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RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso realizou uma investigação compreensiva sobre 

acessibilidade em ambiente escolar. Selecionamos uma escola da rede pública estadual de 

ensino em Diamantina-MG, para saber quais são as condições reais de acessibilidade nesta 

edificação escolar. Em nossa revisão bibliográfica, buscamos selecionar artigos e textos legais 

cujo tema acessibilidade e educação foram centrais. Este trabalho recorreu ao texto da LDB 

9.394/96, naquilo que se delibera desenvolver inclusão social nas instituições escolares, que 

se concretizem ações efetivas de superação de quaisquer barreiras que limitem alunos com ou 

sem deficiência de participar das atividades curriculares. No entanto, as escolas brasileiras 

estão prontas para incluir plenamente todos os seus alunos? As edificações escolares 

apresentam acessibilidade em todos os seus pavimentos? As redes públicas de ensino tem 

assumido compromisso de eliminar barreiras arquitetônicas nas edificações escolares? As 

edificações consideradas modelo de acessibilidade estão de acordo com as normatizações e 

legislações sobre acessibilidade no Brasil? Pensando nesses desafios, o presente trabalho 

realizou levantamento bibliográfico da legislação sobre a inclusão e acessibilidade em 

edificações e logradouros através da NBR 9050 da ABNT e do Programa Brasil Acessível do 

Ministério das Cidades. Objetivo deste trabalho foi de verificar as condições das adaptações 

que superem as barreiras arquitetônicas para pessoas com deficiência física ou mobilidade 

reduzida, deficiência auditiva e visual, numa escola da rede pública estadual de Minas Gerais, 

que na cidade de Diamantina se tornou referência por apresentar acessibilidade em suas 

dependências. Também objetivamos compreender a realidade arquitetônica e patrimonial, que 

envolve a escola investigada, bem como conhecer as condições reais da acessibilidade que 

possibilitam eliminar as barreiras arquitetônicas, sobretudo, contribuir para o processo de 

inclusão. Enquanto resultado desta pesquisa, acreditamos que podemos contribuir para escola, 

para o bairro e para os seus sujeitos, com dados que possibilitem refletir e agir sobre a 

realidade da acessibilidade nesta edificação, também consideramos essencial a produção de 

novos trabalhos de pesquisa que visam saber quais são as percepções dos atores sociais 

inseridos no ambiente desta escola sobre acessibilidade e inclusão escolar.  

Palavras chave: Inclusão; Barreiras Arquitetônicas; Acessibilidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso desenvolveu pesquisa no tema inclusão 

escolar, e buscou conhecer as condições de acessibilidade de uma escola da rede pública 

estadual em Diamantina-MG. O tema inclusão é central neste trabalho, por ser frequente os 

debates, em diversos setores da sociedade, e sobretudo na educação se discute ações 

curriculares e metodológicas, além de observar quais tem sido as adaptações possíveis a 

serem realizadas nos prédios escolares, que visam superar as barreiras arquitetônicas e 

promover acessibilidade para pessoas com deficiência.  

Este trabalho considera que a unidade escolar enquanto ambiente de socialização e 

de formação, tem o compromisso social de oportunizar condições de acesso e permanência 

apropriados a todos os seus alunos (GLAT e PLETSCH, 2011). Na atualidade é frequente o 

debate sobre a inclusão de pessoas com deficiência nas turmas regulares, tal fato provoca 

amplo desafio a gestores, docentes, discentes, familiares, servidores e comunidade externa da 

escola, que buscam melhor compreender como este processo reverberará em transformações 

dos sujeitos, e, sobretudo, da sociedade, que se tornará mais plural e mais inclusiva. Glat e 

Pletsch (2011) sugerem que é preciso ter atenção as medidas inclusivas que tem sido 

realizadas, por exemplo, as autoras tecem críticas as ações desta natureza feitas pelo 

Ministério da Educação (MEC), que implanta salas de recursos multifuncionais, em que um 

professor deve atender alunos com diferentes condições cognitivas. 

Compreendemos que acessibilidade é um tema essencial nas políticas públicas 

inclusivas, e dentro da sala de aula, torna-se legítimo ser debatido em razão do espaço escolar 

ser por essência um lugar que deva valorizar as diferenças. Compreendemos que este agir na 

escola possibilita ampliar o senso crítico dos seus alunos, na busca de uma formação de 

cidadania consciente, que reconheça o seu papel na construção de uma sociedade menos 

excludente, que promova o respeito a todos, sobremaneira, saber conviver com qualquer tipo 

de diferença. 

O campo da educação inclusiva busca dialogar sobre a diferença e a diversidade, 

neste trabalho de pesquisa emergimos no recorte de análise sobre a diferença através do grupo 

de pessoas com deficiência, sobremaneira, buscamos verificar acessibilidade enquanto 
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mecanismo de garantias dos direitos das pessoas que possuem algum tipo de limitação ou 

mobilidade reduzida. Compreendemos que a acessibilidade tem um importante papel para que 

seja alcançada cidadania plena, que nos processos educativos e curriculares passam desde 

uma educação qualificada, e perpassam também por questões das seguintes ordens: acesso, 

mobilidade e permanência. Acessibilidade é o interesse desta pesquisa, para isso, buscamos 

realizar uma investigação, através de uma pesquisa descritiva qualitativa, que visa avaliar 

quais são as condições físicas e arquitetônicas de uma escola da rede pública estadual de 

Minas Gerais. Gostaríamos de saber quais sãos as condições atuais das rampas e outras 

adaptações presentes na escola investigada, que contribuam para plena cidadania dos seus 

alunos com deficiência? 

Em relação a formação escolar para atender a cidadania, recorremos a Saviani 

(1999) na obra Educação e Democracia, que sinaliza sobre a escola enquanto um ambiente 

formador, que tem a missão de formar a todos os cidadãos independente das condições de 

classe, raça, etnia, gênero e deficiência. Este espaço deve ser um ambiente acolhedor que 

possibilite a todos os alunos acumularem conhecimento, e que se tornem cidadãos críticos e 

conscientes do seu papel na sociedade. O autor também revela um dado que merece reflexão 

sobre as consequências de uma educação de baixa qualidade ou de uma educação que amplie 

a exclusão social em nosso país, em sua obra, menciona que as condições que promoveram as 

elevadas taxas de analfabetismo na década de 1970 em países da América Latina, que 

configuraram na marginalidade da infância e da juventude em idade escolar naquela década, 

em razão da alta taxa de evasão escolar e da falta de oportunidade de acesso à escola, 

conforme esclarece abaixo: 

(...) de acordo com estimativas relativas a 1970, cerca de 50% dos alunos das 

escolas primárias desertavam em condições de semi-analfabetismo ou de 

analfabetismo potencial na maioria dos países da América Latina.  Isto sem 

se levar em conta o contingente de crianças em idade escolar que sequer têm 

acesso à escola e que, portanto, já se encontram a priori marginalizadas dela 

(SAVIANI, 1999, p.03). 

Tal afirmação deve considerar que muitas escolas na década de 1970 

apresentavam limitações em seu espaço físico, que comprometiam o pleno desenvolvimento 

das propostas metodológicas de ensino, e que pode ter levado alunos a evadir dos bancos 

escolares. Pensar na hipótese de que os alunos com algum tipo de deficiência não conseguiam 

permanecer na escola em razão da ausência de acessibilidade, de recursos metodológicos e 



11 
 

pedagógicos que pudessem plenamente atender as suas limitações e impulsionar um 

aprendizado qualificado e inclusivo.   

Saviani (1999) recorda que a escola surge como uma forma de tentar solucionar o 

problema da ignorância dos sujeitos, e que no período do seu surgimento, datado por volta do 

fim do Antigo Regime, seria uma maneira de transformar os cidadãos em indivíduos livres e 

instruídos dos seus direitos e deveres. O autor esclarece que o papel da escola, do processo de 

socialização escolar e do professor seriam o de:  

(...) difundir a instrução, transmitir os conhecimentos acumulados pela 

humanidade e sistematizados logicamente. O mestre-escola será o artífice 

dessa grande obra. A escola se organiza, pois, como uma agência centrada 

no professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica, o acervo 

cultural aos alunos. A estes cabe assimilar os conhecimentos que lhes são 

transmitidos (SAVIANI, 1999, p.06). 

Acompanhamos as mudanças do ambiente escolar (ampliação dos recursos 

pedagógicos) e as transformações nas edificações (eliminação das barreiras arquitetônicas) 

que visaram impulsionar as políticas públicas educacionais de inclusão das pessoas com 

deficiência nas instituições de ensino. Entretanto, as políticas públicas educacionais de 

inclusão no Brasil ainda não alcançaram a plena eficácia, e dentre os diversos pontos 

denunciados por pesquisas e pesquisadores, um em especial é tema desta pesquisa, ausência 

de acessibilidade em logradouros e nas edificações escolares em diferentes cidades e escolares 

em nosso país. Cidades semelhantes a Diamantina-MG, que possuem prédios históricos e ruas 

com calçamento de pedra, sofrem com a impossibilidade de alteração do logradouro para 

atender a melhor mobilidade para pessoas com deficiência. Algumas escolas localizadas em 

centros históricos teriam como atender adaptações previstas nos textos legais da NBR9050, 

no Programa Brasil Acessível e ao documento do MEC de Acessibilidade nas Escolas? 

Um dos significativos desafios impostos para educação neste século XXI é a 

inclusão das pessoas com deficiência física nas escolas regulares. O direito a educação para 

pessoas com deficiência física garantido na Constituição Brasileira (no artigo 208, inciso 111) 

pode estar violado se não haver adaptações que ampliem acessibilidade nos prédios escolares 

do ensino regular, tendo em vista que, a carta cidadã prevê que é garantido “o atendimento 

educacional especializado aos portadores de necessidades especiais, preferencialmente, na 

rede regular de ensino” (BRASIL, 1988). 
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Adotamos o texto da NBR9050 (2015) como referência para realização desta 

pesquisa. Dentre as regulamentações previstas neste documento para realização de adaptações 

que garantam acessibilidade, o documento indica especificações para que haja adaptações nas 

edificações, para assim promover um ambiente inclusivo. Neste documento encontramos a 

definição de acessibilidade da qual adotamos neste estudo, que se trata da:  

(...) possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 

utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 

inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e 

instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, 

tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou 

mobilidade reduzida (NBR 9050, 2015, p. 16). 

