 
para o acesso e permanência na escola (BRASIL, 1990). 

 

 O ECA garantiu, ainda, o atendimento especializado, de preferência oferecido 

em escolas regulares, aos portadores de deficiência (artigo 54, inciso III), o direito ao 

trabalho ao adolescente com alguma deficiência (artigo 66), o atendimento em local 

adequado ao adolescente portador de deficiência que praticar ato infracional (artigo 

112, §3º) e, finalmente, em seu artigo 208, inciso II, o ECA assegura a obrigação de 

cumprimento da Lei, com o seguinte texto:  

Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por 
ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao 
não oferecimento ou oferta irregular:  
II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência 
(BRASIL, 1990).  

 

 A Convenção sobre os Direitos da Criança, publicada no mesmo ano, 

assegurou que: 

Os Estados Partes respeitarão os direitos enunciados na presente 
Convenção e assegurarão sua aplicação a cada criança sujeita à sua 
jurisdição, sem distinção alguma, independentemente de raça, cor, sexo, 
idioma, crença, opinião política ou de outra índole, origem nacional, étnica 
ou social, posição econômica, deficiências físicas, nascimento ou qualquer 
outra condição da criança, de seus pais ou de seus representantes legais 
(CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS CRIANÇAS, 1990). 

 

 A Convenção sobre os Direitos da Criança garantiu, também, às crianças 

portadoras de deficiências físicas e intelectuais o direito de acesso à educação, 

reabilitação, saúde, lazer e à integração social, resumindo, ao desenvolvimento 

saudável dentro dos padrões de normalidade (ONU, 1959). 



23 

 

 Ainda no mesmo ano, em 1990, a Lei nº 8112 garantiu o direito aos 

portadores de deficiência a participarem de concurso público, tendo até 20% das 

vagas oferecidas no concurso reservadas a eles, desde que as atribuições do cargo 

sejam compatíveis com a deficiência (BRASIL, 1990).  

 A possibilidade de locomoção pelas ruas das cidades ficou um pouco mais 

fácil a partir do momento que os portadores de deficiência conquistaram o passe 

livre nos sistemas de transporte coletivos com a Lei n. 8899 de 1994 (BRASIL, 

1994), e o acesso a edifícios e espaços públicos também foi regulamentado mais 

uma vez pela ABNT, com a NBR 9050:1994 (ABNT, 1994).  Além disso, o Programa 

de Eliminação de Barreiras Arquitetônicas e Ambientais, criado pelo Governo 

Federal neste mesmo ano através da CORDE, vem reforçar os esforços no sentido 

de promover a acessibilidade (BRASIL, 2004).  

 Seguindo esta tendência, outras leis e decretos foram sendo criados até o 

final da década de 1990, com tentativas de facilitar a mobilidade e de melhorar a 

qualidade de vida dos portadores de deficiência. Em 1996, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) trouxe um capítulo reservado aos portadores de 

deficiência. O capítulo V da referida Lei tratou da educação especial, garantindo a 

inserção dos alunos deficientes nas classes regulares sempre que possível, e a 

educação especial às crianças de 0 a 6 anos (artigo 58), prevendo ainda, a 

adequação do currículo, métodos e técnicas de ensino e a formação de professores 

para atender a este público tão especial, além do apoio a instituições privadas sem 

fins lucrativos que ofereçam educação especial (artigos 59 e 60) (MEC, 1996).  

 No ano de 1999, o Ministério da Educação publicou a Portaria nº 1679 

(BRASIL, 1999), que estipulou que os cursos de nível superior deveriam se adequar 

para receber deficientes físicos através de adaptações, como rampas de acesso, 

banheiro adaptado, vagas de estacionamento, telefones, lavabos e bebedouros em 

altura específica para cadeirantes. Além disso, são necessárias adaptações 

estruturais para deficientes visuais, como acervo bibliográfico em braile, softwares 

adaptados e máquina de datilografia braile. Para deficientes auditivos, as exigências 

foram de intérprete de libras, flexibilidade na correção das provas e informações aos 

professores sobre as dificuldades que estes alunos podem apresentar. 

 A partir do ano 2000, mais ações foram estabelecidas visando garantir a 

aplicação das Leis já vigentes, e alterando algumas delas tornando-as mais 

modernas e adequadas aos tempos atuais. A Resolução n.º 2 do Conselho Nacional 
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de Educação, Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) de 2001 estabeleceu que a 

educação de crianças com necessidades educacionais especiais deveria se iniciar 

na educação infantil (artigo 1º, parágrafo único) (CNE, 2001). De acordo com a 

resolução, 

Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um 
processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure 
recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente 
para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 
serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e 
promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 
apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e 
modalidades da educação básica (BRASIL, 2001). 

 

 Logo, entende-se que a educação especial pode ser considerada como um 

processo que inclui questões pedagógicas e recursos voltados a atender a um 

púbico que apresenta necessidades peculiares, mas que apesar disso devem ser 

inseridos nas classes comuns. Para que esta inserção seja possível, sem prejuízo 

do aprendizado destes alunos, a resolução CNE/CEB 2/2001 prevê a presença de 

profissionais capacitados para atenderem a estes alunos além de adaptações no 

currículo (BRASIL, 2001).  

 Em 2003, o MEC publicou a Portaria nº 3284, estipulando as condições de 

adaptabilidade necessárias às instituições superiores para aprovação 

reconhecimento e credenciamento de cursos (BRASIL, 2003). Tal Portaria substituiu 

a Portaria nº 1679, de 1999, porém com relação aos critérios de adaptabilidade para 

deficientes físicos, auditivos e visuais não foram feitas alterações.  

 Em 2004, o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional 

Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência – PAED – foi instituído pela Lei 

10.845, vis ndo “g r ntir   univ rs liz ção do  t ndim nto  sp  i liz do d  

educandos portadores de deficiência cuja situação não permita a integração em 

 l ss s  omuns d   nsino r gul r” ( rtigo 1º, in iso I),  l m d  progressiva inserção 

destes nas classes comuns (artigo 1º, inciso II) (MEC, 2004).  

