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Imagine uma escola onde as pessoas com deficiência e seus 
familiares sejam acolhidos e preparados para o mundo em 
que vivemos. 
Imagine uma escola rodeada de verde, plantas, animais, e 
muita interação entre as pessoas. 
Imagine uma escola onde seja possível se expressar, cantar, 
dançar, tocar, nadar e brincar. 
Uma escola, onde todos possam aprender a ler, escrever e 
contar. 
Uma escola que não seja fundamentada numa prática social 
assistencialista, nem conserve uma visão paternalista, mas 
que valorize a diversidade, o convívio com a família e a 
sociedade, uma escola, onde, suas famílias aprendam e 
ensinem aos outros, o verdadeiro significado da inclusão. 
Este lugar, por enquanto, é um sonho, sonho que está sendo 
plantado nos corações de muitas pessoas. 
Faça essa semente crescer também em seu coração. 
  
 
(Adaptado do Crê Ser Centro de Excelência do Ser Humano) 
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RESUMO 
 

 

A análise do atendimento às necessidades das Pessoas com Deficiência 
possibilitada pelo espaço físico de duas escolas da rede municipal de Natal / RN, 
originou este trabalho que teve como meta geral subsidiar a elaboração de 
alternativas para o planejamento de ambientes destinados à utilização de todas as 
pessoas. O estudo recorreu à pesquisa empírica, através da adoção de uma 
abordagem multi-método, envolvendo: (i) vistoria técnica orientada pela NBR 9050, 
(ii) contacto com usuários que possuem mobilidade reduzida (deficientes visuais e 
usuários de cadeira de rodas e muletas) com a realização de passeio acompanhado 
e entrevista, e (iii) entrevista com os gestores escolares. A pesquisa evidenciou que, 
apesar dos significativos avanços garantidos pelas leis específicas que garantam 
aos PDs o direito à cidadania, o ambiente físico de nossas escolas ainda contém 
muitos obstáculos que impedem a mobilidade das pessoas com deficiência, 
evidenciando seu despreparo para recebê-las. Nesse sentido, as ações relacionadas 
à acessibilidade física têm sido marcadas pela adoção de soluções paliativas que 
dificultam a melhor adequação do espaço, acumulam barreiras e reforçam uma 
segregação não desejada, porém, ainda, muito presente em nossa sociedade. 
Finalmente, indica-se que, para alcançar uma configuração espacial que favoreça a 
sociabilidade e a interação entre indivíduos com diferentes condições físicas, é 
necessária a compreensão plena das atividades desenvolvidas em cada espaço, 
desde a concepção dos equipamentos até as necessidades pedagógicas individuais, 
tendo em vista criar ambientes que estimulem o desempenho das tarefas de 
maneira independente, sem auxílio de outros. A inserção da preocupação com a 
acessibilidade no processo de tomada de decisões, direcionadas para o projeto 
arquitetônico e urbanístico, possibilitaria a diminuição da contínua necessidade de 
se re-projetar e adaptar espaços, devendo ser incorporada, definitivamente, como 
importante componente da produção do espaço. 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Pessoas com Deficiência – Acessibilidade – Ambiente Escolar. 

  

 
 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

This work was originated through the results of the analysis of the services for the 
needs of people with disabilities that were permitted by the physical space of two 
schools of the municipality of Natal/RN. The general objective/goal was to subsidize 
the elaboration of alternatives for the planning of environments that could be used by 
any person. The study used the empirical research through the adoption of a multi-
method approach including: (i) technical visits oriented by the NBR 9050, (ii) contact 
with users that have reduced mobility (visually impaired and wheelchair or crutch 
users) through escorted travels and interviews, and (iii) interview with school 
managers. The evidence from the research, even though with significant 
development of laws that guarantee people with disabilities their right to citizenship, 
the physical environment of our schools still present with many obstacles that prevent 
the mobility of people with disabilities which proves their lack of readiness to 
accommodate them. Therefore, the actions taken to address the accessibility has 
been the adoption of temporary solutions that makes the adaptation more difficult, 
adds obstacles and reinforces the undesirable segregation, however still very present 
in our society. Finally, there is the indication that in order to achieve the spatial 
configuration that promotes social contact and integration in between the persons 
with different physical status, it is necessary to completely comprehend the activities 
developed in each space, from the conception of the equipment to the individual 
learning needs, having in mind creating environments that stimulates the execution of 
the tasks in an independent manner without the assistance of others. The inclusion 
regarding attention to accessibility in the decision making process, directed to the 
arquitectural and urban project, would decrease the constant need to redevelop and 
adapt spaces, and should be definitely incorporated as an important component in 
the production of space. 

 
 
 
 
 
 

Key-words: Diseabled people, accessible, school enviromnent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

 A inclusão social das pessoas com deficiência (PDs) é tema bastante atual e 

complexo. Apesar de as organizações internacionais dedicadas a essa problemática 

terem conseguido sensibilizar as nações e ensejado inúmeras propostas e 

inovações, notadamente no que se refere à concessão de leis em defesa da 

inclusão das minorias, o cenário social ainda deixa patente uma elementar repulsa à 

idéia da deficiência, reduzindo-se, consideravelmente, as reais chances desta 

população desenvolver suas atividades de estudo, trabalho, lazer e relações sociais.  

Para esclarecer a abrangência que preceitua o público alvo deste trabalho, 

ressalte-se: pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, entende-se, 

aquelas que, temporária ou permanentemente, têm limitada capacidade de 

relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. São os usuários de cadeiras de rodas ou 

muletas, pessoas com deficiências visuais e auditivas de diversos níveis, ou ainda, 

com deficiências mentais. Além desse grupo, também, apresentam dificuldade de 

mobilidade os idosos, as gestantes, os obesos e os convalescentes cirúrgicos 

(Figura 01). 

 

 

 

 

  

 As diferenças restritivas derivadas da inadequação do ambiente às PDs são 

importantes fatores relacionados à sua segregação, especialmente as chamadas 

barreiras arquitetônicas e ambientais, definidas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT, 2004 p.2) como “elementos naturais, instalados ou 

edificados, que impedem a aproximação, transferência ou circulação no espaço, 

mobiliário ou equipamento urbano” e, correspondem a dificuldades que acentuam as 

limitações individuais e impedem a expressão das habilidades das pessoas.  

FIGURA 01: Tipos de Dificuldades. 
Fonte: Cohen, 1999. 
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Em seu Art. 5º, Capitulo I, a Constituição Brasileira de 1988 torna bastante 

claro que “todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, e à 

propriedade”. Trata-se, portanto, de conceder de forma equânime o direito social à 

saúde, ao trabalho e à educação, considerada fator imprescindível para o exercício 

da cidadania. Isso implica, contudo, o pleno acesso das PDs às instituições e 

equipamentos, entre os quais a escola, condição que exige a existência de espaços 

físicos preparados para acolhê-las.  

Os dados do Censo 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) expressam a necessidade de uma maior reflexão a respeito dessa questão, 

indicando que 14,5% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência, número que 

se repete em Natal-RN (14,4%), conforme indicado na Tabela 01. 

 

Área da deficiência Porcentagem 

Deficientes mentais 1.72% 

Deficientes físicos (paraplegia, tetraplégica e 

hemiplegia) 

0.44% 

Falta de membros 0.19% 

Incapacidade visual 3.39% 

Deficientes auditivos 3.46% 

Incapacidade de andar 4.94% 

TOTAL 14,14% 

 

No tocante à educação, essa realidade se agrava, pois embora a partir de 

1988, a educação no Brasil tenha passado por uma série de transformações, tal 

preocupação não se fez acompanhar de estudos para adequações e adaptações do 

ambiente físico. 

Assim, em todo o país apenas uma fração mínima deste contingente 

encontra-se matriculada na rede escolar, pública e/ou privada; em Natal, por 

exemplo, apenas 0,26% do total de PDs está vinculada a um estabelecimento formal 

de ensino. De acordo com informações da Secretaria de Estado da Educação da 

TABELA 01: Pessoas com deficiência em Natal 

Fonte: IBGE, 2000 
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Cultura e dos Desportos (SECD, 2004), a cidade possui um total de 386 escolas, das 

quais 118 são estaduais, 197 particulares e 71 pertencem à rede municipal de 

ensino. Nesta última, são oferecidos Educação Infantil (ofertada em 41 escolas), 

Ensino Fundamental (71 escolas) e Ensino de Jovens e Adultos (EJA - 29 

instituições). O Censo Escolar 2004 atesta que dentre o total de alunos matriculados 

nas instituições de ensino municipal, somente 0,53% são pessoas com deficiência 

(anexo A). Essa ínfima parcela, representada pelas PDs no universo escolar da 

cidade, reflete a inexistência da garantia de acesso do cidadão ao conjunto dos bens 

públicos, particularmente àqueles relativos à aquisição dos conhecimentos 

socialmente relevantes, ou seja, os dados mostram, claramente, a pouca freqüência 

deste público aos bancos escolares. 

Em Natal, a primeira referência oficial à acessibilidade ocorreu com a Lei 

Municipal nº 4.090, de 03 de junho de 1992, considerada a primeira iniciativa do 

gênero na América Latina (SOUZA, 2005). Tal lei refere-se à equiparação de 

oportunidades aos cidadãos natalenses por meio da facilitação do espaço, 

instituindo a eliminação das barreiras arquitetônicas para pessoas com deficiência, 

em todo o município. Aplicado à escola, esse paradigma implica que as respostas às 

necessidades pedagógicas dos alunos se façam através de uma nova concepção 

dos ambientes destinados à educação, reafirmando a necessidade da construção de 

espaços que permitam a realização de suas atividades. 