O texto da NBR9050 (2015) revela que para ser acessível, deve-se promover 

alterações nos: 

(...) espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias ou 

elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por 

qualquer pessoa (NBR 9050, 2015, p. 16). 

Compreendemos até aqui o que evidencia-se uma escola acessível é no sentido de 

ser  aquele espaço que implica tanto acessibilidade física como de comunicação a todos os 

seus membros. Isso inclui adaptações em banheiros, pavimentos, salas de aula, corredores, 

bibliotecas, refeitórios, bebedouros, entre outros, que procurem revelar aos deficientes físicos, 

auditivos, visuais e intelectuais que o seu direito a mobilidade esteja garantida. 

Alterar as plantas e incluir adaptações para facilitar a mobilidade tornam as 

escolas enquanto espaços mais democráticos, em virtude de ampliar e garantir direitos de 

participação iguais para quaisquer discentes, docentes e funcionários, e para aqueles que 

tenham algum tipo de deficiência, promove o acesso garantido em razão da eliminação de 

barreiras arquitetônicas existentes. Tendo em vista que as barreiras são consideradas como 

qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a 

circulação com segurança e a possibilidade das pessoas se comunicarem e de ter autonomia 

para se deslocar (BRASIL, 2004, p. 61).  

Relacionamos enquanto medida que garanta acessibilidade, é preciso a instalação 

de rampas, corrimãos, adequação do nivelamento plano dos pisos, revisão dos acessos e 
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portais das salas, refeitórios, bibliotecas, auditórios e banheiros, adequação dos sanitários e 

entorno do colégio, garantir a presença de professores de apoio, dentre outras medidas. 

A condição para se alcançar um modelo de educação de qualidade, inclusivo e 

acessível, é definida pelo LDB 9.394/96, em seu artigo 3º, como aquela pelo qual o ensino 

será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. 

Compreendemos que o primeiro princípio do Artigo 3º da LDB 9.394/96 que 

sinaliza a garantia da igualdade de permanência, a questão da acessibilidade em edificações 

escolares pode ser inserida. Sobretudo, Glat e Pletsch (2011) compreendem a escola inclusiva 

como aquela que promove oportunidades de acesso com qualidade, especialmente as pessoas 

com deficiência, que historicamente foram excluídas do processo de escolarização, e torna-se 

dever do Estado em garantir para estas pessoas o acesso aos bancos escolares com qualidade. 
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Os sistemas escolares tem a missão de promover reformas educacionais necessárias para 

garantir um ambiente adequado à aprendizagem inclusiva. 

 Algumas questões geram esta pesquisa, de maneira geral é preciso saber se as 

escolas brasileiras atendem satisfatoriamente a acessibilidade, que garanta a inclusão de todos 

os seus alunos? A edificação escolar investigada apresenta condições plenas de acessibilidade 

em suas estruturas? A tomar como parâmetro a escola investigada, é possível revelar qual tem 

sido o compromisso da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais em garantir a 

eliminação das barreiras arquitetônicas nas edificações escolares? As edificações consideradas 

modelo de acessibilidade estão de acordo com as normatizações e legislações sobre 

acessibilidade no Brasil? 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL  

Compreender a realidade patrimonial atual que envolve a edificação escolar investigada da 

rede pública estadual de ensino na cidade de Diamantina-MG, que visa superar as barreiras 

arquitetônicas para pessoas com deficiência através de adaptações existentes que garantam 

acessibilidade. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Conhecer as condições reais da acessibilidade que possibilitam eliminar as barreiras 

arquitetônicas, sobretudo, contribuir para o processo de inclusão na escola investigada; 

Revelar as condições reais, no diagnóstico das barreiras arquitetônicas encontradas, e perceber 

se as adaptações existentes estão adequadas as normatizações da NBR9050, Programa Brasil 

Acessível e ao documento do MEC sobre Acessibilidade na Escola; 

Apresentar uma análise sobre as condições reais de acessibilidade na escola investigada, e 

oferecer este trabalho para o acervo de sua própria biblioteca, para se tornar ferramenta de 

pesquisa para futuros estudos sobre acessibilidade em edificação escolar. 
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JUSTIFICATIVA  

Este Trabalho de Conclusão de Curso se justifica por três razões: políticas, 

pessoais e acadêmicas. Por razões políticas, realizamos este trabalho de pesquisa no intuito de 

contribuir no campo da Educação Inclusiva, na premissa de corroborar numa investigação 

sobre acessibilidade em espaço escolar, sobretudo, saber se as adaptações encontradas numa 

escola da rede pública estadual de ensino estão adequadas em bom estado de conservação 

para atender as pessoas com deficiência física, intelectual, visual e auditiva. As barreiras 

arquitetônicas podem se tornar um entrave para plena cidadania, e pode ser mais um desafio 

para o desenvolvimento dos processos de aprendizagem, e limitador para os processos de 

socialização dos alunos com algum tipo de deficiência, e quando acontece, contribui para 

ampliar a sua exclusão. Acreditamos o tema investigado, acessibilidade em espaços escolares, 

pode revelar para comunidade interna e externa da escola investigada, as reais condições dos 

equipamentos que visam adaptar o espaço edificado para superação das barreiras 

arquitetônicas. 

Por razões pessoais, motivou-nos a escolha deste tema em razão de sermos 

egressos da escola investigada. Durante a nossa trajetória nesta unidade escolar, na Educação 

Básica, tivemos contato com dois colegas de turma, que eram cadeirantes, e presenciamos as 

dificuldades que eles tinham, principalmente, de locomoção nos espaços físicos desta escola, 

que naquele momento, ainda não havia sofrido alterações para melhorar a mobilidade entre os 

seus pavimentos. Outro aspecto pessoal e motivador para realização desta investigação foi o 

fato de que durante a graduação, tivemos acesso ao tema acessibilidade nas aulas da disciplina 

Educação Física Adaptada. Tal participação nesta disciplina possibilitou ter acesso aos 

conteúdos sobre acessibilidade, que associados a nossa experiência empírica com colegas 

cadeirantes na Educação Básica, despertou-nos interesse de desenvolver pesquisa e estudo 

sobre educação inclusiva. 

Por razões acadêmicas, acreditamos que o resultado desta pesquisa pode 

contribuir na inserção de conteúdos sobre acessibilidade em outras disciplinas da grade 

curricular do Curso de Licenciatura em Educação Física da UFVJM, e que não se restrinja 

apenas a disciplina Educação Física Adaptada. Sobremaneira, que o tema acessibilidade em 

espaço escolar esteja inserido na grade curricular dos Estágios Supervisionados dos Cursos de 

Bacharelado e Licenciatura em Educação Física da UFVJM. O discente em formação que 

tiver a oportunidade de ampliar conhecimentos e experiências sobre acessibilidade, poderá 
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promover nos espaços de atuação profissional, a leitura crítica da realidade social sobre um 

espaço edificado, que viabilize liberdade de circulação e livre das barreiras arquitetônicas, e 

que favoreça a mobilidade autônoma dos sujeitos.  

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho buscou investigar as condições reais das adaptações 

edificadas que representam acessibilidade, numa escola da rede pública estadual, localizada 

na cidade de Diamantina – MG. Pretendemos ir ao campo e coletar dados que revelem a 

presença de barreiras arquitetônicas no espaço escolar.  

Adotamos no desenvolvimento metodológico deste trabalho, o tipo de pesquisa 

social, de caráter descritivo e qualitativo, e recorremos a Minayo (2001), ao esclarecer que 

este modelo de pesquisa trabalha com o universo de significados, que devem considerar 

motivos, aspirações e crenças no ato de análise dos dados, e tal agir analítico, potencializa 

emitir juízo de valor sobre o fenômeno investigado na realidade social.  

Seguimos no argumento da mesma autora, ao mencionar que as relações, os 

processos e os fenômenos não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis, e devem 

ser compreendidos através da descrição analítica e crítica dos dados coletados. Nesta pesquisa 

levantamos dados teóricos sobre o tema investigado, acessibilidade em espaços escolares, e 

confrontamos com os dados coletados na ida ao campo, para assim emitir uma descrição da 

análise investigativa sobre a realidade social da escola pesquisada. 

Triviños (1987) compreende que o tipo de pesquisa qualitativa pretende descrever 

os fatos e fenômenos de determinada realidade, e neste trabalho, pretendemos verificar as 

condições reais das adaptações arquitetônicas, presentes na escola investigada, com intuito de 

revelar a sua comunidade interna e externa, sobre a realidade da acessibilidade que visam 

garantir a permanência de pessoas com deficiência nesta edificação escolar. 

A escola selecionada nesta pesquisa localiza-se no Bairro do Rio Grande, no 

município de Diamantina – MG, mantida pelo Governo do Estado de Minas Gerais, criada 

pela Lei nº 4.175 de 13 de Maio de 1966, e seu funcionamento foi autorizado em 18/03/1971, 

oferece o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, em turmas regulares e na Educação de 

Jovens e Adultos, em três turnos. A escolha de realizar a pesquisa nesta unidade escolar deve-
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se ao fato de ter sido considerada no ano de 2002, referência educacional na promoção de uma 

educação inclusiva. Dentre as ações de transformação do espaço escolar, a Secretaria de 

Estado de Educação de Minas Gerais, realizou nesta escola, alterações na edificação, no 

logradouro, nos corredores, banheiros, salas de aula, quadras e bebedouros, como tentativa de 

ampliar o acesso e permanência das pessoas com deficiência. Estas modificações na 

edificação associadas as implementações de ações pedagógicas no currículo escolar, são 

voltadas a atender os princípios da inclusão, e que buscam potencializar o atendimento 

educacional qualificado às pessoas com deficiência, e tal ação educativa conta com 

profissionais capacitados para o atendimento especializado, por exemplo, como o 

desenvolvido atualmente, o caso dos intérpretes de Libras. 