 Em 02 de dezembro de 2004, o decreto nº. 5.296 regulamentou a lei nº. 

10.048 de 08 de novembro de 2000, dando prioridade de atendimento às pessoas 

que especifica, e a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 (BRASIL, 

2000), que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, dando 

outras providências. Segundo Silva (2004), este decreto é um reconhecimento dos 
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direitos de todos os brasileiros e brasileiros que portam algum tipo de deficiência. 

Para o autor, trata-se do resultado de um amplo trabalho de debate com a 

sociedade, com especialistas e com órgãos governamentais. 

 Em 2008, pelo decreto Legislativo nª 186/2008 (BRASIL, 2008) foram 

ratificados todos os artigos da Convenção Internacional Sobre o Direito das Pessoas 

com Deficiência e seu respectivo protocolo facultativo, abordando, entre outros, 

temas como: 

 

 a) respeito pela dignidade da pessoa deficiente, sua autonomia individual, inclusive     

a liberdade de fazer as próprias escolhas e sua independência  

b) O direito a não ser discriminado por ser deficiente; 

c) O direito a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade; 

d) O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como 

parte da diversidade humana e da humanidade; 

e) A igualdade de oportunidades; 

f) A acessibilidade; 

g) A igualdade entre o homem e a mulher; 

h) O respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e 

pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade. 

  

Mas os avanços não pararam por ai, em 06 de julho de 2016 foi publicado o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei federal nº 13.146/2016 (BRASIL, 2016), que 

destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, inovou o direito 

brasileiro ao revogar o artigo 3º do Código Civil Brasileiro, garantindo a plena 

capacidade, de fato e de direito, às pessoas deficientes. Conforme destacamos 

abaixo, o artigo 6º da referida lei, traz o seguinte texto: 

Art. 6
o
  A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive 

para: 
I - casar-se e constituir união estável; 
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos; 
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a 
informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; 
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; 
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e 
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 
adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas. 
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Assim, o sistema de incapacidades deixou de ter um modelo rígido, passando 

a ser mais maleável, pensado a partir das circunstâncias do caso concreto e em prol 

da inclusão das pessoas com deficiência, tutelando a sua dignidade e a sua 

interação social.  

 

4. RESULTADOS 

 

 O intuito de adaptar o check list foi de abranger o acesso as principais rotas 

internas, salas de aula, banheiros e biblioteca. Os tópicos foram divididos em 4 

partes, as quais: o acesso principal, abrangendo a rota que vem da avenida 

Fernando Ferrari, e a rota que parte do estacionamento; banheiros e vestiários; 

seguido da análise das rampas e biblioteca. 

 Dessa forma, o presente trabalho de graduação verificou os itens elencados 

abaixo:  

 

Quadro 1 - Check list. 

ITEM DE ACESSIBILIDADE A SER VERIFICADO 

1 ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO FÍSICO EXTERNO AO CEFD 

1.1 RELAÇÃO DE ACESSO PARA O CADEIRANTE ENTRE O CEFD E A VIA PÚBLICA 

1.2 CALÇADA 

1.3 ESTACIONAMENTO 

2 ACESSIBILIDADE NO INTERIOR DO CEFD 

2.1 PORTAS 

2.2 RAMPAS 

2.3 SANITÁRIOS 

2.4 BIBLIOTECA E CENTRO DE LEITURAS E TERMINAIS DE CONSULTA 

3 SALAS ESPECIAS 

3.1 VÍDEO, INFORMÁTICA,TEATROS, 

3.2 QUADRAS E GINÁSIO 

3.3 PISTA DE ATLETISMO 

3.4 PISCINA 

3.5 NUPEM 

3.6 SALA DE CAPOEIRA E JUDÔ 

3.7 LABORATÓRIOS : LAFEX, LABGIN, LAEFA, etc.. 

3.8 ACESSIBILIDADE PLENA 

Fonte: Adaptado de Remião (2012). 

 

Quadro 2 - questionário utilizado na pesquisa 

ITEM DE ACESSIBILIDADE A SER 
VERIFICADO 

EXISTE ADEQUADO OBSERVAÇÕES 

  SIM NÃO SIM NÃO  

1 ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO 
FÍSICO EXTERNO AO CEFD 

     

1.1 RELAÇÃO DE ACESSO PARA O      
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CADEIRANTE ENTRE O CEFD E 
A VIA PÚBLICA 
 

1.1.1 A escola apresenta uma rota 
acessível ao cadeirante do interior 
da escola até o ponto de ônibus e 
vice-versa? 

 X    

1.1.2 A entrada e saída de alunos está 
localizada em local com menor 
fluxo de veículos? 

 X  X Piso inadequado 

1.1.3 A entrada principal da escola, 
atendimento ao público, permite o 
acesso ao cadeirante? 

X     

1.1.4 A Pessoa com Deficiência. utiliza 
com independência a entrada 
principal, não tendo que receber 
auxílio para o interior da escola 
através de ajuda de terceiros? 

 X   Rampas íngremes, 
pisos inadequados.  

       

1.2 CALÇADA      

1.2.1 A escola possui calçada pública? X  X   

1.2.2 Existindo a calçada, esta encontra-
se em conformidade com a NBR 
9050 ( largura mín. 1,20 cm, piso 
intiderrapante, inclinação 
transversal e longitudinal)? 

X  X   

1.2.3 Revestimento no piso tem 
superfície regular, firme estável, 
sem provocar trepidações? 

X  X   

1.2.4 Nas calçadas em locais com faixa 
destinada á travessia de via pública 
por pedestres, há rebaixamento do 
meio-fio e rampa sobre a calçada? 

X  X   

       

1.3 ESTACIONAMENTO      

1.3.1 A Escola possui estacionamento 
com vaga para acessibilidade dos 
estudantes, professores e demais 
usuários e ou visitantes 
cadeirantes? 