 Neste cenário, o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP-RN), em 

conjunto com o UNICEF, vem desenvolvendo um trabalho de avaliação das escolas 

de Natal e municípios adjacentes1 no sentido de cobrar o cumprimento da Lei 

Municipal supracitada. Nessa empreitada, a autora atua como avaliadora técnica, 

trabalho que despertou o interesse para a pesquisa relacionada a essa dissertação, 

na qual discute as condições de acesso que as escolas municipais oferecem às PDs 

após o atendimento às recomendações do Ministério Público. Assim, além da 

intenção de detectar e suprimir as barreiras arquitetônicas, busca-se fornecer 

subsídios para futuros projetos na área. 

                                                 
1 Esta experiência é tratada no Capítulo 5, Percurso Metodológico. 
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 Quando instaladas no ambiente educacional, as barreiras arquitetônicas 

impedem a mobilidade de pessoas com deficiências, evidenciando o despreparo do 

local para recebê-las, ou seja, a concepção inadequada do espaço passa a 

representar uma segregação social (não desejada, porém ainda muito presente em 

nossa sociedade). Tal fato indica que, em termos arquitetônicos e urbanísticos, 

promover acessibilidade corresponde a criar espaços livres de barreiras e favoráveis 

à locomoção de todas as pessoas, quer sejam crianças, jovens, adultos ou idosos, 

portadores de deficiência ou não. 

Em Natal, os projetos das escolas públicas têm sido elaborados e orientados 

pelo programa de necessidades das Secretarias de Educação, embora também 

existam unidades funcionando em prédios adaptados ou sub-locados. Estes últimos 

são, notadamente, desprovidos de condições e adequação dos espaços físicos para 

acessibilidade de PDs, de tal modo que, numa visita a 320 escolas constatou-se 

que, de modo geral, nem os projetos originais, nem os mais recentemente 

reformados, contemplam a acessibilidade de modo satisfatório. 

Partindo do universo de escolas visitadas pela pesquisadora, foram 

investigadas duas edificações escolares, as quais, após uma primeira avaliação, 

passaram pelo referido processo de intervenção2. Concluído, o processo, as escolas 

tornaram-se cenário ideal para esta dissertação, tendo como objetivo geral analisar 

a qualidade do atendimento às necessidades das pessoas com deficiência 

possibilitado pelo espaço físico de duas escolas municipais em Natal, que já 

passaram pelo processo de intervenção indicado pelo Ministério Público do RN.  

Para tanto foram definidos, ainda, os seguintes objetivos específicos: 

1. Avaliar a adequação do espaço físico dessas duas escolas municipais às 

indicações da NBR 9050. 

2. Investigar a percepção dos usuários com deficiências quanto à 

acessibilidade e à adequação das escolas às suas necessidades. 

                                                 
2 Embora até o mês de março/2005 treze (13) escolas municipais houvessem concluído o processo 
de adequação da acessibilidade instituída pelo Ministério Público de Natal, a escolha dessas duas 
(apêndice A) deu-se em razão de existir alunos com deficiência visual ou motora, freqüentando-as 
regularmente (anexo A), visto que nas demais, não havia registros deste uso. 
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3. Verificar a percepção de gestores das escolas quanto às condições de 

acessibilidade das mesmas e sua adequação à recepção de alunos com 

mobilidade reduzida. 

Para a discussão proposta, além das normas técnicas sobre acessibilidade 

ambiental (sobretudo a NBR 9050), foram enfatizadas as relações das PDs com o 

ambiente escolar, analisando necessidades e expectativas com relação ao espaço. 

Para tanto foi fundamental o embasamento propiciado pela Psicologia Ambiental, 

campo de conhecimento que estuda as inter-relações entre o ser humano e o 

contexto sócio-físico no qual o mesmo está inserido, valorizando a percepção e 

comportamentos dos usuários de um local.  

 A realização deste trabalho justifica-se tanto pela sua relevância social quanto 

econômica. O ideal da construção de uma sociedade mais justa e igualitária, na qual 

o conceito da diversidade humana seja acolhido e valorizado, permitindo a 

participação de todos (PDs ou não) em diversos grupos e atividades sociais, explica 

sua relevância social. Por outro lado, fomentar oportunidades, para que essas 

pessoas possam conviver em sociedade, pode ser considerado importante fator para 

a redução do acometimento e agravamento de doenças, sobretudo as 

psicossomáticas. Assim, além de aumentar a sociabilidade individual e promover 

maior auto-estima, a inclusão representa a redução nos gastos do Estado para com 

a saúde dos PDs. 

 Nessa perspectiva, além de possibilitar conclusão à formação pós-graduada 

da pesquisadora no PPGAU/UFRN, especificamente na área Morfologia Percepção 

e Uso do Ambiente Construído, esta dissertação pretende contribuir com mais um 

pequeno passo em direção à inclusão das pessoas com deficiências, através da 

ampliação do conhecimento profissional na área. Para tanto, este documento foi 

estruturado em oito capítulos, incluindo-se esta seção introdutória.  

Os dois primeiros capítulos referem-se a assuntos distintos, que se 

relacionam para dar sentido ao tema em estudo: “A educação no processo de 

inclusão das PDs” e “A qualidade ambiental para as PDs”. Inicia-se com a revisão de 

literatura sobre a inclusão das PDs na sociedade para, em seguida, dar ênfase aos 

temas que facilitam a definição do espaço acessível, tais como, a percepção 
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ambiental, o desenho universal, a ergonomia. Segue-se um capítulo, 

especificamente, relacionado a NBR 9050, dada a sua importância para o trabalho 

realizado. 

O quinto capítulo diz respeito ao percurso metodológico realizado, o qual, 

apoiou-se na Avaliação Pós Ocupação (APO) de ambientes construídos. A princípio, 

o trabalho de campo teve um caráter exploratório, posteriormente, foram estudados 

dois casos, que possibilitaram as abordagens qualitativas do ambiente, envolvendo: 

vistoria técnica detalhada, apresentação da percepção do espaço por PDs através 

de passeio acompanhado, entrevistas com os mesmos e com pessoas-chave da 

comunidade escolar. 

No sexto capítulo são apresentados os resultados obtidos nas APOs, 

revelando as reais condições de acessibilidade às duas escolas estudadas. E, no 

sétimo capítulo, tais informações são confrontadas com o referencial teórico, de 

modo a gerarem recomendações para projetos na área.  

Por fim, são tecidas algumas considerações abordando as relações existentes 

entre a inclusão no ensino e o espaço físico das escolas, com ênfase para a 

importância da valorização dos vários atores sociais em seu processo de avaliação. 
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2 A EDUCAÇÃO NO PROCESSO DE INCLUSÃO DAS PDS 
 

Para melhor compreensão das questões relativas à acessibilidade do 

ambiente escolar às PDs, optou-se por discutir inicialmente, a importância da 

educação em seu processo de inclusão social, fator essencial para a 

concretização de qualquer quadro de alterações. Nesse sentido, enfatiza-se o papel 

preponderante da inclusão das PDs como fato histórico, o que exige a atualização 

das concepções para a compreensão da complexidade e amplitude que envolve o 

processo de construção do indivíduo.  

O processo de inclusão social das PDs reflete as características de uma 

civilização preconceituosa e discriminadora, advindas da nossa própria formação 

histórica. Trata-se de um caso de exclusão, restrição ou impossibilidade de acesso 

aos bens sociais que, somada às limitações individuais e à inadaptação do meio 

social (espaço construído, transportes, instituições, educação, etc.), dificultam a vida 

de grande número de pessoas, sendo agravada por uma visão paternalista e uma 

prática social assistencialista. A prática assistencial difunde a idéia de uma 

preparação para a integração das PDs na sociedade, porém, contrariando os 

anseios deste público alvo, reforça-se a prática da identificação, da segregação 

social. Pelo que se entende, não faz parte dos ideais de qualquer pessoa conviver 

sob o aspecto de uma permanente proteção. De acordo com Marques (1997), “o 

assumir-se como sujeito e o grau de inserção no processo histórico e cultural 

independem do fato da pessoa enxergar ou não, ouvir ou não, andar ou não. O 

essencial está nas condições favoráveis às necessidades destas pessoas”. 

Para Pinheiro (1997), só recentemente, essa condição de “não sujeito” da sua 

vontade, começa a ser superada, através das lutas e de diversos movimentos 

sociais organizados. Tal mudança tem envolvido, também, a participação de 

entidades afins e de organizações não-governamentais (BAHIA et al., 1998), 

contando, hoje com a ajuda do Ministério Público (MP), cujo trabalho defende a 

acessibilidade como fator condicionante da inclusão social. Contudo, em que pese 

significativos avanços, ainda não foi possível obstaculizar um senso comum 

arraigado há séculos. Para que esta população se assuma como sujeito, é preciso 

dar-lhes voz e vez, a fim de que possam discutir plenamente os seus problemas, 

participando efetivamente do centro das decisões, que as suas sugestões, se não 



 24

plenamente acatadas, pelo menos, sejam levadas em consideração e discutidas, 

como ocorre com os demais cidadãos.  

Historicamente, até o início do século XIX constatam-se atitudes primitivas no 

trato com as PDs. “Na Europa Medieval, a ambivalência de atitudes ora os 

considerava como enviados divinos, ora os condenava ao exílio, à fogueira por 

serem criaturas malignas, em pacto com o demônio” (MOUSSATCHÉ, 1997). 

Porém, o espírito da Revolução Francesa alterou um pouco tal situação, 

influenciando a sociedade no sentido de criar um clima favorável à ratificação de 

injustiças sociais e à revisão do tratamento subumano dispensado, anteriormente. 