Levantamos algumas questões que norteiam esta pesquisa: é preciso saber se as 

escolas brasileiras atendem satisfatoriamente a acessibilidade, que garanta a inclusão de todos 

os seus alunos? A edificação escolar investigada apresenta condições plenas de acessibilidade 

em suas estruturas? A tomar como parâmetro a escola investigada, é possível revelar qual tem 

sido o compromisso da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais em garantir a 

eliminação das barreiras arquitetônicas nas edificações escolares? As edificações consideradas 

modelo de acessibilidade estão de acordo com as normatizações e legislações sobre 

acessibilidade no Brasil? 

Após a escolha da escola (campo de investigação) e do levantamento das questões 

que movimentam a realização desta pesquisa, iniciamos o processo de levantamento 

bibliográfico, que contou com a orientação do professor orientador deste trabalho, 

inicialmente, selecionamos a legislação sobre a inclusão, acessibilidade, e nesta seleção, este 

trabalho toma por base de sustentação legal, as normatizações de acessibilidade indicadas pela 

NBR 9050 da ABNT, as indicações pedagógicas sobre educação inclusiva na LDB9.394/96, 

as orientações de adaptações que superem as barreiras arquitetônicas indicadas no documento 

Brasil Acessível do Ministério das Cidades, e as resolutivas do documento sobre educação 

inclusiva do Ministério da Educação.  

Recorremos a outros artigos que fundamentam e sustentam teoricamente este 

trabalho de conclusão de curso, cujo tema acessibilidade em espaço escolar, possibilitou 

esclarecer questões que cercam a temática, e ampliou com clareza a nossa ida ao campo 

investigativo, sobretudo, entender e saber como observar, coletar e analisar os dados desta 

pesquisa.  
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Realizamos visitas à escola investigada, a primeira como teste para observar os 

dados e a segunda para registrar os dados coletados no campo de investigação. Adotamos o 

recurso tecnológico da câmera de celular para registrar as imagens, e inicialmente, 

observamos nas instalações as significativas adaptações que representam acessibilidade. 

Buscamos observar quais adaptações atendiam aos textos legais da NBR9050 e ao Programa 

Brasil Acessível, e dentre os registros, selecionamos para analisar: a entrada na escola, os 

corredores, as salas de aula, as quadras poliesportivas, as rampas e corrimões, os banheiros, os 

sanitários, os bebedouros, as escadas e pisos.  

Apresentamos na sequência do corpo textual deste trabalho, a revisão teórica, pela 

qual indicamos a fundamentação que sustenta este trabalho, em seguida, a descrição analítica 

dos dados coletados, confrontando-os com os dados teóricos, e finalmente emitimos nossas 

considerações finais sobre a presente pesquisa.  
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1 – REVISÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo pretendemos indicar a seleção teórica, da qual, recorrermos para 

dar sustentação a pesquisa documental e bibliográfica, que auxiliou nossa ida ao campo de 

investigação, e possibilitou-nos realizar observação e coleta de dados sobre o tema 

acessibilidade em espaços escolares.  

Inicialmente gostaríamos de delimitar uma perspectiva conceitual, tendo em vista 

que, nos processos de inclusão social, as pessoas que apresentam algum tipo de deficiência 

são denominadas a partir da especificidade da qual são associados em razão as suas 

características do CID (Código Internacional das Deficiências), sobretudo, destacamos alguns: 

deficientes visuais, deficientes auditivos, deficientes físicos e deficientes intelectuais. Neste 

trabalho, adotamos a denominação pessoa com deficiência, em razão de ser a mais encontrada 

na literatura revisada neste estudo, assim, escolhemos padronizar e adotar esta nomenclatura 

para melhor uniformizar a representação dos sujeitos que possuem algum tipo de deficiência.  

Desde 1994, com a Declaração de Salamanca, o tema inclusão social tem sido 

frequente na agenda das políticas públicas pelo mundo. Desde 1960, os Jogos Olímpicos são 

acompanhados dos Jogos Paralímpicos, assim, toda infraestrutura e política pública nas 

cidades sedes, é pensada para atender os dois eventos, pauta-se acessibilidade dos 

equipamentos esportivos, de mobilidade urbana e de hospedagem.  

Sobremaneira, este passo é importante para garantir a inclusão de pessoas com 

deficiência em quaisquer espaços sociais. Embora, ainda são frequentes certos equívocos 

quando se busca adotar categorias de tratamento no diálogo com as pessoas que possuem 

algum tipo de deficiência. Qual a forma adequada para direcionar a representação de um 

sujeito com alguma deficiência? Portador de deficiência, deficiente, pessoa portadora de 

deficiência, aleijado, chumbado, manco, cego, surdo, portador de necessidades especiais?  

Compreendemos que independente do termo adequado, o que fica evidente é que 

a trajetória das pessoas com deficiência é marcada por preconceitos e lutas pela garantia do 

direito à cidadania. Nos primórdios da história da humanidade a imagem que muitos 

deficientes carregavam era a imagem de deformação do corpo e da mente (CARMO, apud 

Jesus, 2003). Atualmente, os impedimentos físicos, mentais, intelectuais e sensoriais são tidos 
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como próprios da diversidade humana, de maneira que a deficiência hoje é resultado da 

interação destes impedimentos com as barreiras sociais, com a consequente dificuldade de 

inserção social do indivíduo (Ibidem). 

A definição conceitual dos sujeitos com algum tipo de deficiência adotada nesta 

pesquisa se baseia na conceituação apresentada na Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, 

e recorremos a delimitação conceitual apresenta no texto da Lei nº. 13.146, de 2015, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e nos esclarece em seu artigo 2º, nos 

seguintes incisos: 

III - 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 (Lei nº 13.146, 

de 2015). 

IV - pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer 

motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando 

redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou 

da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo 

e obeso (Lei nº 13.146, de 2015). 

Baseado na legislação acima, as pessoas com deficiência são todas aquelas que 

apresentam limitações ou incapacidades para o desempenho de atividades diversas em 

igualdade com as demais pessoas. Estes sujeitos possuem sua cidadania garantida pela 

Constituição Federal1, dentre eles, destacamos o direito à educação, que Dischinger et al. 

(2009) consideram que:. 

(...) a inclusão escolar é um movimento mundial que condena toda forma de 

segregação e exclusão. Ela implica em uma profunda transformação nas 

escolas, uma vez que envolve o rompimento de atitudes de discriminação e 

preconceito, de práticas de ensino que não levam em consideração as 

diferenças, e de barreiras de acesso, permanência e participação dos alunos 

                                                           
1 Este direito é amparado no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, que prevê “a educação como direito de 

todos, dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
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com deficiência nos ambientes escolares. Na escola inclusiva, todos devem 

sentir-se bem-vindos, acolhidos e atendidos em suas necessidades 

específicas (Manual de Acessibilidade Espacial para as Escolas, p.21). 

Esta pesquisa compreende os processos educativos enquanto direito de todos, e 

para pessoas com deficiência, o seu direito à matrícula em classes regulares estão garantidas 

de maneira que se resguarde a qualidade de acessibilidade ou as deliberações dos textos legais 

não estão apreciadas no concreto? É preciso acompanhar a implementação das políticas 

públicas educacionais com criticidade. Saviani (1999) corrobora quando afirma que a escola 

deve ser um ambiente propício a formação social crítica, que deve estimular o ensino crítico 

para os seus discentes, e somente assim, os sujeitos terão consciência do seu lugar, e ampliam 

a possibilidade de transformação da realidade social. Alarcão (2011) segue nesta análise 

quando pensa na escola como uma organização que “tem de ser um sistema aberto, pensante e 

flexível, (...) sistema aberto sobre si mesmo, e aberto à comunidade pela qual se insere” 

(p.17).   

Estes espaços escolares devem estar adaptados para receber as pessoas com 

deficiência, e a Declaração de Salamanca (1994) recomenda a adaptação das escolas, para 

atender a realidade e especificidade da deficiência dos seus alunos, e ainda sugere que: “(...) 

as escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras” (UNESCO, 1994). Quais são as 

garantias de que este encaminhamento apresentada na Carta de Salamanca será implantado e 

implementado em países signatários? O Brasil é um dos signatários deste documento, o 

caminho para inclusão é substantivo ou concreto?  

No caráter legal substantivo, os encaminhamentos da Carta de Salamanca recebem 

legitimidade e legalidade na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº. 

9394 de 1996, que em seu capitulo V, define a educação especial enquanto modalidade de 

ensino que atende pessoas com deficiência, e estabelece as condições para o seu 

oferecimento: 

Art. 58º - Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida, preferencialmente, na rede 

regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Redação dada pela 

Lei no 12.796, de 2013). § 1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
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especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela 

de educação especial. § 2º - O atendimento educacional será feito em classes, 

escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições 

específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns 

de ensino regular. § 3º - A oferta de educação especial, dever constitucional 

do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação 

infantil. Art. 59º- Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. (Redação dada pela Lei no 12.796, de 2013): I – currículos, 

métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para atender 

às suas necessidades; II – terminalidade específica para aqueles que não 

puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em 

virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o 

programa escolar para os superdotados; III – professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem 

como professores do ensino regular capacitados para integração desses 

educandos nas classes comuns; IV - educação especial para o trabalho, 

visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições 

adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 

competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como 

para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 

intelectual ou psicomotora; V – acesso igualitário aos benefícios dos 

programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do 

ensino regular (BRASIL, 1996, p.21-22). 