X   X Falta de sinalização 

1.3.2 O estacionamento possibilita 
acesso ao cadeirante até o interior 
da escola? 

X   X Piso tem superfície 
irregular, provoca 
trepidações 

       

2 ACESSIBILIDADE NO INTERIOR 
DO CEFD 
 

     

2.1 PORTAS      

2.1.1 As portas têm vão livre mínimo de 
80 cm? 

X     

2.1.2 As portas estão dispostas de 
maneira a permitir sua completa 
abertura? 

X     

2.1.3 As maçanetas possuem altura 
entre 90cm e 110cm? 

X     

2.1.4 O nivelamento das portas com o 
piso (lado de fora e lado de dentro) 
possibilita o acesso a entrada e 
saída ao local pretendido? (sem a 

X     
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presença de degraus) 

2.1.5 Existem as medidas necessárias 
para o giro de maneira que 
possibilite o fechamento da porta 
após entrada ou saída? 

X     

       

2.2 RAMPAS      

2.2.1 Existem rampas na escola? X   X Rampas muito 
íngremes 

2.2.2 As rampas estão em conformidade 
com a NBR9050 quanto a 
inclinação (tabela de 
dimensionamento), largura mín. de 
1,20 m? 

 X    

2.2.3 O piso da rampa e dos patamares 
é revestido com material 
antiderrapante? 

X   X Algumas rampas 
possuem o piso 
irregular 

2.2.4 Há corrimão em ambos os lados da 
rampa? 

 X   Não há corrimão em 
nenhuma das 
rampas do CEFD 

2.2.5 Há guarda-corpo ou paredes em 
ambos os lados? 

 X   Não há guarda 
copos 

2.2.6 Na existência de rampas em frente 
à portas, existe patamar no início 
ou término desta rampa? 

X     

2.2.7 As rampas existentes, mesmo não 
estando completamente ao rigor da 
norma, possibilitam a utilização 
com segurança? 

X     

2.2.8 As rampas existentes são 
completamente inutilizáveis e 
oferecem risco ao usuário? 

 X    

2.2.9 O usuário necessita de ajuda para 
utilizar as rampas existentes na 
escola? 

X     

2.2.10 As rampas existentes possuem 
telhado de cobertura possibilitando 
que o usuário possa fazer o 
percurso em dias de chuva? 

 X   Nenhuma das 
rampas possuem 
cobertura 

       

2.3 SANITÁRIOS      

2.3.1 A escola possui pelo menos 5% 
dos sanitários acessível, com pelo 
menos um para cada sexo de uso 
dos alunos? 

X     

2.3.2 A escola possui pelo menos 5% 
dos sanitários acessível, com pelo 
menos um para cada sexo? 

X     

2.3.3 Os sanitários existentes 
possibilitam a entrada de PCR? 
(portas, larguras e manobras) 

X     

2.3.4 Existem barras de apoio ? X     

2.3.5 Os lavatórios e acessórios (toalha 
e papel higiênico) possibilitam a 
aproximação e alcance para 
P.C.R.? 

X     

2.3.6 O sanitário está localizado em local 
acessível? 

X     

2.3.7 O sanitário está localizado próximo X     
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a circulação principal? 

2.3.8 O sanitário possui piso 
antiderrapante? 

X     

2.3.9 O usuário P.C.R. utiliza algum 
banheiro da escola, existe algum 
tipo de acessibilidade à banheiros? 

X     

       

2.4 BIBLIOTECA E CENTRO DE 
LEITURAS E TERMINAIS DE 
CONSULTA 

     

2.4.1 Quanto a localização, a biblioteca é 
acessível? 

 X   Para acessá-la é 
necessário passar 
por uma roleta 

2.4.2 Possui distância entre estantes de 
livros de no mínimo 0,90 m de 
largura? 

     

2.4.3 Nos corredores entre as estantes, 
existe a cada 15 m um espaço que 
permita a manobra da cadeira de 
rodas? 

X   X Apenas em um dos 
lados há esse 
espaço 

2.4.4 O alcance manual aos livros nas 
estantes estão em conformidade as 
medidas de alcance manual para o 
cadeirante? 

X  X  Há alguns livros que 
ficam acima do 
alcance manual 
para cadeirantes 

2.4.5 Existe pelo menos 5% do total de 
terminais de consulta por meio de 
computadores e acesso à internet 
acessíveis? 

X     

       

3 SALAS ESPECIAS      

3.1 VÍDEO, INFORMÁTICA,TEATROS,      

       

3.1.1 O cadeirante possui acesso a sala 
destinada ao auditório e 
miniauditório? 

X   X Não há vagas 
reservadas para 
cadeirantes 

3.1.2 O cadeirante possui acesso a sala 
destinada as aulas de informática? 
(uso de computadores p/ 
pesquisas) 

X     

       

       

3.2 QUADRAS E GINÁSIO      

3.2.1 O Cadeirante consegue realizar 
com 
segurança e de maneira 
independente a rota de acesso 
entre a entrada principal e as 
quadras de esporte e ginásio? 

X   X Necessidade de 
uma rampa para 
acessar as quadras 

3.2.2 Chegando no ambiente em 
questão, o cadeirante consegue 
entrar neste espaço e usufruir 
dele? 

X     

       

3.3 PISTA DE ATLETISMO      

       

3.3.1 O Cadeirante consegue realizar 
com 
segurança e de maneira 
independente a rota de acesso 

 X   Não há rota 
acessível para a 
pista de atletismo 



30 

 

para a pista de atletismo? 

3.3.2 Chegando no ambiente em 
questão, o cadeirante consegue 
entrar neste espaço e usufruir 
dele? 

X     

       

3.4 PISCINA      

       

3.4.1 O Cadeirante consegue realizar 
com 
segurança e de maneira 
independente a rota de acesso 
entre a entrada principal e piscina? 

 X   Não há rota 
acessível para a 
piscina 

3.4.2 Chegando no ambiente em 
questão, o cadeirante consegue 
entrar neste espaço e usufruir 
dele? 

 X   Não há rampas ou 
escadas submersas, 
barras de apoio 

       

3.5 NUPEM      

       

3.5.1 O Cadeirante consegue realizar 
com 
segurança e de maneira 
independente a rota de acesso 
entre a entrada principal e o 
NUPEM? 