Mais tarde, a Segunda Guerra submeteu o mundo a muitas transformações e, a 

partir dela surgiram tendências com a finalidade de assegurarem direitos e 

oportunidades em um plano de igualdade a todos os seres humanos. 

Mesmo nos últimos 50 anos, inicialmente as ações relacionadas à educação 

das PDs tinham o intuito de proporcionar-lhes um desenvolvimento semelhante ao 

das pessoas ditas “normais”, visando “aproximar o seu nível de expressar-se e de 

produzir ao da média populacional. Do ponto de vista dessa concepção, a integração 

da pessoa se daria com mais facilidade, quanto mais ela conseguisse aprender” 

(MADER, 1997, p. 45). 

Os estudos sobre a Educação Especial culminaram um novo princípio, o da 

Normalização3, que se opunha às alternativas e modalidades de atendimento de 

tendência segregativa e centralizadora, refletindo-se, também, na organização de 

serviços e na metodologia de ensino de PDs (PEREIRA et al., 1980 apud MADER, 

1997). Em continuidade a esse processo evolutivo, outro princípio passou a fazer 

parte do vocabulário dos educadores, o conceito de integração escolar. 

 
Este é um conceito complexo, comportando diferentes nuanças que 
sofreram um verdadeiro processo de evolução no decorrer das últimas 
décadas [...] apesar de lentamente desenvolvido, ele é igualmente presente 
na maioria dos paises europeus. (Laurent, 1997, p. 67). 

 
 

Reconhecendo o papel da educação no processo de inclusão das PDs, esse 

foi um importante passo no que se refere à sua formação moral, cultural e 

psicológica, refletindo-se em sua capacitação como indivíduos integrantes e 

participantes da sociedade (AZEVEDO, 1995 apud MOREIRA, 2000). No entanto, 

                                                 
3 O princípio da Normalização surgiu na Dinamarca, na década de 50. 
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logo se percebeu que inserir os PDs no contexto educacional, implicava não apenas 

possibilitar sua freqüência na escola, mas também que pudesse aprender e 

acompanhar um currículo regular desenvolvido através de um método pedagógico 

utilizado para a população escolar. Isso implicava que todos os indivíduos, com 

deficiências ou não, aprendessem através de estratégias similares e em um ritmo 

semelhante, o que em alguns casos, representava a necessidade de adaptações 

complexas e individualizadas, exigindo a complementação do programa escolar 

(organizado de acordo com cada indivíduo) e a existência de ambientes 

diferenciados nos quais podiam ser utilizados equipamentos, especificamente, 

adaptados às diferentes necessidades (SCHWARTZMAN, 1997). 

Nos anos 90 a idéia de Integração Escolar total para todos os alunos se 

popularizou (FALVEY, 1995; STAINBACK e STAINBACK, 1996, apud LAURANT, 

1997) e desembocou em um novo modelo, denominado inclusão. A inclusão implica 

que a resposta às necessidades pedagógicas de todos os alunos se faça no mesmo 

contexto e através de atividades comuns, embora adaptadas (SAPON-SHEIN, 1992; 

FRIEND e BURSUCK, 1996, apud LAURANT, 1997) e impõe a re-estruturação da 

organização e do funcionamento dos serviços destinados aos alunos especiais, o 

que inclui a adequação do ambiente físico como elemento essencial ao novo 

cenário.  

Apesar dessa descrição relativamente detalhada, não cabe a essa 

dissertação discutir o termo ideal para identificar a necessidade de inserir as PDs na 

vida social. Normalização, integração, inclusão e tantos outros termos aqui 

mencionados, representam a evolução conceitual na área, e sinalizam a importância 

da concepção projetual incorporar a acessibilidade como facilitadora da inclusão 

social, sobretudo no que se refere ao trabalho do arquiteto, profissional responsável 

pela definição inicial das características físicas do ambiente.  

 
É preciso esclarecer que a importância de uma sociedade em que há 
Inclusão reside na justiça social, ou seja, cada membro tem seus direitos 
garantidos, sendo aceitas as diferenças entre as pessoas como algo 
natural, porquanto, a sociedade busca se orientar para que cada membro, 
com sua singularidade, possa usufruir do bem coletivo (Mader, 1997, p. 
47). 

 
 

Para aumentar a visibilidade das questões relativas à inclusão é necessário 

esclarecer o valor da acessibilidade e da educação como forma de promover a 
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inclusão das PDs na escola, destacando a relação existente entre estes dois 

critérios, visto que a educação da população aumenta as exigências de 

acessibilidade e induz maior respeito aos espaços dos outros. É o caso, por 

exemplo, de não se estacionar carros bloqueando o acesso para as PDs, dentre 

tantos outros comportamentos que dificultam a inclusão social. Ou seja, a 

participação e o comportamento do indivíduo em suas atividades do cotidiano, tais 

como ler, brincar, escrever, passear e outras mais, refletem o tipo de educação 

recebida e seu espírito de cidadania.  

Reconhecendo, portanto, que a educação estabelece as bases da sociedade, 

amplia-se o papel da escola como uma poderosa ferramenta social. Assim, se 

quisermos uma sociedade mais aberta, na qual o ser diferente seja aceito e 

valorizado, é essencial que, enquanto crescem, as nossas crianças aprendam não o 

significado da palavra inclusão, e sim as ações inclusivas cotidianas, através das 

quais passarão a respeitar naturalmente as particularidades das pessoas, 

reconhecendo as condições do espaço e dos equipamentos como facilitadoras das 

atividades do usuário. 

 

2.1. Aspectos legais relacionados à inclusão das PDs 
 Com relação aos aspectos legais relativos à inclusão das PDs, um marco 

fundamental foi a Constituição Federal de 1988, resultado de um processo histórico 

que promove a dignidade da pessoa humana e a garantia do exercício da cidadania 

para que não haja desigualdades sociais e sejam eliminados quaisquer preconceitos 

ou discriminação (Art 1º e Art 3º). Com isso, as PDs, assim como todos, têm direitos 

sociais à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança e à previdência 

social (Art. 6º). 

 Reportando-se ao ambiente escolar, o Art. 206 da Carta prevê a igualdade de 

condições de acesso e permanência na escola. Por conseguinte, a edificação deve 

estar preparada em função do atendimento das necessidades funcionais dos 

usuários para a realização das suas atividades, oferecendo a oportunidade de todos 

usufruírem daquele espaço. 

 No ambiente de trabalho, foi proibida a discriminação, as conquistas se deram 

no que tange a salários e critérios de admissão do trabalhador (Art.7º), assim como, 

a instituição de um percentual de 5% dos cargos públicos para as PDs. 
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A edição destas e de outras tantas leis, decretos e normas serve para garantir 

a igualdade efetiva do cidadão, representando a exigência de transformações 

profundas, cuja maior meta é a inclusão social. Conforme cita Bahia et. al (1998), a 

Lei nº 7.853/89, transferiu para Estados e Municípios a responsabilidade pela 

execução de normas referentes ao acesso das PDs, o que em Natal-RN, resultou na 

implantação da Lei 4.090/92, que dispõe sobre “a eliminação de barreiras 

arquitetônicas para portadores de deficiência nos locais de fluxo de pedestres a 

edifícios de uso público”. (PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL, 1992).  

 Em dezembro de 2004, foi publicado o Decreto Federal nº 5.296 que exige um 

atendimento prioritário a este segmento da população, englobando a disposição de 

mobiliário que permita a utilização da pessoa com deficiência, serviços de 

atendimento a pessoas com deficiência auditiva e visual, como também a facilitação 

de um tratamento imediato, feito logo depois de concluído o atendimento que estiver 

em andamento. Este mesmo instrumento legal, direcionado à implementação de 

acessibilidade arquitetônica, urbanística e dos serviços de transportes coletivos, 

impõe regras gerais complementadas pelas normas técnicas de acessibilidade da 

ABNT.  

 Fazendo parte deste quadro de definições que institui o acesso para as PDs, 

o Estatuto do Idoso (2001) vem somar e, em seu Art 38 determina a eliminação das 

barreiras arquitetônicas. Com base no que já fora instituído anteriormente, Calado, 

(2006) comenta que esta reedição poderia ser evitada, caso as leis fossem 

cumpridas regularmente, o que serviria para facilitar a vida de todas as pessoas, 

inclusive, a dos idosos. 

Na educação, um passo marcante foi a definição da Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB)4 nº 9.394 que, sancionada a 12 de dezembro de 1996, destina o seu capítulo 

XIV à educação especial. A lei confirma o que estabelece a Carta Magna, 

provocando profundas mudanças no ensino especial, oferecendo esta modalidade, 

preferencialmente, na rede regular de ensino (Art. 208, III). A educação especial 

tomou um novo rumo passando as PDs a serem matriculadas junto com as demais 

pessoas, exigindo, outrossim, uma maior atenção e desempenho dos que lidam com 

a área educacional. Aliás, essa mudança na estrutura escolar tem como objetivo 

                                                 
4 A Lei de Diretrizes e Bases é a lei maior da educação nacional e, propõe o reordenamento dos 
sistemas educativos. 
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beneficiar o deficiente uma vez que a anterior, oferecida através das escolas e 

classes especiais contribuía, muito mais, para que este se mantivesse afastado do 

convívio com as demais pessoas na escola, na rua ou no trabalho. Por outro lado, é 

possível que, na tentativa de garantir a inclusão do aluno, se esteja impondo uma 

falsa aceitação, o que pode gerar desordens na estrutura escolar. Sem o devido 

preparo dos sujeitos da relação torna-se difícil falar em inclusão, pois esta questão 

não se resolve apenas com atos legais, mas exige a necessidade de vivenciá-lo. 