Dentre as ações de promoção da Educação Especial e da Educação Inclusiva, esta 

pesquisa fará recorte em analisar às barreiras arquitetônicas, que podem prejudicar a 

mobilidade e a permanência de pessoas com deficiência física, por exemplo, os cadeirantes ou 

aqueles que possuem mobilidade reduzida. Nos espaços escolares, geralmente, a existência de 

rampas e escadas estão fora dos padrões estabelecidos pela ABNT. Isso pode provocar evasão 

escolar dos discentes com deficiência. É possível considerar a hipótese de que tais barreiras 

arquitetônicas, impedem que os discentes ingressantes no ambiente escolar, tenham 

mobilidade plena entre os espaços, o que pode levar aos constrangimentos e decepções 

sentidos por estes sujeitos.  
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Mas no que consistem as barreiras? Apenas a presença de escadas e rampas? Ou 

tal conceito se abrange a outros fatores? Recorremos ao Manual de Acessibilidade Espacial 

para as Escolas, elaborado por Dischinger et al. (2009), que definem:  

(...) as barreiras físicas podem ser elementos naturais ou construídos, que 

dificultam ou impedem a realização de atividades desejadas de forma 

independente. A presença de árvores e postes numa calçada estreita reduz, 

por exemplo, a área de circulação para todos pedestres. Pode, inclusive, 

impedir o deslocamento de uma pessoa em cadeira de rodas e, assim, torna-

se uma barreira para essa pessoa. O excesso de ruído pode ser uma barreira 

para uma pessoa que escuta mal, e também para uma pessoa cega que 

precisa reconhecer os sons das atividades para saber onde está. (Manual de 

Acessibilidade Espacial para as Escolas, p. 21-22). 

O Manual de Acessibilidade organizado por Dischinger et al. (2009) indica que as 

barreiras podem ser conceituadas como qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o 

acesso, a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas 

se comunicarem ou terem acesso à informação. 

Reafirmamos nossa consideração sobre a importância de ampliar pesquisas que 

acompanhem as políticas públicas que visam superar as barreiras arquitetônicas nos espaços 

escolares. Silva (2006) entende que as barreiras arquitetônicas exercem influência no 

cotidiano de todas as pessoas, altera-se a intensidade para uns e para outros, e para pessoas 

com deficiência física causa consequências elevadas, que pode ser resumir no impedimento  

realizar simples tarefas do dia a dia. 

Esta garantia de acesso, com a eliminação das barreiras arquitetônicas, deve ser de 

responsabilidade das instituições escolares, o Art. 24 do Dec. 5.296/2004, delibera que: 

Os estabelecimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, 

públicos ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de 

todos os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive salas de aula, bibliotecas, 

auditórios, ginásios e instalações desportivas, laboratórios, áreas de lazer e 

sanitários. (Dec. 5.296/2004, Art. 24). 
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A prescrição neste documento sinaliza que o estabelecimento escolar deve 

comprovar quais ações garantam acessibilidade para discentes, servidores e professores, que 

sejam pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ainda estabelece que se tenha 

auxílio ou apoio de recursos tecnológicos que permitam o acesso às atividades escolares e 

administrativas, em igualdade de condições com os demais sujeitos. O mesmo documento 

também obriga que as escolas devem comprovar que no seu ordenamento interno: 

(...) contém normas sobre o tratamento a ser dispensado a professores, 

alunos, servidores e empregados portadores de deficiência, com o objetivo 

de coibir e reprimir qualquer tipo de discriminação, bem como as respectivas 

sanções pelo descumprimento dessas normas. (Dec. 5.296/2004). 

Apesar de todas as legislações vigentes que asseguram as pessoas com deficiência 

tenham condições adequadas para permanecerem nos espaços escolares, Ribeiro (2011) 

considera que no concreto tal ação é ínfima e ineficazes em razão da ausência de condições 

efetivas de acessibilidade. Dentre os fatores que contribuem para a não efetivação dessas 

adaptações, o autor entende que geralmente os gestores das escolas desconhecem a legislação 

sobre acessibilidade, e isso pode implicar nos problemas de construção de adaptações fora das 

normas que atendem acessibilidade para pessoas com deficiência.  

Este fato dos gestores escolares desconhecerem das normas de acessibilidade, que 

Ribeiro (2011) identificou, é grave, tendo em vista que eles são responsáveis pela garantia de 

permanência dos discentes com deficiência nos espaços escolares. Consideramos que seja 

essencial que aconteçam nas instâncias e fóruns de discussões, sobre o trabalho educativo, que 

a acessibilidade nos espaços escolares seja ponto de pauta. Deve-se inserir e ampliar esta 

discussão na agenda de trabalho nas escolas da rede pública e privada de ensino. 

Em razão da busca pelo esclarecimento e conhecimento sobre as normatizações 

que inserem acessibilidade na agenda das políticas públicas, recorremos as legislações que 

garantem acessibilidade as pessoas com deficiência. Destacamos nesta revisão teórica, os 

seguintes documentos: NBR 90502, Decreto 9256 e do Manual de Acessibilidade Espacial das 

Escolas. Consideramos este último texto, como essencial para se promover uma base de 

                                                           
2 Normas Brasileira de Restabelecimentos (NBR), que Estabelece normas para a acessibilidade de pessoas com 

deficiência a edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos. 
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análise sobre o espaço escolar e as adaptações necessárias para garantir o processo de 

inclusão. O texto da NBR 9050, visa: 

(...) estabelecer critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao 

projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de 

edificações às condições de acessibilidade. No estabelecimento desses 

critérios e parâmetros técnicos foram consideradas diversas condições de 

mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos 

específicos, como próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas 

de rastreamento, sistemas assistivos de audição ou qualquer outro que venha 

a complementar necessidades individuais. (NBR 9050, p.1). 

O texto da NBR 9050 é a base que fundamenta todas as regulamentações 

existentes, que tem como propósito, fazer com que as pessoas com deficiência tenham 

autonomia para se locomover de maneira segura em espaços públicos, sejam urbanos ou 

rurais.  

Calado (2006) menciona que as regulamentações sobre acessibilidade, assim 

como qualquer medida que visa se transformar em política pública, não surgiu de repente, elas 

passaram por uma série de revisões até se estabelecerem. O autor apresenta breve histórico 

deste processo:  

Em 1993, a ABNT instaurou uma comissão de estudos, com o apoio e a 

iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, a fim de atualizar e ampliar o 

alcance da NBR 9050. Posteriormente, uma nova revisão foi executada, 

publicada em 2004, a qual, pela primeira vez, contempla o ambiente escolar, 

com um conjunto de especificações sobre a adequação do seu espaço físico 

como fio condutor para a inclusão das pessoas com deficiências (p.48). 

Incluir o ambiente escolar dentro de tal norma foi algo essencial para que o poder 

público voltasse o seu olhar para necessidade de realizar modificações arquitetônicas dentro 

dos espaços escolares3, somente assim, possibilita torná-los aptos a receber pessoas com 

deficiência. Dischinger et al. (2009) consideram que:  

                                                           
3 Dischinger et al. (2009) esclarece que para ser reconhecida enquanto inclusiva, a escola tem que: “reconhecer 

as habilidades e dificuldades específicas de cada aluno. A partir desse reconhecimento, é possível identificar as 

necessidades quanto aos recursos pedagógicos e de acessibilidade em relação às características físicas dos 

ambientes escolares” ( p. 15).   
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É urgente cumprir as normas e a legislação de acessibilidade, e melhorar as 

condições de acesso e uso das escolas brasileiras, seja por meio de reformas 

das edificações existentes, seja da construção de novas escolas acessíveis. 

Essa urgência deve-se ao fato de que a maioria de nossas escolas funciona 

em edificações construídas anteriormente às novas normas, sem levar em 

consideração as necessidades de pessoas com deficiência. Para que isso 

ocorra, são necessárias a concessão de verbas para realização de obras e a 

difusão de conhecimento técnico específico aos profissionais responsáveis 

pela avaliação, projeto, fiscalização e manutenção dos espaços escolares. 

(Manual de Acessibilidade Espacial para as Escolas, p.15). 

O que se observa atualmente é que quando se remete a acessibilidade escolar o 

foco volta-se, em geral, para a construção de rampas, mas é oportuno salientar que qualquer 

rebaixamento de meio-fio é considerado, pelos gestores, como rampas, algo que está 

equivocado se não estiver dentro das normas legais de acessibilidade. Algumas escolas já 

possuem rampas, porém, nem sempre atendem as especificações estabelecidas pela NBR 

9050. De acordo com a opinião de Carvalho (2008), os gestores estão equivocados quando 

liberam a realização de adaptações que não atendem as normas de acessibilidade, e isso pode 

revelar um descompromisso com a questão: 

Independentemente do lócus das barreiras, elas devem ser identificadas para 

serem enfrentadas, não como obstáculos intransponíveis e sim como desafios 

aos quais nos lançamos com firmeza, com brandura e muita determinação 

(p.128). 

Torna-se essencial que se superem as barreiras arquitetônicas nos espaços 

escolares, tendo em vista que nas últimas décadas tem aumentado a matrícula dos ingressantes 

com deficiência. O Censo Escolar/2008 sinaliza que a inclusão escolar dos discentes com 

deficiência passou de 34,4% do total de matrículas em 2007, para 54% em 2008. A presença 

de discentes com deficiência, na escola regular, tem oportunizado um profundo processo de 

reflexão sobre a acessibilidade, sobretudo, que se referem às adequações espaciais. Para 

promover ambientes inclusivos, devem ser adotadas algumas medidas na direção de 

reconhecer e valorizar as diferenças humanas, para que as condições de acesso, permanência e 

participação dos sujeitos com deficiência sejam efetivas. 
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2 – RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Pretendemos apresentar neste capítulo, os dados coletados na investigação in 

lócus numa escola da rede estadual, localizada no Bairro Rio Grande, na cidade de 

Diamantina-MG. Esta unidade escolar foi criada pela Lei Estadual nº 4.175, de 13 de Maio de 

1966, seu funcionamento foi autorizado em 18/03/1971. Atualmente oferece os níveis de 

Ensino Fundamental e Médio, além da modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos, 

em três turnos.  