X     

3.5.2 Chegando no ambiente em 
questão, o cadeirante consegue 
entrar neste espaço e usufruir 
dele? 

X     

       

3.6 SALA DE CAPOEIRA E JUDÔ      

       

3.6.1 O Cadeirante consegue realizar 
com 
segurança e de maneira 
independente a rota de acesso 
entre a entrada principal e as 
salas? 

X   X  

3.6.2 Chegando no ambiente em 
questão, o cadeirante consegue 
entrar neste espaço e usufruir 
dele? 

X     

       

3.7 LABORATÓRIOS : LAFEX, 
LABGIN, LAEFA, etc.. 

     

       

3.7.1 O Cadeirante consegue realizar 
com 
segurança e de maneira 
independente a rota de acesso 
entre a entrada principal e os 
laboratórios? 

X     

3.7.2 Chegando no ambiente em 
questão, o cadeirante consegue 
entrar neste espaço e usufruir 
dele? 

 X   Não há barras de 
apoio, banco de 
transferencia 

       

3.8 ACESSIBILIDADE PLENA      
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3.8.1 O aluno cadeirante consegue 
acessar todos os ambientes da 
escola (acessibilidade plena)? 

 X   O Cadeirante 
precisa de auxilio 
para algumas 
tarefas 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

A falta de acessibilidade física é uma barreira. O cadeirante, seja ele atleta ou 

não, precisa de locais e espaços adaptados às suas necessidades. Neste sentido, a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), traz na NBR 9050/2004 os 

termos e medidas técnicos que devem ser aplicadas aos espaços públicos e 

privados por que passam pessoas deficientes, cadeirantes ou não, ou com 

mobilidade reduzida. Esta norma é a principal fonte de referência utilizada neste 

trabalho. Por meio dela, foram feitas avaliações locais e comparações no sentido de 

identificar setores que apresentem problemas de acessibilidade. Para tanto, abaixo 

elencamos os aspectos gerais abordados na pesquisa, seguido da identificação dos 

principais parâmetros para acesso principal, rampas, banheiros e bibliotecas do 

Centro de Educação Física e Desportos (CEFD). 

Criado em 26 de junho de 1931, federalizado em 1940, e reconhecido como 

curso superior de Educação Física 21 anos mais tarde, em 30 de janeiro de 1961, o 

CEFD/UFES foi a primeira instituição a formar profissionais de Educação Física no 

âmbito civil. Desde então, vem se destacando nacionalmente por sua excelência em 

formação inicial, em pós-graduação e em pesquisas realizadas pelos diferentes 

Grupos de Pesquisa. 

O Centro de Educação Física e Desportos possui dois acessos principais: o 

primeiro localizado próximo da via principal, onde o aluno, após estacionar se 

locomove por uma passarela que dá acesso às salas de lutas, ginástica, biblioteca e 

para as salas. O segundo vem de estacionamento próprio, em que o aluno, após 

estacionar, se locomove, ou diretamente para sala de aula, ou para os setores de 

administrativos e laboratórios.  

As salas de aula estão dispostas em um prédio de dois andares, o qual possui 

elevador para cadeirantes, dois banheiros em cada andar (um para o sexo 

masculino e outro para o feminino), além de banheiros acessíveis, que são abertos 

quando solicitado.  
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Ao sair das salas de aula para ter acesso às salas de luta, ginástica, 

biblioteca e quadras, o cadeirante precisa passar por piso que provoca trepidações e 

uma rampa íngreme. De frente para a rampa encontra-se a biblioteca, à direita, há 

um acesso para os setores administrativos, laboratórios e quadras, à sua esquerda 

há acesso para as salas de luta, ginástica e piscina.  

Na biblioteca, para se ter acesso aos livros, é necessário passar por uma 

roleta. O acesso para os setores administrativos possui piso que não provoca 

trepidações. Para ter acesso aos laboratórios e as quadras, o cadeirante precisa 

descer uma rampa. Para entrar nas quadras externas cobertas o cadeirante precisa 

passar por um terreno com buracos e que não está pavimentado. Os laboratórios 

estão situados de frente para a quadra em um prédio de dois andares onde há um 

elevador para cadeirantes. 

Em outro setor do CEFD, a sala de judô possui uma porta na qual os dois 

lados se abrem, ressaltamos um pequeno degrau para acessar o tatame. A sala de 

capoeira também possui uma porta com dois lados que podem ser abertos, o piso é 

de madeira e em suas laterais possui barras de apoio. A sala de ginástica possui 

diversos aparelhos, seu piso é de madeira e em alguns locais é coberto por 

colchonetes e tatame. Há dois acessos pavimentados para a sala de ginástica e nos 

corredores de acesso à esse ambiente estão as salas de dança que possuem piso 

de madeira e portas duplas que facilitam o acesso. Para acessar a piscina não há 

calçada ou rota acessível para cadeirantes, há apenas blocos de cimento e grama 

durante o percurso. Ao chegar no local onde as piscinas estão situadas, o piso 

provoca trepidações para o cadeirante. 

Os vestiários localizados na entrada principal do CEFD, não estão adaptados 

ao uso de cadeirantes. Não há cabines específicas e nem chuveiros adaptados. 

 

 

5.1 O ACESSO PRINCIPAL 

 

O Centro de Educação Física e Desporto Possui dois acessos principais: O 

primeiro (principal) vem de estacionamento próprio em que o aluno, após estacionar, 

se locomove, ou diretamente para sala de aula, ou para os setores de 

administrativos e laboratórios.  
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O segundo (acesso secundário), parte de estacionamento fixado em área 

praticamente externa ao CEFD. Após acessar a Universidade, seja em ônibus de 

linha ou por veículo, o cadeirante precisa se deslocar até o local desejado por uma 

calçada em área externa.  

Quanto a isso, a NBR9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2004, p 53) estabelece que "as áreas de qualquer espaço ou edificação 

de uso público ou coletivo devem ser servidas de uma ou mais rotas acessíveis".  