O Plano Nacional de Educação5 aprovado em 2001, entre os seus assuntos, 

dá uma atenção especial ao tema acessibilidade nas escolas, prevendo a eliminação 

das barreiras arquitetônicas naqueles locais como uma condição importante para a 

integração das PDs no ensino regular, compreendendo-se, portanto, que nesta área, 

uma multiplicidade de problemas deve ser transposta, desde edifícios escolares 

acessíveis até professores com competência para lidar com diferentes situações 

pedagógicas e equipamentos específicos para atender à diversidade de 

necessidades especiais. Melhor dizendo, para que a Inclusão se concretize, insere-

se a necessidade da adequação do espaço escolar, de seus equipamentos e 

materiais pedagógicos. Portanto, o ambiente escolar como um todo deve ser 

sensibilizado para uma perfeita integração.  

Outra conquista diz respeito ao Ensino Superior. A Lei 3.284/03 impõe regras 

à universidade de um modo geral, às quais torna obrigatória a promoção da 

acessibilidade em suas áreas físicas e de comunicação. Para se abrir um novo curso 

superior ou requisitar sua renovação a Universidade terá que cumprir a exigência. 

Tendo em vista a LDB 9394/96 (Art. 46, Cap.IV) a autorização, o reconhecimento ou 

renovação e, sobretudo, o credenciamento das instituições de educação superior 

têm prazo limitado para fazê-lo. Desta forma, ao solicitarem tais mecanismos, tudo 

leva a crer que os seus responsáveis tratarão de pôr em prática as determinações 

acima, interessando-se em oportunizar o acesso como forma de manter o 

funcionamento das universidades (CALADO, 2003).  

Considerando tais indicações, a Comissão de Direitos Humanos (2000) indica 

que, para tal direito ser efetivado, é imprescindível a consolidação de uma série de 

mecanismos, dentre os quais se destacam: (i) criar incentivos para a aquisição e 

                                                 
5 Cumprindo o que manda a Constituição Federal (art. 214) foi aprovado pela Lei Federal nº. 10.172, 
de 9 de Janeiro de 2001, o PNE que define os passos de uma escola pública, democrática e de 
qualidade social para todos. 
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adaptação de equipamentos às pessoas com deficiência; (ii) garantir o acesso 

ambiental e urbanístico à cidade; (iii) promover campanhas educativas para a 

integração da pessoa com deficiência ao convívio social; (iv) criar cursos de 

profissionalização e capacitação para os trabalhadores portadores de deficiência.  

Vale salientar, que a legislação nem sempre é implementada com sucesso 

em nosso país, em função tanto do desconhecimento da população quanto do pouco 

interesse dos governantes. Conseqüentemente, a inoperância de todos faz com que 

se perpetuem as falhas e os erros, adiando cada vez mais a concretização da 

cidadania. Para evitar tais distorções é preciso reforçar-se a efetivação do conjunto 

de ações anteriormente indicadas, executando-as através de um trabalho contínuo.  

 
2.2 A acessibilidade como reguladora da inclusão  
 

A inclusão se manifesta pela transformação das atitudes, do 
comportamento, da administração, do atendimento e da organização físico-
espacial ao longo do tempo. Inclusão se manifesta, então, através da 
acessibilidade (GUIMARÃES, 2002, s/p). 

  

A argumentação contida nesse texto corresponde ao estabelecimento de uma 

sociedade inclusiva, paradigma que se confronta com os problemas vivenciados 

pela população com deficiência, cujo convívio com a sociedade e acesso aos bens 

comuns foram dificultados ao longo dos tempos. Faz parte deste cenário o combate 

às famosas “barreiras espaciais”, razões pelas quais muitas pessoas vivem 

confinadas em suas casas. 

E, o que vem a ser acessibilidade?  

 
É a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a 
utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, 
equipamento urbano e elementos (ABNT, 2004, p. 2). 

 

 Embora atualmente a afirmativa anterior seja a resposta mais adequada à 

esta pergunta, oferecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 

inclusive, utilizada nesta dissertação, para melhor compreensão desse conceito é 

preciso retornar a uma discussão anterior, relativa à diferenciação entre mobilidade 

e acessibilidade.  
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 Segundo Araújo (2002), o acesso do usuário ao espaço depende tanto da 

mobilidade característica relacionada à pessoa (P) quanto à acessibilidade física, 

condição possibilitada pelo ambiente (A). A mobilidade é, portanto, um aspecto 

intrínseco do ser humano, no que se refere à sua capacidade de locomover-se no 

ambiente, ou seja, está ligada às suas sensações, percepções, história pessoal e ao 

contexto sócio-cultural. Já a acessibilidade física diz respeito às condições de 

conforto físico, segurança e bem estar proporcionados ao indivíduo pelos atributos 

ambientais. Dessa maneira, a acessibilidade não se esgota na dimensão física, 

podendo ser estendida até sua dimensão psico-sócio-ambiental, conforme indica o 

Quadro 01. 

 

 

 MOBILIDADE ACESSIBILIDADE 

Atributo Da pessoa (P), levando em 
conta o ambiente (A) 

Do ambiente (A), levando em 
conta a pessoa (P) 

Física Possibilidade de “P” 
locomover-se em “A” 

Propriedade de “A” ser 
penetrável por “P” 

D
im

en
sõ

es
 

Psico-sócio-
ambiental 

Percepção de “P” de poder 
locomover-se até/em “A” 

Propriedade de “A” ser 
percebido por “P” como 
“penetrável” 

  

  

 

 Esses fatores permitem entender que a acessibilidade do meio é condição 

essencial para o indivíduo realizar qualquer tarefa dentro de suas capacidades, ou 

seja, movimente-se, locomova-se e atinja uma meta planejada, utilizando ou não 

aparelhos específicos, e sem depender de outras pessoas. Ou ainda, pode ser 

encarada como planejamento do ambiente, a fim de que o indivíduo possa utilizá-lo 

plenamente, realizando as atividades a que se propõe e participando ao máximo das 

facilidades que o local possa oportunizar. 

Ao prever a acessibilidade ao espaço deve-se, portanto, considerar a 

diversidade humana e respeitar as diferenças individuais, independentemente da 

condição física de cada pessoa. Nesse sentido, a acessibilidade ambiental deve ser 

encarada como elemento essencial à inclusão a partir do “reconhecimento social 

sobre a deficiência, como resultado do grau de maturidade de um povo para atender 

os direitos sociais da cidadania plena” (GUIMARÃES, 2002, s/p). 

QUADRO 01: Os conceitos de mobilidade, acessibilidade e suas dimensões 

Fonte: Araújo, 2002. 
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 De fato, a acessibilidade reporta-se a um contexto bem maior, imposto às 

atividades da vida cotidiana, e envolve aspectos físicos, comunicacionais, sociais e 

psicológicos, como indicado por Elali (2004, s/p): 

 
1. Acessibilidade Física ou Arquitetônica: enfatiza o combate às barreiras 
físicas que constituem obstáculos para a utilização do meio, e geralmente 
são originadas pela morfologia dos edifícios ou de áreas urbanas. 

2. Acessibilidade Comunicacional ou Informacional: refere-se à facilitação 
do acesso a um local tendo por base a divulgação de informações a 
respeito do mesmo, o que envolve, inclusive, os sistemas de comunicação 
visual (inclusive em braille), lumínica e/ou auditiva em seu entorno. 

3. Acessibilidade Social: relativa aos processos de inclusão social de 
diversos grupos ou categorias de pessoas sobretudo no que se refere aos 
aspectos relacionados às chamadas "minorias", como grupos étnicos 
(negros, indígenas), homossexuais, portadores de deficiências físicas ou 
mentais, entre outros. 

4. Acessibilidade Psicológica: relacionada à percepção que uma pessoa ou 
grupo tem em relação à "receptividade" do ambiente a si. 

 
 As relações que envolvem esses vários tipos de acessibilidade exigem, 

portanto, uma melhor compreensão da interligação entre os fenômenos que a 

envolvem, de modo a promover a maior participação das PDs como forma de incluí-

las socialmente nas atividades do cotidiano, enquanto sujeito da educação, do lazer, 

da cultura e similares. 

 No que se refere à educação, a Legislação (leis e decretos) fornece os 

instrumentos de garantia do direito das PDs. No entanto, para a concretização 

destas conquistas, se faz necessário o compromisso com um programa educacional 

inclusivo, que favoreça a implementação das acessibilidades social, arquitetônica, 

informacional (respeitado o princípio da orientabilidade) e psicológica, o que implica 

a preocupação com atributos ambientais que proporcionem bem estar ao usuário, 

através da facilitação do uso, estimulação de suas habilidades e oferta de 

oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal.  

Tais aspectos devem estar presentes no processo de planejamento de 

qualquer ambiente, ensejando, portanto, criteriosa análise do profissional de 

arquitetura e design, visto a enorme contribuição que a promoção da acessibilidade 

pode trazer à qualidade de vida humana. 
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2.1.1 Por um ambiente acessível 

 
 Embora a opinião pública pareça cada vez mais consciente de que os 

direitos de acessibilidade aos espaços urbanos se aplicam a todos os 
indivíduos, independentemente de sexo, raça, língua, religião, deficiências 
que se encontram acima de qualquer diferença e condição social, (direitos 
inclusive já sacramentados em muitos documentos nacionais e 
internacionais), na prática, um grande contingente de cidadãos continua a 
ser privado do direito de ir e vir (COHEN E DUARTE, 2003, s/p). 