Funcionando em três turnos: Matutino (turmas do Ensino Fundamental e Médio), 

turno Vespertino (turmas do Ensino Fundamental e Projeto Acelerar para vencer) e o turno 

Noturno (turmas do Ensino Fundamental e Médio regular, turmas do Projeto Acelerar para 

Vencer e turmas da Educação para Jovens e Adultos). Em 2002, esta unidade escolar recebeu 

o título de Escola Referência de Educação Inclusiva, da Secretaria de Estado e Educação de 

Minas Gerias, e passou a agregar valores e posturas da inclusão em todas as suas atividades 

educativas, e ampliou o atendimento especializado para Pessoas com Deficiência. Inseriu no 

quadro de servidores, profissionais capacitados para atendimento especializado, como os 

intérpretes de libras e instrutores de libras. Carmo (apud Jesus, 2003) afirma que:  

(...) pensando na questão escolar, escolarização precisa ser enfocada, 

levando-se em conta as diferenças no âmbito da comunidade dos deficientes. 

Trata-se de lembrar que em cada tipo de deficiência encontramos uma 

determinada característica, com isso a escola deve ter políticas educacionais 

que atendam a cada tipo de deficiência (p.62). 

Buscamos realizar uma pesquisa que busque conhecer a realidade da escola 

investigada, e saber sobre a existência de barreiras arquitetônicas. Para essa finalidade foi 

utilizado enquanto registro de coleta de dados e análise de dados: instrumento e registro 

fotográfico, observação in lócus do espaço, normas da NBR e do Manual de Acessibilidade da 

Escola, além do Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana – Brasil Acessível.  

Apresentação dos resultados será dividida por tópicos, e destacamos os seguintes 

espaços da escola: Circulação Externa; Áreas de circulação Interna; Quadras esportivas; 

Rampas de acessos e salas de aula; Bebedouros e banheiros; Auditório, refeitório e biblioteca. 
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2.1 – CIRCULAÇÃO EXTERNA 

 

Circulação externa: Espaço coberto ou descoberto, situado fora dos limites 

de uma edificação, destinado à circulação de pedestre. As áreas de circulação 

externa incluem, mas não necessariamente se limitam a, áreas públicas, 

como passeios, calçadas, vias de pedestres, faixas de travessia de pedestres, 

passarelas, caminhos, passagens, calçadas verdes e pisos drenantes entre 

outros, bem como espaços de circulação externa em edificações e conjuntos 

industriais, comerciais ou residenciais e centros comerciais (NBR 9050, p. 

02).  

Na escola a circulação externa compreende todo o espaço ao redor da mesma, 

uma vez que, será avaliada neste tópico a entrada da escola tanto pela via lateral quanto pela 

via frontal. 

Levamos em consideração, nesta análise da circulação externa, todo o fluxo de 

mobilidade rodoviário, assim como os demais componentes da via, e de acordo com o Manual 

de Acessibilidade Espacial Escolar, elaborado por Dischinger et al. (2009): 

A localização da escola, em zona urbana ou rural, em lote de meio de quadra 

ou em esquina, tem relação direta com o fluxo de carros e pedestres. A rua 

em frente à escola pode apresentar parada de ônibus, faixa de pedestre, 

semáforo e outros elementos, como lixeiras, floreiras, telefones públicos e 

placas de trânsito. (Manual de Acessibilidade Espacial Escolar, p. 32). 

   
Imagem – 01 Vista da entrada principal                                                    Imagem – 02 Rampa da entrada principal  



29 
 

A imagem 01 revela que existe uma área onde se destina ao estacionamento de 

veículos, neste quadro, não há nenhuma sinalização de vaga para deficientes ou pessoas com 

mobilidade reduzida. A considerar que a escola é reconhecida como uma escola que possui 

satisfatória acessibilidade, consideramos que no local indicado, estacionamento, deveria ter 

identificação de vaga para deficientes. Sobre vagas em estacionamentos, a NBR 9050 

esclarece que: 

As vagas reservadas para veiculo no estacionamento devem ser sinalizadas e 

demarcadas com o símbolo internacional de acesso ou a descrição de idoso, 

aplicado na vertical e horizontal (NBR 9050, p. 52). 

Observamos na imagem do estacionamento, e podemos imaginar que, se um 

cadeirante estacionar seu veículo, seja a 90º ou 45º, não será possível efetuar o desembarque, 

em razão da calçada lateral apresentar desnível elevado em relação ao calçamento. Na 

realidade investigada, o calçamento é uma barreira devido ao uso de bloquetes, apresenta 

desnivelamento do piso e possui buracos, que contribui para agravar a possibilidade de 

manuseio da cadeira de rodas com autonomia.  

Próximo ao portão existe uma rampa que dá acesso ao interior da escola, 

entretanto a mesma apresenta-se em más condições, é possível identificar nas imagens o 

desnível do piso, e entendemos que não atende aos padrões exigidos na legislação devido a 

posição inicial da rampa (Imagem 01) estar em contato com o piso de bloquetes. 

 

 
Imagem – 03 Rampa no logradouro na entrada lateral                         Imagem – 04 Vista da entrada lateral 
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Na entrada lateral (Imagens 03 e 04) observamos na rua que não há indicação de 

faixa para pedestres, além de ser muito movimentada, em frente a entrada da escola não há 

semáforo, e compreendemos que a ausência destes elementos prejudica a mobilidade urbana, 

em especial, as dos sujeitos que necessitam locomover-se em cadeira de rodas, ou para 

aqueles de mobilidade reduzida, e até mesmo os sujeitos com deficiência visual. Na imagem 

03 e na imagem 04, observamos a existência de calçada sem rebaixamento e com degraus, 

além de uma plataforma, que não apresenta área mínima para circulação livre de obstáculos 

para passagem, nem uma área de giro para a rotação de uma cadeira de rodas. O portão é 

estreito, não possibilita passagem autônoma de cadeirante. No local existe uma enorme lixeira 

que além de trazer mau cheiro ao ambiente, também se torna barreira arquitetônica para 

transitar na calçada. Não existem alargamentos da via para possibilitar o embarque e 

desembarque das pessoas (Imagens 03 e 04). 

  

2.2 – ÁREAS DE CIRCULAÇÃO INTERNA 

 

Na circulação interna da escola investigada, existem dois espaços, no primeiro há 

uma rampa de acesso, já no segundo, não há necessidade de rampa. O primeiro corredor  

possibilita acesso à secretária, sala de computação, diretoria, sala de aula, bebedouros, sala de 

professores e acesso a duas quadras esportivas localizadas na parte sul da edificação. 

Consideramos que este corredor de circulação (Imagem 05) pode ser denominado como rota 

parcialmente acessiva em razão de cumprir em partes as deliberações da NBR 9050, e a 

legislação esclarece 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 interna incorpora corredores, pisos, rampas, escadas, 

elevadores e outros elementos da circulação. (NBR 9050, p. 54)  
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Imagem – 05 Corredor central onde localiza-se direção, secretaria e salas da coordenação e de professores  

Observamos que o corredor é amplo, possibilita a passagem de um cadeirante e 

outras pessoas ao mesmo tempo, porém com atenção. O piso é regular e antiderrapante, existe 

um jardim lateral que nos preocupou em razão da possibilidade de acontecer acidentes, é um 

terreno em desnível e poderia ser instalado um guarda corpo. Sentimos falta de placas de 

identificação em braile para os deficientes visuais identificarem salas de aula, salas de 

professores, direção, secretaria e acesso às quadras poliesportivas (Imagem 05). 

 
Imagem – 06 Corredor de acesso as salas e banheiros         Imagem – 07 Corredor de acesso a duas quadras e bebedouros  
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A imagem 06 indica o corredor de acesso às salas de aula, banheiros e 

bebedouros, apresenta piso nivelado, porém, liso e estreito para o fluxo de pessoas. Em dias 

chuvosos ou durante momento de higienização, o piso se torna escorregadio. Na sua 

extremidade não apresenta corrimão nem guarda corpo. 

Na imagem 07 percebemos que o corredor apresenta piso áspero, também estreito 

e não apresenta segurança lateral. O corredor dá acesso a duas quadras através de escadas e 

aos dois bebedouros. O primeiro bebedouro é fixo, projetado na parede, o que o torna uma 

barreira arquitetônica para mobilidade autônoma de cadeirantes. O segundo bebedouro é 

móvel, porém, encontra-se em condições precárias de uso, e também não dá autonomia ao 

cadeirante adotar para uso com autonomia em razão dele ficar superior ao tamanho de uma 

criança com uso de cadeira de rodas. Também não identificamos placas em braile e nem 

sinalização no solo, que possibilitariam autonomia aos deficientes visuais para circular sem 

auxílio.  

 

2.3 – QUADRAS POLIESPORTIVAS 

 

Este espaço de aula é adotado com frequência para atender às práticas corporais e 

esportivas. É um ambiente essencial para os profissionais da Educação Física, seja para 

desenvolver os conteúdos esportivos, jogos e atividades rítmicas e expressivas, mas também 

adotada para outras ações da cultura escolar que oportunizam ampliar a qualidade de vida, 

interação social e práticas de lazer. Isayama (apud Azzini, 2013) considera que: 

(...) o interesse pelas práticas físicas e esportivas é amplamente difundido em 

nossa sociedade como uma possibilidade de lazer, podendo ocorrer tanto 

como vivência ou assistência de jogos como a fruição de atividades físicas, 

ou ainda em competições esportivas (AZZINI 2003) 

Tendo em vista que é frequentes o uso destes espaços (quadras poliesportivas) 

para outras finalidades, entendemos que precisam atender as normatizações de acessibilidade 

e atender a NBR9050, e caso não atenda, é preciso realizar alterações que promovam 

autonomia de mobilidade para todos os sujeitos. A escola investigada possui 4 (quatro) 

quadras, apenas  1 (uma) coberta. Todas são poliesportivas. 
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Imagem – 08 Rampa de acesso à quadra                               Imagem – 09 Vista lateral da quadra ao norte da área construída              

As imagens 08 e 09 revelam que existe uma rampa de acesso em direção a uma 

das quadras, porém, consideramos que esta rampa é inadequada para o fim a que se destina, 

em razão de ser muito inclinada impossibilita autonomia de mobilidade para o cadeirante, a 

plataforma superior é pequena, impossibilita espaço para rotação de uma cadeira de rodas, 

área para manobras é limitada. Outro fator relevante nessa rampa é a falta de um corrimão ou 

guarda-corpo, que pode provocar acidentes para os seus usuários. 