Nestes termos a análise se deu em relação às duas entradas principais do 

CEFD. Como referência, a norma traz no item 6.1.1.2 que "a rota acessível é um 

trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado, que conecta os ambientes externos e 

internos de espaços e edificações, e que pode ser utilizada de forma autônoma e 

segura por todas as pessoas. A rota acessível externa incorpora estacionamentos, 

calçadas, faixas de travessias de pedestres (elevadas ou não), rampas, escadas, 

passarelas e outros elementos da circulação. A rota acessível interna incorpora 

corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores e outros elementos da circulação" 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004, p 53).  

Para o Acesso Principal, em que deficiente consegue chegar até o 

estacionamento dentro do CEFD, foi identificado o maior número de barreiras quanto 

a acessibilidade: Em relação a rampa de acesso ao CEFD, pode-se perceber que o 

caminho o inicial à rampa está todo desnivelado, sendo uma grande maratona para 

o deficiente/cadeira chegar até esta primeira barreira. Chegando a rampa 

encontramos grandes dificuldades ao deficiente, estas que serão abordadas em 

momento oportuno.  

Quanto ao acesso secundário não percebemos grandes dificuldades, caso o 

cadeirante deseja acessar somente o CEFD. Se desejar acessar as áreas de prática 

esportiva (quadras, piscinas, etc.) não existe acesso condizente com as 

necessidades especiais. 

 

5.2 BANHEIROS E VESTIÁRIO 

 

5.2.1 Das Dimensões estabelecidas nas normas técnicas 

A localização dos sanitários e vestiários devem ser nas rotas acessíveis, 

sinalizados com as seguintes placas para banheiros femininos e masculinos 

respectivamente:  
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Figura 1 – Sinalizações de banheiros. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 

 

Se a caso o sanitário for isolado será necessário a presença de um dispositivo 

de sinalização de emergência ao lado da bacia e do boxe do chuveiro, devidamente  

localizada em uma altura de 40 cm do piso acabado.  

É aconselhado haver uma bacia infantil para crianças ou pessoas com baixa 

estatura, uma superfície na posição deitada para troca de roupas, com medidas de 

0,80 m de largura por 1,80 m de comprimento e 0,46 m de altura, munida de barras 

de apoio.  

As barras de apoio de sanitários e vestiários precisam aguentar um esforço 

mínimo de 1,5KN, possuir diâmetro de 3 a 4,5cm, fixadas na parede com pontos de 

fixação de formato recurvado, constituído de material que resista à corrosão. 

 

Figura 2 – Barras de apoio de sanitários. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 
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A superfície do piso dos sanitários e vestiários deve ser regular, firme, estável 

e antiderrapante para que não provoque trepidação em cadeiras rodas, deve-se 

evitar desenhos e estampas que causem a impressão de tridimensionalidade, pois 

os mesmos causam insegurança.  

Devem ser projetadas áreas de transferência lateral, perpendicular e diagonal 

para a instalação de bacias sanitárias, conforme figuras abaixo que foram retiradas 

da NBR 9050. 

 

Figura 3 – Áreas de transferência lateral. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 
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Figura 4 – Disposição de apoio na área do sanitário. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 

 

As barras de apoio devem estar junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo. 

As mesmas devem ser colocadas horizontalmente para apoio e transferência, com 

comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado. A distância 

entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40 m, com uma 

distância mínima de 0,50 m da borda frontal.  

A barra da parede do fundo deve ter distância máxima de 0,11 m da sua face 

externa à parede e se prolongar no mínimo 0,30 m além do eixo da bacia, em 

direção à parede lateral. 
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Figura 5 – Visão da localização de apoios na área do sanitário. Fonte: ABNT 

NBR:9050 (2004) 

 

 

Figura 6 – Visão da localização de apoios na área do sanitário. Fonte: ABNT 

NBR:9050 (2004) 

 

A altura das bacias sanitárias deve ser de 0,43 m à 0,45 m do piso acabado, 

medidas a partir da borda superior, sem considerar o assento, se considerarmos o 

assento, a altura deve ser de no máximo 0,46 m, conforme figuras abaixo. 
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Figura 7 – Altura das bacias sanitárias. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 

 

 

Figura 8 – Altura das bacias sanitárias. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 

 

 

Figura 9 – Altura das bacias sanitárias. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 

 

A Altura de acionamento da descarga deve ser de 1 m, do seu eixo ao piso 

acabado, e ser do tipo alavanca ou com mecanismos automáticos.  
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Figura 10 – Altura de acionamento da descarga. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 

 

Os boxes para bacia sanitária necessitam de áreas para transferência 

diagonal, lateral e perpendicular, e ainda área de manobra para rotação de 180º, 

conforme figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Visão de um boxe sanitário. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 

 

Nos sanitários e vestiários deve haver um lavatório dentro do boxe, aonde o 

mesmo não interfira na área de transferência, se a porta for do tipo de eixo vertical, 

deve abrir para o lado externo do boxe, deve haver uma ducha higiênica ao lado da 

bacia com registro de pressão para regulagem da vazão.  

Para os boxes, as dimensões mínimas devem ser de 0,90 m por 0,95 m. Nos 

boxes deve haver banco articulado ou removível, com cantos arredondados e 

superfície antiderrapante impermeável, ter profundidade mínima de 0,45 m, altura de 

0,46 m do piso acabado e comprimento mínimo de 0,70 m, devem conter barras de 

 poio v rti  is, horizont is ou  m “L”. O  huv iro d v  s r  quip do  om um 

controle de fluxo (ducha/chuveiro) e os registros ou misturadores devem ser do tipo 
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alavanca, instalados a 0,45 m da parede de fixação do banco e a uma altura de 1,00 

m do piso acabado. A ducha manual deve estar a 0,30 m da parede de fixação do 

banco e a uma altura de 1,00 m do piso acabado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Boxe para chuveiro com barras vertical e horizontal. Fonte: ABNT 

NBR:9050 (2004) 

 

 

 

Figura 13 – Boxe para chuveiro com barra de apoio em L. Fonte: ABNT NBR:9050 

(2004) 