  

 A construção de um espaço acessível, que possibilite aos mais diversos 

indivíduos circularem de forma independente e autônoma, implica na compreensão 

das suas dificuldades, a fim de evitar os diversos tipos de obstáculos que venham a 

surgir. Existe uma grande variedade de empecilhos, cujos efeitos podem variar de 

acordo com o indivíduo e suas limitações particulares. Assim, de acordo com a 

causa, o problema pode ser classificado como físico, técnico ou atitudinal. Segundo 

o Ministério das Cidades (2004, p. 28-30):  

 
Barreiras físicas: Este tipo de barreira pode ser natural, ou produzida e, se 
apresenta, com freqüência, nas edificações (públicas ou privadas), nos 
espaços urbanos, nos meios de transportes e no mobiliário de apoio.  
Barreiras técnicas: Obstáculos gerados pelas evoluções sociais ou tecnologia 
que, limitem ou impeçam a acessibilidade aos espaços, estendendo-se ainda 
a objetos, aparelhos, comunicações, deslocamento, e/ou entendimento de 
certas situações. 
Barreiras atitudinais: Entraves produzidos por atitudes de uma pessoa ou da 
sociedade, devido o desconhecimento, despreparo, ignorância ou descaso. 
 
 

 Exemplificando tais barreiras, nas ilustrações a seguir, a entrada da 

edificação (Figura 02) e a sua calçada (Figura 03), estão condicionadas pelos 

degraus da primeira e pelo desnível desta última, constituindo-se em elementos 

físicos produzidos que impedem, totalmente, o acesso do cadeirante. Já, o telefone 

público (Figura 04) reproduz uma barreira técnica, visto que a altura impede o seu 

uso por usuário de cadeiras de rodas. Por sua vez, o carro estacionado em frente à 

rampa (Figura 05) - postura comum entre a população – produz uma barreira 

atitudinal, criando entraves para a permanência, o manuseio, o livre deslocamento 

de pessoas com mobilidade reduzidas a local de uso comum ou qualquer outra 

atividade social que pretenda realizar, participar, presenciar ou contemplar. 
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E como evitar essas barreiras? 

Após a constatação dessas barreiras, evidencia-se a necessidade de as 

mesmas serem evitadas, tendo em vista que representam obstáculos, cuja 

eliminação exige uma série de mecanismos apropriados a essa finalidade. 

 De acordo com Lopes (2003) e Okamoto (2002), o ambiente construído está 

relacionado com a vida das pessoas, encontrando-se inteiramente ligado às suas 

percepções, desejos e valores, e às diferentes maneiras dos usuários o 

experimentarem e compreenderem. Tais aspectos precisam ser incorporados ao 

método de projetação, cabendo ao projetista (arquiteto, urbanista, designer) 

entender o significado do espaço para os diferentes indivíduos de maneira a torná-lo 

mais apropriado a todos. Frente a esse tipo de entendimento ressalta-se a 

abrangência do conceito de acessibilidade, que implica a geração de novos 

paradigmas para a concepção do espaço, uma vez que muitas dessas barreiras 

FIGURA 02: Degraus impedem acesso. 
Fonte: Ministério das Cidades, 2004. 

FIGURA 03: Desnível dificulta circulação. 
Fonte: Ministério das Cidades, 2004. 

FIGURA 04: Equipamento inacessível. 
Fonte: Autora, 2004.

FIGURA 05: Veículo impede acesso. 
Fonte: Autora, 2003.
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podem ser eliminadas com (i) soluções técnicas adequadas, (ii) execução e 

acabamento de qualidade e/ou, ainda, (iii) programas de conservação/manutenção, 

pois um material desgastado pode acabar se transformando em nova barreira. 

 A redução das barreiras atitudinais, envolve questões mais complexas, uma 

vez que seu enfrentamento demanda tempo e estratégias distintas, sendo 

necessária a implantação de campanhas de sensibilização/esclarecimento da 

população sobre tal assunto.  

 Especificamente no que se refere ao ambiente escolar, para receber de 

maneira adequada todo e qualquer aluno, oferecendo condições propícias para o 

aprendizado, troca e interação das crianças, é fundamental que o ambiente seja 

projetado de maneira a permitir a inclusão, viabilizando a recepção e o acolhimento 

dos alunos, independente de suas diferenças físicas, de expressão, de 

comunicação, de aprendizado. Enfim, tratar a todos, igualmente, em suas 

singularidades, com respeito e dignidade, conforme prevê a legislação.  

Para tanto, é preciso estar atento para a faixa etária atendida e conhecer as 

possibilidades de cada aluno, a fim de que as intervenções espaciais facilitem a 

utilização do local, somando-se a isso o cuidado com equipamentos e utensílios, 

aspectos fundamentais para viabilizar a presença do aluno na escola, e promover 

sua autonomia (ARAÚJO, 2004).  

 Pensar em um ambiente para todos significa criar condições favoráveis para a 

realização das atividades pedagógicas, adotar recursos de acordo com as 

necessidades dos alunos com deficiência, potencializando suas habilidades ou 

substituindo funções desempenhadas por ajudas técnicas. A utilização/criação de 

equipamentos apropriados depende de um trabalho conjunto entre a escola, os 

técnicos na área e a pessoa com deficiência, levando em consideração as 

experiências, desde os seus desejos, oportunidades, renda e motivações, assim 

como as possibilidades pessoais e do meio. 
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3 QUALIDADE AMBIENTAL PARA PDs 

 
Definida e contextualizada a questão da acessibilidade, o estudo passou a 

concentrar-se na qualidade ambiental como forma de definir parâmetros que 

tenham por função nortear a construção do ambiente escolar acessível, visando, 

sobretudo, estabelecer limites flexíveis que possibilitem condições de uso do espaço 

para todos. As noções de percepção ambiental, desenho universal e ergonomia 

orientam o texto, correspondendo aos grandes itens que o dividem. 

A qualidade do ambiente é largamente influenciada por aquilo que o mesmo 

pode oferecer em termos de conforto e segurança, atendendo às necessidades de 

seus usuários. Nesta relação, a arquitetura coloca-se como o ponto de realização 

entre o homem e o espaço, uma vez que é competência do profissional, envolvido 

com o processo projetual, oferecer respostas suficientes para suprir as carências 

funcionais das pessoas, o que exige conhecimento específico sobre a natureza das 

limitações e suas implicações sobre as características do usuário, refletindo no 

melhor aproveitamento do espaço.  

 Neste sentido, Guimarães (1991) ressalta que devido à disfunção orgânica, as 

pessoas com deficiência têm maior dificuldade em adaptar-se ao espaço edificado, o 

que exige que se estabeleçam limites flexíveis, possibilitando condições adequadas 

para seu uso por todos, promovendo as experiências individuais. Para o autor, a 

implementação de novas técnicas e conhecimentos, dentre os quais o desenho 

universal e a ergonomia (apresentados adiante), tornam-se essenciais.  

Por sua vez, Bins Ely (2005) enfatiza a necessidade de se considerar os 

fluxos de circulação, dimensão do espaço, dos equipamentos e mobiliário, e o 

conforto térmico, lumínico e acústico, a fim de atender às necessidades funcionais 

dos usuários, as quais estão relacionadas com as exigências da tarefa. Neste caso, 

Ornstein e Romero (1992) acrescentam a necessidade de se fazer indicações para 

minimizar os problemas detectados, de modo que o ambiente se adeque da melhor 

maneira possível às expectativas e necessidades dos seus usuários, tornando 

imperativo, portanto, compreender suas maneiras de apreender o espaço e  

deslocar-se a relação entre o tempo necessário, o espaço percorrido e a energia 

desprendida ao longo da locomoção. 
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Apesar da propriedade dessas preocupações de caráter técnico/tecnológico e 

do acentuado desenvolvimento gerado a partir dos mesmos, Duarte e Cohen (2004, 

s/p) defendem ser preciso “abrir-se o campo do pensamento para um enfoque mais 

humano, fazendo com que a arquitetura seja vista como o lócus de ação e reação de 

atores sociais e seu estudo crítico, visando compreender a emoção experimentada 

em cada espaço”.  

No mesmo sentido, Okamoto (2002) indica ser necessária uma permanente 

atenção para as interações afetivas do homem com o meio ambiente, o que 

favorece seu crescimento pessoal e relacionamento social, melhorando a qualidade 

de vida. Daí, porque, para subsidiar o processo projetual torna-se necessária a 

compreensão das relações pessoa-ambiente, baseando-se na definição e distinção 

dos diferentes componentes que atuam sobre elas, com ênfase para o modo como 

os indivíduos percebem o meio ambiente, processam suas informações, concebem 

e avaliam o ambiente e, agem nele e sobre ele.  

Complementando essa argumentação e referindo-se especificamente às PDs, 

Duarte e Cohen (2004, s/p) indicam que: 

A deficiência é o resultado de uma limitação que ocorre por uma fraca 
relação entre o sujeito e o meio ambiente (...) A percepção espacial das 
PDs se desenvolve a partir de um diferente caminhar que busca identificar 
locais livres de barreiras para evitar quedas. 

 

3.1 Percepção ambiental 

A percepção é o ato de captação sensorial, visual, auditiva, tátil e cinestésico 

do espaço construído, entendido como um processo mental de interação do 

indivíduo com o meio ambiente, que ocorre através de mecanismos sensitivos e 

cognitivos. Para Del Rio (1996), os estímulos externos são captados através dos 

cinco sentidos6 e, após essa captação, entram em ação a inteligência e os diversos 

filtros, ligados à motivação, à avaliação e à conduta individual. Esse processo 

culmina numa organização mental onde a realidade percebida é representada por 

esquemas e imagens mentais (Figura 06).  

 

 

                                                 
6 Ver maiores detalhes no item a seguir. 
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Tais elementos e a visão abrangente da interação entre homem e ambiente 

também são considerados por Pinheiro (1998), que destaca, no entanto, não ser 

este um processo linear.  