Enfatizamos análise na quadra (Imagem 09), destacamos sua localização, que é 

próxima da entrada principal da escola, sua utilização é livre, existe a possibilidade de realizar 

diferentes atividades esportivas e recreativas. Seu piso plano e áspero, apresenta um pouco de 

irregularidade e por ser encoberta, em dias chuvosos pode se tornar perigoso circular por ela, 

devido ao piso perder aderência. 
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Imagem 10 – Quadra Poliesportiva Central                                  Imagem 11 – Quadra Poliesportiva Central 

 

Percebemos que na quadra mostrada nas Imagens 10 e 11, se torna difícil acessar 

por se encontrar distante da entrada principal e das rampas de acesso. Este acesso por degraus 

mostrado na Imagem 10, revela a barreira arquitetônica que impede o acesso com autonomia 

de pessoas com deficiência física e visual. Seu piso é áspero, bem nivelado o que facilita 

práticas educativas inclusivas. Importante perceber na imagem 10, que há arquibancada numa 

das laterais, do outro lado não há nenhuma proteção, este espaço apresenta barreiras 

arquitetônicas que consideramos este espaço pouco seguro para os discentes com deficiência. 

 

Imagem 12 – Entrada de uma das quadras localizadas ao sul da área construída da escola 

 



35 
 

O acesso para quadra mostrada na Imagem 12 se dá por duas vias: pelo corredor 

principal da escola e por via lateral, que mesmo sendo um trajeto possível de ser realizado por 

um cadeirante, é mais longo e trabalhoso. Esta quadra tem sua entrada estreita, dificulta 

deslocamento autônomo de um cadeirante jovem ou adulto. Devido a ser descoberta e possuir 

piso irregular, consideramos que pode possibilitar acidentes durante práticas inclusivas.  

 

 
Imagem 13 – Acesso à quadra coberta                                                     Imagem 14 – Rampa em más condições 

A quadra coberta (pode-se conferir a cobertura na parte superior da imagem 13) é 

a mais nova da escola, situada na parte sul dentro da área construída na escola. Dentre as 

quadras desta unidade escolar investigada, consideramos que esta possui melhor estrutura 

física se comparada com as outras quadras analisadas. Ela é murada, possui bebedouro, 

vestiário (apesar de não estar em boas condições de uso), arquibancada, balizas e tabelas de 

basquete. Essa quadra, além do uso escolar, também é aberta aos finais de semana para uso da 

comunidade, quando antecipadamente solicita-se para a prática do lazer. 

O problema que identificamos é o acesso para esta quadra pela parte interna da 

escola, nota-se que é totalmente inacessível para mobilidade e acesso das pessoas com 

deficiência física ou mobilidade reduzida, em razão de existir vários obstáculos. Primeiro 

existe uma rampa com inclinação inadequada que inicia o caminho até a entrada da quadra, 

seu piso é áspero e cheio de buracos, conforme registro da Imagem 14. 

Após a rampa, existe um corredor estreito, com piso irregular, sem corrimão ou 

guarda-corpo. Ao fim desse corredor há uma longa escadaria, com degraus estreitos que 
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impossibilitam o deslocamento com autonomia. No texto da NBR 9050 há determinação de 

que: 

As escadas fixas devem ter no mínimo um patamar a cada 3,20 m de 

desnível e sempre que houver mudança de direção. 

Entre os lances de escada devem ser previstos patamares com dimensão 

longitudinal mínima de 1,20 m. Os patamares situados em mudanças de 

direção devem ter dimensões iguais à largura da escada. 

A inclinação transversal dos patamares não pode exceder 1% em escadas 

internas e 2% em escadas externas (NBR 9050, p. 45). 

A Imagem 13 mostra algumas barreiras arquitetônicas para acessar a quadra 

coberta, a escada e o corrimão apresentam falhas, a entrada para a quadra é estreita. A 

tentativa de democratizar o acesso ao espaço público através de práticas de lazer é um fator 

que destacamos, e neste equipamento da escola investigada, em questão, o seu uso pela 

comunidade nos finais de semana, consideramos satisfatório devido a participação efetiva e 

criativa, e conscientiza a comunidade externa da escola sobre a prática de lazer numa 

comunidade que possui poucos espaços para este fim, Bramante (apud Azzini, 2013) 

considera: 

(...) a importância do lazer como um fenômeno pessoal que deve transformar 

a atitude do indivíduo por meio da criatividade e do prazer enriquecido por 

seu caráter socializador e, ainda, pela motivação natural que o acompanha e 

pela sensação de liberdade que envolve a pessoa em sua prática. (AZZINI 

2013, p. 19). 

Apesar desta possibilidade de realização de momentos de lazer aos finais de 

semana, consideramos que há limites nesta aproximação entre comunidade e escola, para 

alcançar plena satisfação, e isso se deve por não haver políticas de acessibilidade que superem 

as dificuldades e demandas que impedem o acesso de pessoas com deficiência física. Tal fator 

é analisado por outros autores, Jesus (2003) afirma que: 

De fato, existem poucas iniciativas e poucos planejamentos de atividades de 

lazer preocupadas com a necessidade de atender às pessoas com portadoras 

de necessidades especiais, prejudicadas pela ausência de uma estrutura 
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físico-espacial, por barreiras arquitetônicas que dificultam o seu acesso. (p. 

62). 

Entendemos que comunidade e gestores públicos devem buscar maneiras de 

realizar adaptações que facilitem a inclusão de todos os sujeitos nestes espaços. Para alcançar 

uma democratização de acesso e oportunidade de práticas de lazer, deve considerar a 

eliminação das barreiras arquitetônicas e sociais. 

 

2.4 – RAMPAS DE ACESSOS E SALAS DE AULAS 

 

Aspecto mais frequente e central nos debates sobre o tema acessibilidade: rampas 

de acesso. Na revisão de literatura que realizamos neste estudo, é consensual a presença da 

rampa para o espaço alcançar o conceito de haver acessibilidade. As rampas interligam um 

espaço a outro, torna-se um espaço dialético e dinâmico, que elimina quaisquer formas de 

impedimento e de barreiras arquitetônicas. No texto da NBR 9050 (2015), a classificação de 

rampa de acesso é descrita como uma construção que permite o acesso entre diferentes níveis 

de uma edificação, e embora exijam um espaço muito maior que as escadas, são mais 

confortáveis, suaves e seguras. Sua utilização é obrigatória em locais de circulação acessível, 

e os principais usuários são: idosos, enfermos e pessoas com deficiência.  

Na escola investigada existem 4 (quatro) rampas principais, sendo 3 (três) delas 

situadas próximo a entrada principal. 

 
Imagem 15 – Rampa de acesso principal                                           Imagem 16 – Rampa de acesso lateral 
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As Imagens 15 e 16 revelam duas rampas, uma de acesso principal (imagem 15) e 

outra de acesso lateral (imagem 16), ambas dão acesso ao corredor das salas de aula e 

banheiros, ao refeitório e a biblioteca.  

Observamos que a rampa da imagem 15 possui uma leve inclinação à direita, isso 

pode dificultar a locomoção dos usuários, e observa-se também a inexistência de corrimão nas 

suas extremidades. Existem jardins laterais que geram risco de acidentes e quedas, além de 

uma árvore muito grande que com quedas de galhos pode causar impedimento de mobilidade, 

além do desnivelamento do piso da rampa devido a suas raízes. A rampa ainda é considerada 

estreita (menor que 1,20 como podemos observar na figura 01): 

 

Figura 01. Uma pessoa em cadeira de rodas – Vista frontal 

Fonte: NBR 9050 (2015, p.09)  

A rampa da Imagem 16 possibilita acesso lateral, apresenta problemas 

semelhantes à rampa da Imagem 15, sendo mais extensa que as demais, possui uma inclinação 

maior que para seu usuário cadeirante, leva-o a necessidade de ajuda para realizar mobilidade. 

Consideramos a necessidade de inserir uma plataforma de descanso em seu trajeto, embora 

este item não seja obrigatório, uma vez que a rampa não ultrapassa 50m como determina a 

NBR 9050 (p. 58), no caso desta rampa analisada, sua inclinação impede autonomia plena de 

mobilidade, por isso, seria interessante que incluísse este espaço como forma de melhoria da 

circulação dos seus usuários. 
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                   Imagem 17 – Rampa de acesso ao refeitório e biblioteca 

 

A rampa mostrada na imagem 17 dá acesso ao refeitório e a biblioteca, localizada 

a oeste da entrada principal da escola, sendo continuação da rampa de acesso lateral (Imagem 

16). Os principais problemas detectados neste espaço são relacionados a estruturação de sua 

construção, podemos observar que há um desnível no piso, em sua parte central, provocada 

por uma mudança do tipo de piso, que deixa de ser antiderrapante e passa a ser bruto (somente 

cimento), e consideramos que leva dificuldade para transitar devido à maior trepidação. Outro 

detalhe, esta rampa apresenta uma inclinação acentuada, apresenta barras/guarda-corpo e 

paredes que auxiliam na mobilidade, mas não garantem segurança ao usuário. Classificamos a 

largura do piso como satisfatória, e possibilita circulação aos usuários. 
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Imagem 18 – Entrada de sala de aula com sobressalto              Imagem 19 – Porta da sala e maçaneta 

 

As salas de aula é o coração da instituição escolar. São nelas que inciam os 

processos de socialização, processos educativos, preparos para vida no mundo ao trabalho, 

sobretudo, receber inspiração dos professores para aquisição dos conhecimentos. É na sala de 

aula que acumulamos conhecimentos e os confrontamos com os dados da vida cotidiana, isso 

possibilita ampliação do senso crítico e criativo dos discentes, e consequentemente, 

oportuniza transformar a realidade social. Dentro deste espaço inspirador formamos nossa 

vida, nossas amizades e sonhos. 