 

Os lavatórios devem ficar suspensos, com sua borda superior a uma altura de 

0,78 m a 0,80 m do piso acabado, com altura livre mínima de 0,73 m na sua parte 

inferior frontal. O lavatório deve estar livre de objetos com superfícies cortantes ou 

abrasivas. As torneiras precisam ser acionadas por alavanca ou sensores 

eletrônicos. Se houver lavatórios embutidos em bancadas, deve-se instalar barras 

de apoio fixadas nas paredes laterais.  
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Figura 12 – Exemplos de instalação de barras junto ao lavatório. Fonte: ABNT 
NBR:9050 (2004) 

 

 

Figura 12 – Lavatórios embutidos em bancadas. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 
 

Os bancos devem ter encosto, profundidade mínima de 0,45 m e serem 

instalados a uma altura de 0,46 m do piso acabado, precisa-se de espaço inferior de 

0,30 m livre de qualquer saliência ou obstáculo e 0,30 m de espaço atrás do banco 

para possibilitar uma transferência lateral, devem estar ordenados para garantir 

áreas de manobra, transferência e circulação.  
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Figura 13 – Bancos para vestiários Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 
 

 

Para armários, a altura de utilização deve ser de 0,40 m à 1,20 m do piso 

acabado. Para os puxadores e fechaduras a altura deve ser de 0,80 m à 1,20 m. A 

abertura das portas dos armários não pode interferir na área de circulação mínima 

de 0,90 m e as prateleiras, gavetas e cabides devem atender ao alcance manual e 

visual.  

Os vestiários individuais devem ter dimensões mínimas de 1,80 m x 1,80 m, 

com uma superfície para troca de roupas (posição deitada, com dimensões mínimas 

de 0,80 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m, com barras de 

apoio, espelhos e cabides), sempre garantindo a área de transferência.  A porta da 

cabina deve ter sentido de abertura para o lado externo à cabina. 

 

5.2.2 Da descrição dos banheiros e sanitários identificados no CEFD 

 

Inicialmente cabe destacar que o CEFD possui dois banheiros preparados 

para deficientes físicos. Encontram-se localizados no prédio do NUPEM e no Prédio 

de Salas de Aula. Encontram-se sempre fechados, sendo acessíveis quando 

solicitado. Estes banheiros e sanitários foram pensados e construídos já de acordo 

com a NBR ABNT NBR 9050/2004. No entanto, dos demais sanitários foram 

avaliados e reprovados no quesito acessibilidade. Quanto ao sanitário disponível aos 

Docentes e Servidores Técnico Administrativo a situação não é das melhores. 

Percebe-se que, além do pouco espaço para os técnicos não deficientes, caso haja 

algum técnico portador de deficiência ou cadeirante, este não teria como usar o 
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banheiro. Não há barras de apoio, não há espaço suficiente para o giro da cadeira, 

as pias não estão em uma elevação ideal para o uso por um deficiente. Dentre 

outras. 

 

5.3 RAMPA 

 

Conforme a NBR 9050, a inclinação das rampas deve ser calculada pela 

equação: 

 

 

onde: i é a inclinação, em porcentagem;  

h é a altura do desnível;  

c é o comprimento da projeção horizontal. 

 

 

Figura 14 – Dimensionamento de rampas. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 
 

As rampas precisam ter inclinação de acordo com limites estabelecidos na 

tabela abaixo. 
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Tabela 1 – Dimensionamento de rampas. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 
 

Em reformas, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33% (1:12) até 

12,5% (1:8), conforme tabela abaixo. 

 

 

Tabela 2 – Dimensionamento de rampas para situações excepcionais. Fonte: : 
ABNT NBR:9050 (2004) 

 

A inclinação transversal não deve exceder 2% em rampas internas e 3% em 

rampas externas. 

Conforme a NBR 9050, a projeção dos corrimãos pode incidir dentro da 

largura mínima admissível da rampa em até 10 cm de cada lado. A largura das 

rampas é estabelecida através do fluxo de pessoas. A largura livre mínima 

recomendável para as rampas é de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m.  
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Figura 15 – Inclinação transversal e largura de rampas. Fonte: ABNT NBR:9050 
(2004) 

 

Em edificações existentes, quando a construção de rampas nas larguras 

indicadas ou a adaptação da largura das rampas for impraticável, podem ser 

executadas rampas com largura mínima de 0,90 m com segmentos de no máximo 

4,00 m, medidos na sua projeção horizontal. Para rampas em curva, a inclinação 

máxima admissível é de 8,33% (1:12) e o raio mínimo de 3,00 m, medido no 

perímetro interno à curva, conforme figura 81. 

 

 

Figura 16 – Rampa em curva. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 
 

No início e no término da rampa curvilíneas devem ser projetados patamares 

com dimensão longitudinal mínima recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo 

admissível 1,20 m, além da área de circulação adjacente. 
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Figura 17 – Patamares das rampas. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 
 

Conforme a NBR 9050, entre os segmentos de rampa devem ser previstos 

patamares com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m sendo recomendável 1,50 

m. Os patamares situados em mudanças de direção devem ter dimensões iguais à 

largura da rampa. A inclinação transversal dos patamares não pode exceder 2% em 

rampas internas e 3% em rampas externas. 

Quanto a análise das rampas de acesso também encontramos problemas. 

Inicialmente quanto ao ângulo de inclinação, cujo valor excedeu limite máximo 

estabelecido na norma técnica. Ademais, também podemos perceber que, além das 

rampas, há alguns ressaltos que funcionam como barreiras em que o cadeirante 

precisa se esforçar para ultrapassar. 
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Figura 18 – Rampa dando acesso à cantina. Fonte: elaborado pela autora (2016)

 

Figura 19 – Rampa dando acesso à cantina. Fonte: elaborado pela autora (2016) 
 

5.4 BIBLIOTECA 

 

Nas bibliotecas e centros de leitura, as mesas ou superfícies devem estar 

distribuídas por todo o espaço, mas de preferência nas rotas acessíveis, devem 

possuir altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso. Para aproximação frontal, 

deve-se possibilitar o avanço sob as mesas ou superfícies até no máximo 0,50 m. 