 Assim, a experiência ambiental está relacionada à vivência particular de cada 

ser humano, o que abrange uma série de sensações, percepções, concepções, 

pensamentos, e imaginação. O ambiente construído, especificamente, é 

experiênciado por todos os sentidos. Assim sendo, a sua compreensão exige um 

conhecimento que envolve a complexidade do contexto e o modo como o usuário o 

vivencia, o que justifica a valorização da participação do usuário no processo de 

planejamento e avaliação do ambiente. 
 

A organização perceptual do espaço é essencial aos processos de 
adaptação/ajustamento pessoa-ambiente, dependendo em grande parte das 
formas não apreendidas de reação às configurações espaciais. A 
aprendizagem, a experiência e o treino, entretanto, ampliam e melhoram a 
sensibilidade do indivíduo a uma variedade maior de indícios. A diferenciação 
espacial se desenvolve em níveis crescentes de complexidade, relacionando-
se com a formação de conceitos, linguagem, pensamento e desempenho de 
papéis sociais. (PINHEIRO E ELALI, 1998, p. 1). 

 

Em função desse entendimento é simples inferir que a percepção do espaço 

está condicionada à habilidade individual de integrar todas as informações coletadas 

do meio. De acordo com Gifford (1996) vários fatores podem influenciar a percepção 

ambiental, dentre os quais se destacam: a cultura, as características físicas do 

ambiente e as características da pessoa. 

 

REALIMENTAÇÃO 
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FIGURA 06: Esquema teórico do processo perceptivo.

Fonte Del Rio, 1996. 
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3.1.1 Influência da cultura 

 A maneira pela qual se percebe o ambiente passa pelos diferentes filtros 

culturais7 aos quais estamos submetidos. Cada cultura tem uma maneira específica 

de se relacionar com os espaços e de agregar-lhes valores. Desta maneira, tanto as 

características estéticas, como as sensações de conforto apresentam variações que 

mudam de uma cultura para outra. Também estão incluídos, nessa categoria, a 

profissão escolhida e o treinamento que se recebe, cujo conteúdo influencia nossa 

maneira de perceber o mundo.  

 

3.1.2 Características físicas do ambiente 

 As dimensões e os materiais constitutivos do ambiente determinam muito do 

que percebemos a respeito do mesmo. Assim, materiais como vidro, concreto e 

outros podem impedir ou facilitar a percepção do ambiente pelo usuário, além de 

serem percebidos, diferentemente, em função das próprias características. Por outro 

lado, Lopes (2003) ressalta que o cego congênito8 reconhece propriedades dos 

materiais que o vidente não leva em consideração, pois, por exemplo, ao se sentir 

em um ambiente que contenha uma passagem de vidro, tal indivíduo facilmente 

percebe tal material, em função da formação de camada de ar diferenciada.  

 

3.1.3 Características da pessoa 

 A percepção ambiental é influenciada por diferenças individuais, pois as 

pessoas desenvolvem concepções seletivas do ambiente que influenciam o modo 

como usam o espaço, se movimentam nele, e se sentem em relação a ele. Tais 

diferenças estão relacionadas ao gênero, à experiência e ao estado emocional da 

pessoa.  

Vários estudos mostram que existem diferenças com relação à maneira com 

que homens e mulheres relacionam-se com o mundo. Tuan (1983, p. 61-62), por 

exemplo, afirma que “em geral a sensibilidade tátil e auditiva feminina é superior à 

masculina”. Tal característica parece ser plenamente reconhecida pela indústria 

cerâmica brasileira, ao contratar mulheres para detectar irregularidades em seus 

produtos.  

                                                 
7 Ver Figura 06 
8 Considera-se cegueira congênita, aquela adquirida no nascimento ou até cinco anos de idade, a 
partir deste momento o homem passa a ter lembranças do mundo virtual. 
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Por sua vez, a familiaridade com o ambiente pode afetar a percepção, tanto 

facilitando a interação, quanto fazendo com que, de tão comuns, situações 

indesejadas se tornem “invisíveis”. Assim, alguém que freqüenta um ambiente há 

algum tempo, pode não reconhecer os empecilhos existentes, ou seja, por já ter se 

adaptado aos mesmos ou, por ter aprendido a lidar com eles.  

Com relação ao estado emocional, a percepção é, freqüentemente, afetada 

pelas variações tanto no plano psicológico (estado depressivo, eufórico, alegre), 

quanto no plano espacial (excesso ou falta de espaço - sensação de aglomeração, 

(PINHEIRO e ELALI, 1998). Assim, a opinião do indivíduo sobre um determinado 

ambiente, vai depender do seu estado emocional (TUAN, 1983) de tal modo que, se 

estiver feliz, tenderá a fazer uma análise positiva, o que poderá não corresponder à 

verdade ou vice-versa.  

Finalmente, as limitações físicas estão ligadas à visão, audição, tato, olfato e 

cinestesia individual - sentidos capazes de captar os estímulos externos como 

verifica-se a seguir.  

 

a) Visão 

 Ao longo da história, os seres humanos vêm desenvolvendo e priorizando a 

visão como sistema perceptivo espacial. Dentre as informações espaciais fornecidas 

pela visão estão a verticalidade (altura), horizontalidade (largura), espessura (ou 

profundidade) dos objetos e a distância entre uns, os outros e o observador. 

 Baseando-se nos estudos de Hall (1977), Tuan (1983) e Okamoto (1996), 

Lopes (2003) conclui que: 

 
i)  Há diferenças (culturais) significativas, entre os povos ocidentais e 

orientais, quanto à utilização de seus mundos perceptivos. 
ii) A visão é considerada, dentre os demais sistemas perceptivos, o mais 

desenvolvido e o que melhor transmite informações ambientais. 
iii) A visão, além de orientar o homem no espaço, facilita a sua capacidade de 

antecipação perceptiva e comunicacional.  
 
 

 Por sua vez, Dischinger e Bins Ely (1999, apud BUSTOS et al, 2004) 

enfatizam que os problemas encontrados na percepção espacial das pessoas com 

deficiência visual enquadram-se em duas categorias: primariamente (quando existe 

no espaço uma precariedade ou inadequação de sinais e referências relacionadas à 

percepção sensorial e identificação), e secundariamente (quando as condições 
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perceptivas individuais não permitem o reconhecimento de informações espaciais 

pela ausência de experiência prévia do indivíduo em relação a objetos, imagens e 

lugares, diminuindo as suas possibilidades de ação e participação no ambiente). 

 

b) O Tato 

 Sentido que compreende todo e qualquer conhecimento adquirido pelo 

contato físico-mecânico com a superfície corpórea. O tato compensa a perda dos 

outros sentidos. Com isso, aquele que deixa de enxergar tende a desenvolver sua 

capacidade tátil para reconhecer o ambiente. 

 Em pessoas com acentuados problemas de visão, a percepção tátil de 

objetos tridimensionais geralmente é associada ao movimento exploratório das 

mãos. Devido a isso, alguns autores chegam a afirmar que os cegos não possuem 

percepção exata de objetos tridimensionais em grande escala, como são as 

edificações. Por outro lado, vários outros autores discordam dessa afirmativa, 

comentando que pessoas com dificuldade de visão usam outros sentidos para 

apreender esses objetos (BLANCO & RUBIO, 1993, apud LOPES, 2003, p. 58).  

 

c) A Audição 
O ouvido tem um significado, inconsciente muito profundo e relacionado á 
segurança em primeiro lugar e, em seguida, no caso da comunicação oral. 
(OKAMOTO, 2002, p. 142). 

 

De fato, continuamente estamos ouvindo os sons do ambiente, com os quais 

nos sintonizamos (mesmo inconscientemente), de maneira que qualquer som 

diferente quer venha de trás ou dos lados, ou mesmo a falta de um som esperado, 

pode nos tornar tensos e inseguros. 

 
O sentido auditivo está equipado para a análise de padrões temporais e 
para conhecer a seqüência e o tempo de duração de um estímulo 
ambiental. Dessa forma, a localização e a distância são características 
espaciais apreendidas através da audição (LOPES, 2003, p. 59). 

 

d) O Olfato 

O sentido olfativo proporciona o reconhecimento de muitos objetos, até 

mesmo os que se encontram afastados, bem como a identificação da direção e da 

distância nas quais os mesmos se encontram, além de permitir a percepção do 

espaço pelo odor.  
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Estamos permanentemente mergulhados num mar de odores: assim o 
olfato é um sentido atento à nossa segurança. Os odores dão colorido à 
nossa imagem visual. Com a memória do olfato, gravamos imagens que 
permanecem por muitos anos, às vezes por décadas, fixadas 
indelevelmente em nossa mente sem perda de detalhes (OKAMOTO, 
2002, p. 125-126). 

 
  
e) Cinestesia 
 

Como nos encontramos continuamente em movimento no ambiente 

(andando, correndo, dançando, etc), outro importante sentido é o da cinestesia, que 

é o sentido que decodifica nossos movimentos. 

 
Movimentar-se é uma necessidade vital para o ser humano, uma ação 
efetivada dentro do princípio da eficiência, conforto, desembaraço, que nos 
oferece a sensação de bem estar físico e de prazer (OKAMOTO, 2002, p. 
160). 

 
 

O movimento possibilita as ações exploratórias que, somando-se ao 

conhecimento do espaço adquirido através dos outros sentidos (visão, audição, tato, 

olfato) tornam o espaço vivenciado. Quando nosso corpo interage com o meio, a 

percepção é processada, visto que todos os sentidos atuam como mecanismos de 

interface com a realidade. Assim, para compreender como as pessoas com 

diferentes limitações percebem o ambiente, é preciso analisar como cada órgão 

sensorial atua, favorecendo (ou não) a captação, compreensão e transmissão das 

informações ambientais, ou seja, entender como elas reagem ao espaço (BUSTOS 

et al, 2004, s/p). 