Para que essa realidade seja possivel, essencial que estas salas de aula se tornem 

um ambiente acolhedor, sobretudo, com boas estruturas para o seu funcionamento e 

permanência. No locús escolar investigado, constatamos que existem algumas barreiras que 

dificultam o processo de inclusão, listamos a seguir: 

Soleira nas portas que dificultam a entrada ao ambiente da sala; portas 

muito estreitas (Imagem 18).  

 

Maçanetas redondas que dificultam o manuesio de abrir e fechar, 

principalmente, para uso de pessoas com paralisia cerebral, além da 

falta de placas em braile, que auxilia os portadores de deficiência 

visual a se orientar pelos diferentes espaços (Imagem 19). 
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Consideramos que as maçanetas devem ter seu manuseio facilitado ao usuário, em 

razão de possibilitar o acesso ao interior e ao exterior das salas de aula, uma vez que isso 

implica em ganho de autonomia, seja para pessoas com ou sem deficiênciaonários. Nesse 

quesito a NRB 9050 (2015) esclarece que: 

(...) os elementos de acionamento para abertura de portas devem possuir 

formato de fácil apreensão, não exigindo firmeza, precisão ou torção do 

punho para o seu acionamento. (...) as maçanetas devem preferencialmente 

ser do tipo alavanca, possuir pelo menos 100 mm de comprimento e 

acabamento sem aresta e recurvado na extremidade, apresentando uma 

distância minima de 40 mm da superfície da porta. Devem ser instaladas a 

uma altura que pode variar entre 0,80 m e 1,10 m do piso acabado (p. 50). 

Imagem 20 – Interior da sala de aula 

 

No interior da sala de aula mostrado pela Imagem 20, percebemos que o piso 

apresenta irregularidades, pode se tornar barreira de mobilidade e circulação interna, e ainda, 

causar risco de queda da própria altura, devido à irregularidade de altura entre o piso em 

cerâmica e o desnível para o piso liso. O piso apresenta na composição, um material liso e 

escorregadio, que consideramos inadequado para locomoção. O espaço de transição entre o 

corredor e as carteiras é insuficiente para autônoma circulação de um cadeirante. As mesas 

não apresentam dimensões suficientes para a aproximação de uma cadeira de rodas.  Tais 

barreiras em espaços de aula, apesar de parecerem insuperáveis, podem ser facilmente 

adaptadas nas salas de aula, e são citadas pelo Manual de acessibilidade escolar, elaborado 

por Dischinger et al. (2009). 
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Imagem 21 – Trajeto a uma sala de aula inacessível                 Imagem 22 – Trajeto a uma sala de aula inacessível  

 

Outro problema observado referente às salas de aula é revelado pelas Imagens 21 

e 22, e percebemos que em uma delas, a mobilidade é totalmente inacessível devido a 

presença de degraus (Imagem 22). Neste trajeto, as pessoas com deficiência física estão 

impossibilitadas de exercer sua mobilidade com autonomia. Esta sala situa-se na parte Sul da 

área construída da escola, e sua dificuldade de acesso não é restrita aos discentes deficientes, 

se estende aqueles sem deficiência. Conforme podemos observar na Imagem 22, a escada 

apresenta degraus longos e com curto espaço, estreito e íngreme, e se encontra em condições 

desfavoráveis de conservação. 

A questão no parágrafo anterior indica a impossibilidade de mobilidade de um 

cadeirante, conforme já mencionamos no capítulo de revisão teórica, recorremos a Silva 

(2006) para análise desta situação encontrada no acesso às salas de aula, e o autor esclarece 

que as barreiras arquitetônicas influenciam na vida cotidiana de todos os sujeitos na 

sociedade, mesmo com intensidades acentuadas para uns e outros, sobremaneira, dificultam 

ainda mais a mobilidade para pessoas com deficiência física, este tipo de obstáculo é 

ampliado, devido ao impedimento de realização, com autonomia, das tarefas cotidianas. 

Sobretudo, os espaços de aula sinalizados nas imagens 21 e 22 são inadequados a locomoção 

das pessoas com deficiência física. 
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2.5 – BEBEDOUROS E BANHEIROS 

 

Os bebedouros destinados aos discentes estão localizados na parte inferior ao 

corredor das salas de aula, na parte central da área edificada, e um  pouco distante da entrada 

principal. Para que o discente faça o seu uso, precisa utilizar o único caminho sem escadas 

que é retornando pela rampa (Imagens 08 e 09), e seguindo o corredor em direção as quadras 

poliesportivas Central e Norte (Imagens 09, 10 e 11).  

 
Imagem 23 – Vista médio-lateral dos bebedouros                                  Imagem 24 – Vista frontal de um dos bebedouros 

 

Observamos nas Imagens 23 e 24, que existem dois bebedouros com 

cineantropometrias edificadas de maneira distintas. No bebedouro de material metálico, 

identificamos uma barreira arquitetônica na aproximação frontal devido a um vão de 

profundidade, a torneira não é de alavanca e não há sinalização tátil ou de indicação braile 

para deficientes visuais. O bebedouro fixo na parede apresenta um vão maior que permite a 

aproximação, por exemplo, de um cadeirante, porém, a altura elevada impede aproximação, 

uso e permanência com autonomia de sujeitos com estaturas diferentes, principalmente os de 

baixa altura. Outra barreira arquitetônica identificada neste bebedouro de alvenaria são as 

torneiras, que além de serem em formato giratório, apresentam estado de conservação 

insatisfatório. 
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Consideramos que estas observações levantadas na análise dos dados coletados  

nos bebedouros ferem as orientações indicadas pelo Programa Brasileiro de Acessibilidade 

Urbana – Brasil Acessível (2015), do qual esclarece que, de acordo com os princípios do 

desenho universal, quando se trata da dimensão e espaço para aproximação e uso deve-se 

considerar: 

Prover dimensão e espaço apropriados para o acesso, alcance, manipulação e 

o uso, independente do tamanho do corpo, da postura ou da mobilidade do 

usuário. Colocar os elementos de maior importância dentro do campo visual 

de qualquer usuário, sentado ou em pé. Fazer com que o alcance de todos os 

componentes seja confortável para 

qualquer usuário, sentado ou em pé. Acomodar variações da dimensão da 

mão ou da empunhadura. Prover espaço adequado para uso de dispositivos 

assistivos ou de assistência 

pessoal. (BRASIL ACESSÍVEL, p.23) 

No que se refere análise dos dados coletados nos banheiros, consideramos que 

alguns aspectos são satisfatórios e outros insatisfatórios, e afirmamos que não encontramos 

uma significativa diferença estrutural edificada entre os banheiros  masculino e feminino. 

 
Imagem 25 – Entrada do banheiro                                                 Imagem 26 – Interior do banheiro, pia e sanitário 
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Conforme observado na Imagem 25, a porta de entrada do banheiro é estreita, e 

sua abertura é limitada, não é ampliada, alcança pouco mais de 90º de ângulo de abertura4. A 

porta do sanitário adaptado (Imagem 26) também revela uma barreira arquitetônica, a sua 

abertura fica muito próxima do vaso sanitário, ainda agrava a situação com a existência de 

uma parede, que diminui o espaço de circulação interno. Entendemos que este curto espaço é 

inadequado para uma pessoa cadeirante manobrar. Identificamos uma pequena rampa na 

entrada dos banheiros que possibilita a entrada dos usuários a este local (Imagem 25). 

Quando se entra no sanitário adaptado, notamos que o lavatório apresenta altura 

elevada, dificulta o seu uso. O piso não é antiderrapante, e quando molhado se torna um risco 

de quedas da própria altura (Imagem 26). Ainda na análise da Imagem 26, constatamos a 

existência de área de transferência pouco adequada para uso do sanitário, as barras de apoio 

lateral e fundo do vaso sanitário apresentam altura elevada, a depender da altura e peso de 

quem fará uso, poderá dificultar saída do cadeirante do seu acento para o vaso sanitário. 

Na imagem abaixo (Figura 02) podemos identificar as áreas de transferências e as 

devidas barras de apoio, em consonância com as normas estabelecidas na NBR 9050 (2015). 

 

Figura 02 – Área de transferência para o vaso sanitário 

Fonte: NBR9050 (2015) 

 

                                                           
4 Afirmamos que não usamos nenhum instrumento de mensuração que pudesse comprovar esta abertura, porém, 

indicamos este dado por hipótese, e chegamos a este resultado relativo após abertura e fechamento da porta.   
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Imagem 27 – Porta interior do sanitário dedicada aos cadeirantes 

 

As portas dos dois banheiros (masculino e feminino) apresentam o símbolo de 

acessibilidade (Imagem 27), são amplas, entretanto não possuem puxadores que facilitem seu 

fechamento. Consideramos que as trancas são de difíceis manuseios, a considerar o local e o 

grau de lesão espinhal do cadeirante, ou o grau de mobilidade apresentado pelo paralisado 

cerebral e pelas pessoas com mobilidade reduzida, que podem apresentar uma reduzida 

capacidade de apreensão e de habilidade motora manipulativa reduzida em suas mãos. 

Identificamos estas trancas como barreiras arquitetônicas, e a sua disposição atual contraria a 

orientação do Programa Brasileiro de Acessibilidade Urbana – Brasil Acessível, que delibera 

o seguinte: “quando se trata do esforço físico, esse deve ser baixo, fazendo com que o 

desenho pode ser usado eficientemente, confortavelmente e com o mínimo de fadiga” (2015, 

p. 23). 