Deve-se garantir uma faixa livre de circulação de 0,90 m e área de manobra para o 

acesso às mesmas. Altura Deve estar entre 0,75 m e 0,85 m do piso. 
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Figura 20 – Mesa. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 
 

A superfície do balcão, deve ter uma extensão de no mínimo 0,90 m, altura de 

no máximo 0,90 m do piso, aproximação frontal com altura livre inferior de no mínimo 

0,73 m do piso e profundidade livre inferior de no mínimo 0,30 m, para a 

aproximação frontal ao balcão, um avanço sob o balcão até no máximo 0,30 m. 

A distância entre estantes de livros deve ser de no mínimo 0,90 m de largura, 

nos corredores entre as estantes, a cada 15 m, deve haver um espaço que permita a 

manobra da cadeira de rodas com rotação de 180°. 

 

 

Figura 21 – Terminais de consulta e estantes em bibliotecas. Fonte: ABNT 
NBR:9050 (2004) 

 

A altura dos fichários deve atender à algumas recomendações e alturas 

conforme imagem contida na ABNT NBR 9050: 
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Figura 22 – Alcance manual lateral - Relação entre altura e profundidade. Fonte: 
ABNT NBR:9050 (2004) 

 

No mínimo 5% do total de terminais de consulta com computadores devem 

ser acessíveis a Pessoa em Cadeira de Rodas.  

Quanto a biblioteca inicialmente cabe destacar que ela possui uma roleta de 

entrada. Roleta esta que efetivamente não controla o número de acessos, mas 

sempre perfeitamente como uma barreira para o deficiente e ou cadeirante. Caso 

seja vencida esta etapa, o cadeirante ainda encontra muitos problemas. Primeiro 

porque o espaçamento mínimo entre as estantes deve ser de 90 cm para que a 

cadeira tenha condições de passar. O cadeirante dever ter o pleno acesso a 

qualquer livro que desejar, se isso não for possível, não existe acessibilidade quanto 

ao este quesito. 

 

5.5. SALAS ESPECIAIS : VÍDEO, INFORMÁTICA E AUDITÓRIO 

 

Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2004), auditórios e similares devem possuir 

espaços reservados para cadeirantes. É necessário que estes espaços estejam 

localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga, estejam 

distribuídos pelo recinto em diferentes setores, estejam próximos de assento para 

acompanhante, garantam conforto, segurança, boa visibilidade e acústica, estejam 

instalados em local de piso plano horizontal e serem identificados por sinalização.  

Ao avaliar o auditório, percebeu-se que as portas estão em conformidade com 

as normas da NBR9050/2004, mas as cadeiras são muito próximas, seus corredores 

são estreitos, o que dificulta alguma possível manobra com a cadeira de rodas. O 
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mini-auditório não possui piso antiderrapante, é composto por degraus. Se o 

cadeirante precisar acessá-lo, terá de ficar na parte inferior aos degraus.  

Os balcões da sala de informática devem ser acessíveis a cadeirantes e estar 

localizados em rotas acessíveis. A superfície do balcão precisa ter extensão de no 

mínimo 0,90 m, altura de no máximo 0,90 m do piso. Deve haver um módulo de 

referência de aproximação frontal ao balcão, conforme figura abaixo:  

 

 

Figura 23 – Balcão. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 
 

Para aproximação frontal, o balcão deve possuir altura de no mínimo 0,73 m 

do piso e profundidade de no mínimo 0,30 m. Deve ser garantido um módulo de 

referência posicionado para a aproximação frontal ao balcão, podendo avançar sob 

o balcão até no máximo 0,30 m.  

No caso do CEFD, o cadeirante possui acesso à sala de informática, mas a 

mesma possui espaço pequeno para manobra da cadeira, o que dificulta sua 

mobilidade. 

 

5.6. QUADRAS E GINÁSIO 

 

Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2004), as portas existentes em ginásios e 

quadras devem possuir vão livre de no mínimo 1,00 m, incluindo as portas dos 

sanitários e vestiários. Nas arquibancadas deve haver espaços reservados para 

cadeirantes, localizados em uma rota acessível vinculada a uma rota de fuga 

distribuídos pelo recinto em diferentes setores, os quais localizados próximos de 

assentos para acompanhante com a garantia de conforto, segurança e boa 
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visibilidade instalados em local de piso plano horizontal e identificados por 

sinalização. É necessário que haja uma rota acessível para interligar os espaços 

para cadeirantes às áreas de apresentação, incluindo quadras, vestiários e 

sanitários. As áreas para prática de esportes devem ser acessíveis. 

As quadras devem ter sanitários, vestiários e cabinas acessíveis e precisam 

estar localizados nas áreas de uso público e nas áreas para prática de esportes.  

Para acessar as Quadras externas do CEFD, o cadeirante encontra muitas 

dificuldades, pois as mesmas não possuem rampas de acesso. O piso das quadras 

é irregular, o que provoca trepidações ao cadeirante. Não há sanitários, vestiários e 

cabinas acessíveis nesta área de prática de esportes. 

 

 

Figura 24 – Calçada que dá acesso ao NUPEM e quadras. Fonte: elaborado pela 
autora (2016) 
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Figura 25 – acesso às quadras. Fonte: elaborado pela autora (2016). 
 

 

5.7. PISCINA 

 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2004), o piso ao redor das piscinas não deve 

ser escorregadio ou muito abrasivo. As piscinas necessitam de degraus, rampas 

submersas, bancos para transferência ou equipamentos de transferência com 

acabamento arredondado para acesso à água.  

A escada ou rampa submersa devem conter corrimãos nos dois lados, com 

alturas de: 0,45 m, 0,70 m e 0,92 m, com distância livre de no mínimo 0,80 m e no 

máximo 1,00 m. Os degraus devem ser de no mínimo 0,46 m e espelho de no 

máximo 0,20 m, conforme figura abaixo:  

 

 

Figura 26 – Escada submersa. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 
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O banco de transferência deve ter altura de 0,46 m, extensão de no mínimo 

1,20 m e profundidade de 0,45 m, precisa garantir área para aproximação e 

manobra, o nível da água deve estar no máximo a 0,10 m abaixo do nível do 

assento do banco, sempre associado à rampa ou escada. 