 Ao se projetar e dimensionar os espaços em torno dos objetos e 

equipamentos, a ausência de previsão para o espaço cinestésico pode ocasionar 

restrições aos movimentos dos indivíduos tornando-os cansativos e desgastantes 

(OKAMOTO, 2002, p. 160-161), de modo que, ao conceber espaços o arquiteto 

precisa conhecer, detalhadamente, a atividade em questão, bem como as medidas 

antropométricas dos usuários. 
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3.2 O Desenho Universal (DU) 
 

O desenho universal (DU) é definido como “aquele que visa atender à maior 

gama de variações possíveis das características antropométricas e sensoriais da 

população”. (ABNT, 2004, p. 3.). Guimarães (1991) esclarece que o desenho 

universal representa um processo amplo que começa a partir da compreensão das 

particularidades da deficiência, a fim de entender-se a necessidade especial dos 

diversos usuários. Esta é uma visão positiva da acessibilidade, traduzindo-se em um 

ambiente universalmente acessível, no qual a idéia é conceber não apenas espaços 

especiais para pessoas especiais, mas, dotar este espaço de qualidades, quer seja 

no ambiente físico, no mobiliário, ou nos equipamentos de maneira a beneficiar a 

todos, refletindo sobre o respeito à diversidade humana e à inclusão de todas as 

pessoas nas mais diversas atividades, independente de sua idade ou habilidades. 

Desta forma, a acessibilidade e o DU relacionam-se mutuamente, o que não 

quer dizer, entretanto, que um implica necessariamente no outro. Enquanto a 

acessibilidade possibilita o acesso através de mecanismos diferentes para diferentes 

tipos de deficiências, o DU é um modo de conceber produtos, meios de 

comunicação e ambientes para serem utilizados por todas as pessoas o maior 

tempo possível, sem a necessidade de recorrer a adaptações ou projetos 

especializados para beneficiar alguém, independentemente, de sua idade, 

capacidade ou habilidade. Como exemplo, pode-se citar a edificação que dispõe de 

rampas para cadeirantes, de escadas adaptadas para o deficiente visual, assim 

como, de outros tipos de mecanismos adequados para outros tipos de deficiência. 

Este pode ser considerado um prédio acessível, contudo não se pode dizer que ele 

compõe o princípio do Desenho Universal. O telefone público instalado nas variadas 

alturas e modelos, sendo um destinado às pessoas baixas e/ou cadeirantes, outro 

para pessoas altas, e ainda outro para deficientes auditivos, é outro exemplo de 

objeto acessível, porém não universal. 

 Uma característica do design universal é a sua grande aceitação, pois algo 

bem idealizado serve para todos. O controle remoto ilustra essa situação, pois é um 

objeto que tem grande valor para os deficientes, porém, nem por isso se tornou um 

estigma da deficiência, sendo utilizado por todos. O interesse da população em geral 

pelo produto e sua produção em série ampliaram o seu valor comercial, ao mesmo 

tempo em que ocasionaram a redução dos custos unitários. 
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De fato, a preocupação com um modelo de produto e espaço que atendam a 

toda uma gama de capacidades e habilidades se volta para o mundo inteiro 

(STEINFELD, 1994). Em 1963 foi criada em Washington, EUA, uma comissão para o 

“Desenho Livre de Barreiras”, que se configurou como uma corrente ideológica para 

o desenho de equipamentos, de edifícios e de áreas urbanas. O sistema de 

transporte público nos Estados Unidos exemplifica o avanço neste sentido, pois é 

utilizado de modo independente mesmo por pessoas que se locomovem em cadeira 

de rodas. Seguindo essa tendência, na Europa foram criadas várias comissões e 

instituições para estudar e avançar no assunto. Na Holanda, Alemanha e países 

escandinavos foram aprovados dispositivos para a eliminação de barreiras e criados 

organismos para assessorar aos órgãos públicos (COHEN, 1999). 

No Brasil, esta semente está apenas sendo plantada, sendo necessário, 

portanto, aprofundar o debate até que se encontre uma concepção real, que sirva, 

também, para suprir a carência de produtos e serviços destinados às PDs.  

 O Centro para o Desenho Universal da Universidade do Estado da Carolina 

do Norte, EUA, definiu sete princípios, visando garantir a inclusão e participação de 

todas as pessoas nos lugares e nas atividades. Tais princípios direcionam-se para o 

desenho de espaços internos e produtos, favorecendo a compreensão dos requisitos 

de projeto para a criação de espaços que permitam a utilização por pessoas com 

diferentes habilidades. São esses princípios: 

i. Uso eqüitativo: o desenho deve ser utilizado por pessoas com diferentes 

habilidades.  

ii. Flexibilidade de uso: o projeto deve acomodar uma grande variedade de 

preferências e habilidades individuais, ou seja, seu design deve permitir o uso por 

destros e canhotos, baixo e altos, cadeirantes e não-cadeirantes, e outros. 

iii. Simples e intuitivo: o usuário precisa perceber facilmente como utilizar o espaço 

ou o produto, independentemente da experiência, do conhecimento anterior das 

habilidades lingüísticas ou do nível de concentração. Para isto, o manual de 

instruções deve ter símbolos gráficos e figuras em vem vez de somente texto. 

iv. Informação perceptível: o produto deve apresentar em si a informação necessária 

ao usuário de forma eficiente, independentemente das condições do ambiente ou de 

suas habilidades sensoriais, de modo a minimizar riscos e conseqüências adversas 

de ações acidentais ou não intencionais. A sinalização é uma maneira de tornar o 
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ambiente compreensível. Um bom exemplo do ambiente mal sinalizado está nos 

locais onde há rampa, porém falta placa informativa, ou, em alguns produtos, nos 

quais as letras são tão pequenas que se torna impossível identificá-las A 

embalagem de alguns produtos é outro exemplo, pois abri-las, muitas vezes, torna-

se um desafio. 

v. Tolerância ao erro: o produto deve minimizar o risco e as conseqüências adversas 

de ações acidentais ou não intencionais. Elementos perigosos ou de riscos devem 

ser eliminados ou isolados. 

vi. Baixo esforço físico: indica que o uso deve ser confortável e com um mínimo de 

fadiga, reduzindo a quantidade de energia necessária para utilização dos produtos e 

do ambiente, o que implica na redução de dificuldades para alcance e a locomoção. 

vii. Tamanho e espaço para aproximação e uso: o tamanho e espaço apropriados 

devem ser oferecidos para viabilizar a aproximação, alcance manipulação e uso 

independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do usuário. Assim, 

balcões de atendimento com diferentes alturas permitem o atendimento a diversas 

pessoas, independentemente de sua estatura, idade ou uso de cadeira de rodas. 

Portanto, o DU implica um planejamento voltado para a diversidade humana, 

no qual as necessidades específicas de todos os usuários devem ser atendidas, 

eliminando a idéia de conceber projetos especiais para pessoas especiais, o que 

exige o cuidado com cada detalhe e uma compreensão do conjunto de 

necessidades diferenciadas de PDs e não-PDs. 

 
 
3.3. A Ergonomia  
 

A ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, 

equipamento e ambiente, associando a aplicação dos conhecimentos de anatomia, 

fisiologia e psicologia na solução dos problemas surgidos desse relacionamento 

(ERGONOMICS RESEARCH SOCIETY, s/d, apud IIDA, 2002).  

O estudo da ergonomia é imprescindível para a qualidade do espaço, visando 

garantir a otimização do desempenho físico das pessoas, sua maior amplitude de 

adaptação e ampliação da competência ambiental (GUIMARÃES, 1991), mais 

segurança, satisfação e bem estar (JONES,1996 apud BINS ELY, 2003).  
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Segundo Iida (2002) a ergonomia tem contribuído para melhorar a vida 

cotidiana, devendo ser aplicada desde as etapas iniciais do projeto de um ambiente. 

Assim, sendo o ser humano um de seus componentes, as características do usuário 

devem ser analisadas ao lado das restrições do ambiente, de modo que se ajustem, 

mutuamente, um ao outro. Para tanto, antes de aplicar qualquer método para 

verificar a funcionalidade de um ambiente ou objeto, é necessário testá-lo e 

distinguir sua capacidade de atender às diferenças entre pessoas e de predizer os 

níveis de desempenho humano. Logo, é preciso dimensionar o ambiente e os 

equipamentos de modo a atender as necessidades físicas e informativas das 

pessoas. Dimensões necessárias ao alcance manual, altura do campo visual, e 

similares, são medidas referenciais básicas à concepção da edificação, que devem 

subsidiar o planejamento de espaços. Com efeito, para exemplificar, ao conceber-se 

um espaço é preciso prever as diferenças no ângulo de visão entre seus usuários, 

pois enquanto a pessoa que anda olha o ambiente no sentido de uma reta horizontal 

alta, um cadeirante o olha no sentido de uma reta baixa, e o muletante o fixa para 

baixo, numa reta inclinada. 

 Esses exemplos mostram o quanto o campo de intervenção do ergonomista é 

complexo, exigindo conhecimentos de antropometria, psicologia ambiental, e Análise 

Ergonômica do Trabalho (AET), além de conceitos de conforto térmico, acústico e 

lumínico e elementos de sustentabilidade (VILLAROUCO, 2002 apud, BINS ELY, 

2003). Desse modo, para a definição de objetos ou ambientes é preciso desenvolver 

estudos ergonômicos que analisem a pessoa em plena atuação, sendo 

imprescindível a identificação de suas habilidades e potencialidades, assim como, o 

impacto social das intervenções que busquem aprimorar tais habilidades. 