 

2.6 – AUDITÓRIO, REFEITÓRIO E BIBLIOTECA 

 

Os espaços a serem relatados a seguir são espaços de convivência social, pelo 

qual, discentes das diferentes turmas e diferentes idades têm a oportunidade de convivência, 
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trocas de experiências, informações, e reforçam laços de inclusão e de integração social. 

Portanto é essencial que estes espaços sejam acolhedores, acessíveis, de fácil localização para 

que tais experiências possam acontecer de maneira que beneficie a todos. 

 
Imagem 28 – Auditório                                                                          Imagem 29 – Banheiro do auditório  

 

O auditório é um espaço amplo, que na escola investigada, é usado para 

apresentações artísticas, palestras e demais eventos da cultura escolar. A circulação até a sua 

entrada se dá por meio das rampas de acesso (Imagens 15, 16 e 17). A porta é estreita, e 

apresenta uma pequena soleira. No interior o piso é liso e nivelado. No fundo deste salão 

(Imagem 28) há um palco que é usado para apresentações e palestras, porém, é inacessível 

para pessoas cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida devido ausência de rampa. 

Percebemos a existência de degraus de acesso ao palco, que dificulta a locomoção com 

autonomia de pessoas com deficiência física e que apresentem mobilidade reduzida (Imagem 

28). 

Neste ambiente, existe um banheiro coletivo e o mesmo não apresenta nenhum 

tipo de adaptação que caracterize acessibilidade. A porta deste banheiro é estreita, seu espaço 

de circulação é pequeno, o vaso sanitário não apresenta barra de apoio. Este equipamento 

edificado é totalmente inacessível à pessoas com deficiência física (imagem 29). 
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Imagem 30 – Local de entrega das refeições                            Imagem 31 – Refeitório área de circulação  

 

Para chegar ao interior do refeitório é preciso realizar uma rota que consideramos 

razoavelmente satisfatória, o acesso se dá por meio das rampas e pisos planos, conforme 

podemos identificar nas Imagens 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17. A porta de acesso é estreita, 

possibilita a passagem de um cadeirante, porém, aqueles de sobrepeso e com altura elevada 

podem encontrar dificuldades de limitações, compromete sua autonomia para entrar no 

interior ou sair para área externa deste equipamento edificado. Destacamos em nossa análise 

os seguintes pontos destes dois espaços (auditório e refeitório): 

Mesa comunitária com bancos fixos que impedem a aproximação de 

uma cadeira de rodas (imagem 31); 

Não é possível circular com a cadeira de rodas nos corredores entre as 

mesas do refeitório (imagem 31); 

Balcão de distribuição de alimentos muito alto para o alcance e a 

visualização de pessoas em cadeira de rodas ou crianças pequenas 

(imagem 30); 

Falta de contraste das cores das paredes, pisos e mesas (imagem 31); 

Ausência de placas de identificação em braile (Imagens 30 e 31). 
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Imagem 32– Biblioteca                                                                 Imagem 33 - Vista frontal da biblioteca 

 

A biblioteca desta escola (Imagens 33 e 34) possui um espaço amplo, podendo ser 

utilizado de maneira satisfatória por todos os sujeitos. O acesso é feito por meio das rampas 

(Imagens Imagens 15, 16 e 17). A entrada da porta é estreita, e, assim, como dito sobre 

abertura da porta do auditório e do refeitório, há limitações para cadeirante ter mobilidade 

autônoma, em razão das dimensões do espaço e do próprio sujeito. Não encontramos degraus 

e/ou soleira na porta, o piso é aderente e bem nivelado. 

Observamos que existem cadeiras e uma mesa grande, de caráter 

cineantropométrico universal, que provavelmente serão articuladas, de maneira a acomodar os 

discentes durante suas visitas para estudos e/ou pesquisas. Altura da mesa pode ser uma 

barreira arquitetônica se consideramos altura dos cadeirantes.  

O que se espera de espaços como estes que investigamos, é que, quando se pensar 

em elaborar, executar, avaliar e acompanhar política pública inclusiva, deve ser indicado 

acessibilidade na agenda de trabalho. Consideramos que as adaptações na escola investigada 

precisam ter manutenção e ampliação. Conforme percebemos nas portas, rampas, pisos, salas 

de aula, banheiros, espaços e nas mesas, e fazemos tal prospecção no intuito de corroborar 

com o processo de inclusão na escola investigada, na possibilidade de identificação dos 

obstáculos que impossibilitam autonomia de mobilidade aos sujeitos com deficiência. 

Identificamos que as adaptações em braile e a sinalização no solo sejam as mais emergências 

para serem adequadas na unidade investigada, e elas devem seguir as normas da NBR 9050 

(2015), Brasil Acessível (2015) e Manual de Acessibilidade (2009).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos que esta pesquisa alcançou o seu objetivo de contribuir para revelar 

as reais condições das adaptações na edificação escolar investigada, sobretudo, estas 

alterações mesmo que visam promover acessibilidade, na realidade a ausência da manutenção 

e/ou a equivocada implementação de adaptações, que não se adéquam as normativas da 

NBR9050 e ao Programa Brasil Acessível, podem se tornar barreiras arquitetônicas, e 

promover riscos aos discentes, docentes, servidores, familiares e transeuntes que circulem 

pelo interior da escola.  

Entendemos que esta pesquisa oportunizou nosso amadurecimento enquanto 

futuros profissionais da educação, através das diversas leituras sobre o tema acessibilidade, 

inclusão e deficiência, pelo qual, nos possibilitou conhecer a realidade edificada, sobretudo, 

saber quais adaptações simbolizam acessibilidade na edificação investigada. A pesquisa 

possibilitou-nos imaginarmos estar no lugar dos discentes, aqueles com algum tipo de 

deficiência, que necessitem ter acessibilidade para circular, percorrer e permanecer nesta 

unidade de ensino público da Educação Básica. Ao transcender para o lugar destes sujeitos, 

consideramos que seja emergencial a realização de manutenção e ampliação dos 

equipamentos indicados como acessibilidade, para promover a mobilidade autônoma das 

pessoas com deficiência. 

Percebemos nesta pesquisa, que há um hiato entre a prescrição dos direitos das 

pessoas com deficiência, garantidos pelos textos legais, e a sua concretização plena nos 

diferentes espaços e setores da sociedade. Em relação a realidade da edificação investigada, 

encontramos adaptações que sinalizam uma tentativa de eliminar barreiras arquitetônicas, e 

promover acessibilidade enquanto ambiente inclusivo. Porém, as condições em que estas 

adaptações se encontram, revelam que precisa ser feito manutenção e ampliação de melhorias 

para efetivamente garantir a superação das barreiras arquitetônicas.  

Esta pesquisa revelou que para a plena implementação de espaços inclusivos, 

ainda faltam consideradas modificações, e nos pareceu que este é o caso da escola 

investigada. Diante deste fato podemos lançar a seguinte questão: como tem sido feito o 
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acompanhamento das políticas educacionais inclusivas que pensam acessibilidade para 

pessoas com diferentes tipos de deficiência?    

Identificamos no interior da escola investigada, algumas significativas barreiras 

arquitetônicas, que dificultam a mobilidade das pessoas com deficiência física, visual e 

auditiva. Citamos como exemplo a quadra coberta poliesportiva, localizada ao Sul da área 

construída, que apresenta uma escada com degraus em deformidades e com corrimão 

incompleto. Também é emergencial e necessário inserir placas em braile para identificação 

dos espaços de circulação e uso na unidade escolar investigada. 

Sugerimos algumas ações que visam ampliar as melhorias do espaço escolar, 

dentre elas, destacamos, uma vistoria dos pisos para que os mesmos possam se adequar ao 

proposto pelas normatizações dos textos legais; ampliação e melhor nivelamento de rampas, 

para que os usuários consigam se deslocar de maneira autônoma; reparar e ampliar a 

quantidade de corrimãos e guarda-corpos destas rampas e nos corredores de circulação. 

Também indicamos sugestões de alterações nas salas de aula, das quais, registramos ser 

necessárias adaptações nas entradas e portais, que sejam substituídas as maçanetas das portas, 

que as mesas sejam adequadas a acomodar sujeitos cadeirantes. Que sejam implantadas placas 

de sinalizações em leitura braile para os deficientes visuais nos corredores, auditório, 

refeitório, banheiros e salas. Em geral, no piso de circulação, que sejam sinalizados por fita 

antiderrapante ou de auto relevo, para melhorar a mobilidade autônoma destes sujeitos com 

deficiência visual. Em relação aos sanitários, consideramos que deva se dar maior ampliação 

aos espaços de circulação, tendo em vista que no seu interior, como nas barras de apoio 

presentes nos boxes, não estão amplamente satisfatórios e acessíveis para autonomia dos seus 

usuários. Nos bebedouros, que se altere altura das torneiras, para melhor atender cadeirantes 

de diferentes alturas. Próximos aos bebedouros, que seja instalada sinalização no solo, que 

oriente a sua localização e mobilidade em direção a outros espaços da edificação escolar, e 

nas paredes tenham placas em leitura braile para orientar os deficientes visuais de sua real 

localização com a finalidade de facilitar sua mobilidade. 

Finalmente, nos sentimos satisfeitos com a realização desta pesquisa, 

consideramos que ela representou grande contribuição para nossa aprendizagem acadêmica e 

profissional, mas, sobretudo, e principalmente, amadurecemos no campo pessoal. Esperamos 

que este estudo futuramente contribua e desafie outros pesquisadores a desenvolver novos 

trabalhos relacionados a acessibilidade em espaço escolar. Compreendemos que somente 
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através da realização deste tipo de pesquisa qualitativa, com análise descritiva de dados 

coletados, é que se pode acompanhar, revelar, denunciar, e propor modificações necessárias 

para atender a dinâmica da realidade da implementação de políticas públicas inclusivas na 

sociedade brasileira.   
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