 

 

Figura 27 – Banco de transferência em piscinas. Fonte: ABNT NBR:9050 (2004) 
 

 

Ao analisar o acesso à piscina, percebeu-se que não há uma rota de acesso 

principal acessível. O Cadeirante precisa passar pela grama e buracos que causam 

trepidações no caminho. O local onde as piscinas estão localizadas possui piso 

irregular, não há nenhuma barra de apoio. Ademais, não observamos escadas, 

rampas ou bancos de transferência submersos. Há sanitários neste local com rampa 

com barra de apoio para acessá-lo, as plataformas para troca de roupa são estreitas 

e não há sanitários acessíveis. 
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Figura 28 – Piscina. Fonte: Blog Universo UFES (2014) 

 

 

 Figura 29 – Piscina. Fonte: Blog Universo UFES (2015) 
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5.8. NUPEM E LABORATÓRIOS: LAFEX, LAEFA, LAFIBE, LABGIN, ETC. 

 

Ao analisar o NUPEM, percebeu-se a existência de apenas uma entrada 

principal. E de frente para a porta há uma escada e na lateral uma rampa. Neste 

prédio há elevadores para cadeirantes, sanitários acessíveis, nas salas há barras de 

apoio e o piso é antiderrapante.  

A maioria dos laboratórios existentes no CEFD não está adequado para 

receber um cadeirante. São necessárias algumas modificações para que o 

cadeirante possa ter acessibilidade plena. O LAEFA, por exemplo, possui piso de 

madeira, não há banco de transferência. O LABGIN não possui barras de apoio e 

nem banco de transferência. Seu piso é coberto por tatames e colchões.  

 

 

Figura 30 – Rampa que dá acesso ao NUPEM. Fonte: elaborada pela autora (2016) 
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Figura 31 – Elevador acessível do NUPEM. Fonte: elaborada pela autora (2016) 

 

 

5.9. SALA DE CAPOEIRA E JUDÔ 

 

Para acessar a sala de capoeira e judô, os cadeirantes passam por portas 

largas, não encontrando assim, dificuldade para entrar. Na sala de judô, para ter 

acesso ao tatame existe um pequeno degrau e não há barras de apoio. Na sala de 

capoeira, o piso é de madeira, com ondulações, não possui banco de transferência.   

 

 

6. LISTA DE RECOMENDAÇÕES  

 

Após analisar todos os itens, observou-se que são necessárias algumas 

mudanças para que um cadeirante tenha plena acessibilidade no CEFD. No geral, 

percebeu-se a necessidade de incluir uma rota acessível.  



57 

 

Com relação às rampas, precisa-se corrigir os ângulos de inclinação e os 

ressaltos no piso das mesmas e fazer a inclusão de corrimãos.  

Na biblioteca, observa-se que há uma grande barreira física logo na entrada: 

uma roleta. Desta forma, sugere-se que criem uma abertura maior somente para 

cadeirantes terem acesso à biblioteca. Além disso é necessário que se aumente a 

distância estre as estantes de livro para que o cadeirante possa se locomover entre 

as mesmas.  

Nos auditórios, sugere-se reservar espaços em uma rota acessível vinculada 

a uma rota de fuga, garantindo conforto, segurança e boa visibilidade para 

cadeirantes. Sugere-se também aumentar o espaçamento dos corredores.  

Para a sala de informática, sugere-se aumentar o espaçamento dos corredores e 

criar espaços para manobra da cadeira de rodas.   

Ao observar as quadras externas percebeu-se a inexistência de banheiros e 

vestiários e de uma rampa de acesso às mesmas. Desta forma, sugere-se a inclusão 

de sanitários, vestiários e cabinas e uma rampa de acesso.  

Ao Ginásio, sugere-se a inclusão de corrimãos nas rampas, inclusão de 

espaços reservados para cadeirantes próximos de rota acessível vinculada a uma 

rota de fuga, com sinalização. Além disso, a criação de uma rota acessível para 

interligar os espaços para cadeirantes às áreas de apresentação, incluindo quadras, 

vestiários e sanitários.  

Para a piscina, sugere-se a uma rota de acesso, pois para chegar à mesma o 

cadeirante enfrenta muitas dificuldades. Além disso, a inclusão de degraus, rampas 

submersas, bancos ou equipamentos de transferência com acabamento 

arredondado para acesso à água contendo corrimãos nos dois lados. É necessário 

ainda incluir sanitários acessíveis e regularizar piso do parque onde as piscinas 

estão situadas, pois o mesmo é cheio de ondulações e provoca trepidações ao 

cadeirante.  

Com relação aos laboratórios, sugere-se a regularização do piso, a inclusão 

de barras de apoio e bancos de transferência.  

Ao analisar as salas de capoeira e judô, percebeu-se a necessidade de 

inserção de banco de transferência e barras de apoio, além da regularização do piso 

que é de madeira e irregular.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O CEFD atua e está fundamentado nas áreas estratégicas de ensino, 

pesquisa e extensão. Essas áreas são trabalhadas de forma integrada e sua 

indissociabilidade constitui a base da busca por uma atuação de excelência nos 

diversos campos do conhecimento que conformam a área da Educação Física. Além 

disso, o compromisso social é foco presente do CEFD.  

O CEFD corrobora a missão da UFES (UFES, 2016) em gerar avanços 

científicos, tecnológicos, educacionais, culturais e sociais, por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão, produzindo, transferindo e socializando conhecimentos e 

inovações que contribuam para a formação do cidadão, visando ao desenvolvimento 

sustentável no âmbito regional, nacional e internacional. 

Através deste trabalho de conclusão de curso objetiva-se auxiliar nos avanços 

de cunho social e contribuindo para a melhoria da mobilidade de seus alunos e 

indivíduos que frequentam o Centro.  
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