Diante de uma população humana composta por indivíduos de diferentes 

tipos físicos ou biótipos, Iida (2002), destaca que é essencial conhecer as 

proporções do corpo, existentes desde o nascimento e que tendem a se acentuar 

durante o crescimento até a idade adulta. Entre as medidas antropométricas estão 

peso e estaturas médias, passando, pelas variações e o alcance dos movimentos, 

diferenças entre grupos e a influência de certas variáveis como etnias, regiões e 

culturas, geralmente na busca do chamado “homem médio”. 

 Com base na antropometria, alguns autores defendem a padronização dos 

princípios da escala humana para o dimensionamento de objetos e espaço 

construído, o que representa uma importante conquista para o processo de 
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produção de moradias, utensílios e espaço público, permitindo, ainda, o 

desenvolvimento de ambientes mais adequados e acolhedores para a população, 

em função da normalização de soluções e do surgimento de parâmetros projetuais.  

 Por outro lado, a espécie humana não pode ser reduzida a medidas 

padronizadas, pois a standardização excessiva das proporções está fadada a gerar 

segregacões. Assim, no ambiente educacional a diversidade dos alunos não pode 

ser negada, uma vez que existem pessoas altas, baixas, magras, obesas, destras, 

canhotas, de modo que qualquer produto destinado a elas (uma cadeira ou uma 

carteira, por exemplo) só poderá adotar um modelo único caso este seja ajustável, 

isto é, atenda ao design universal.  

 
Modelos não existem no mundo real, assim como não há um homem 
padrão, uma mulher padrão ou criança padrão. Considerações dessa 
espécie só se prestam para afastar os princípios e as regras de direitos 
humanos da realidade, neutralizam alternativas, produzem a irrelevância 
das pessoas pelo nivelamento e produzem a desresponsabilização dos 
agentes públicos e dos agentes sociais (ARZABE e GRACILIANO, s/d 
apud COHEN e DUARTE 2003, p. 161). 

 

Em diversos países existe a preocupação em fazer medidas antropométricas 

para estabelecer padrões nacionais de medidas. No Brasil, a NBR 9050 considera 

as medidas entre 5% a 95% da população brasileira, como as dimensões 

referenciais, ou seja, os extremos correspondentes a mulheres de baixa estatura e 

homens de estatura elevada para que o espaço ou equipamento possa ser utilizado 

por todos, independente dos parâmetros antropométricos.  

Nesse sentido, Iida (2002) adverte que, ao usar essas tabelas é necessário 

verificar certos fatores que podem vir a influir nos resultados das medidas, tais como, 

o país onde foi realizada a medição, as condições em que o processo ocorreu 

(pessoas vestidas, nuas, com sapatos, descalças e assim por diante) a faixa etária 

dos envolvidos, o tipo de atividade exercida pelos mesmos, e época da medição 

(visto que as pessoas evoluem com o tempo e apresentam alterações).  
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4 A NORMA TÉCNICA 
 

A norma técnica insere-se no contexto da acessibilidade no momento em que, 

preocupados em estabelecer orientações sobre a eliminação das barreiras nos 

edifícios de uso público e vias urbanas, vários organismos internacionais (como a 

ONU, a RI, a OIT, a CEMT e o CE 9) sentiram a necessidade de estabelecer critérios 

para orientar a prática profissional de planejadores do ambiente. 

As normas são especificações técnicas acessíveis ao público e aprovadas pela 

Organização Internacional de Normas – ISO, fundada em 1948. Este instrumento 

baseia-se em resultados conjuntos de ciência, da tecnologia, da experiência e tem 

como objetivo obter o fácil acesso das pessoas com deficiência no ambiente. A sua 

instalação é importante, no sentido de garantir uma uniformidade nacional no 

tratamento do assunto, existindo, portanto estudos específicos em diversos países 

(BAHIA et al, 1998).  

Assim, através do Instituto Nacional de Normas Técnicas (ANSI), os Estados 

Unidos elaboraram especificações, que contemplam recomendações a serem 

consideradas pelo setor público e privado para a construção de edifícios e 

instalações acessíveis, que possam ser utilizados por pessoas com deficiência.  

Na Europa destacam-se a Alemanha, com a DIN que, desde 1804, estabeleceu 

disposições construtivas para as pessoas com deficiência, as normalizações 

britânicas Standard 5629 (1988), sobre o código de boa conduta para construção de 

moradias adequadas às pessoas com deficiência e a ABS 55 que detalha aspectos 

de desenho com relação à segurança destas pessoas nas construções. 

 Segundo Guimarães (1995), no Brasil a acessibilidade passou a ter algum 

impulso a partir de normas, boletins técnicos e publicações de empresas públicas 

para pesquisa e gerenciamento da construção e transportes como, por exemplo, o 

Boletim Técnico do CET/SP nº 24, o Manual Construir da CAAPD/MG e a Norma 

9050-1985. Antes disso, a abordagem às necessidades ambientais das pessoas 

com deficiência ocorria em tímidos artigos de revistas especializadas de reabilitação, 

e poucos iam além da simples verificação de barreiras à integração dessas pessoas. 

O resultado dessas medidas implicou no descrédito de que as necessidades das 

                                                 
9 Organização das Nações Unidas (ONU), a Rehabilitation Internacional (RI), a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), a Conferência Européia de Ministros de Transporte e o Conselho 
Europeu. 
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PDs pudessem ser contempladas através da aplicação conscienciosa de recursos 

técnicos e materiais, sem grandes custos adicionais para obras de arquitetura, de 

design industrial e de urbanismo (Idem). 

De acordo com Bahia et. al (1998) a primeira norma brasileira foi publicada 

em 1985, e contou com a participação de profissionais de diferentes áreas, em 

conjunto com as PDs. A NBR 9050 foi elaborada por iniciativa da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas com o objetivo de suprir a carência de referenciais 

técnicos na área da acessibilidade. Porém, a mesma apresentava lacunas, contendo 

falhas que demandavam sua revisão.  

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

iniciativa do Governo 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 PDs.  

Avançando neste sentido, atualmente, se reúne em São Paulo, uma equipe 

composta por pessoas de todas as regiões brasileiras envolvidas com a 

acessibilidade nas escolas, com a finalidade de elaborar regras específicas para o 

ambiente escolar. As discussões têm gerado meios para solucionar os problemas 

enfrentados no ambiente escolar que não foram contemplados na NBR 9050/2004. 

Após o período das discussões as medidas propostas serão testadas, com o intuito 

de serem aprovadas ou não pelo público alvo, sendo que a publicação do 

documento final está prevista para 200710.  

 Após o período de consolidação da norma brasileira como referencial técnico 

sobre acessibilidade, verifica-se o uso da NBR 9050 como instrumento confiável, 

indicador dos critérios mínimos de conforto ambiental e de qualidade para uso de 

ambientes acessíveis. Como decorrência da credibilidade da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) em todo o país, tem sido atribuído à NBR 9050 (2004) 

o papel de complementar legislações municipais que regulam a atividade 

construtiva, numa busca à padronização da atividade de planejamento, de execução 

do espaço edificado, quer seja ele de domínio privado ou público (GUIMARÃES, 

1995), como acontece, por exemplo em Natal-RN, onde por determinação da Lei 

                                                 
10 A autora dessa dissertação participa do grupo na condição de representante do Ministério Público 
do Rio Grande do Norte com o apoio do Unicef. 
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Municipal 4090/92 essa norma embasou processo de adequação das escolas 

Municipais. Portanto, desenvolver o estudo desta norma é imprescindível como 

forma de orientação para o desenvolvimento da análise técnica ocorrida no decorrer 

desta pesquisa. 

 A NBR 9050 é uma norma extensa que define aspectos relacionados às 

condições de acessibilidade no meio urbano. Estabelece critérios e parâmetros 

técnicos a serem observados quando do projeto, construção, instalação e adaptação 

de edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de 

acessibilidade, indicando especificações que visam proporcionar à maior quantidade 

possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de 

mobilidade a utilização segura do ambiente ou equipamento.  

 Os parâmetros estabelecidos na NBR 9050 compreendem a 

instrumentalização necessária para que qualquer indivíduo possa se adaptar às 

condições ambientais do espaço edificado, visto que o conforto e a funcionalidade 

devem acomodar níveis de segurança ajustáveis a diferentes habilidades, 

abrangendo a minimização de estresse, seja ele pelo esforço físico, pelo movimento 

ou pela percepção sensorial. Porém, a norma é um trabalho em evolução e não um 

produto acabado, razão pela qual se faz necessário avaliar as condições ambientais 

para verificar o atendimento às necessidades das pessoas com deficiência. 

 Em sua última versão, a NBR 9050/04 assume um enfoque diferente, 

considerando as diversas condições de mobilidade e de percepção do ambiente, 

com ou sem ajuda de aparelhos específicos como próteses, aparelhos de apoio, 

cadeira de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de audição ou 

qualquer outro que venha a complementar as necessidades individuais. 

 Entre os pressupostos adotados foram empregadas: acessibilidade, desenho 

universal, barreira arquitetônica e tecnologia assistiva. Além disso, a norma ressalta: 

dimensão do módulo de referência da cadeira de rodas (incluindo a área necessária 

para a sua manobra), referências para alcance manual e visual, formas de 

comunicação e sinalização horizontal e vertical, como é o caso da implantação do 

piso tátil e o Braille, dimensionamento de circulação, rampas (cuja inclinação foi 

alterada) e escadas, características de piso, especificações de equipamentos 

eletromecânicos como elevador, plataforma elevatória para percurso vertical e 

inclinado e esteira rolante horizontal e inclinada, estacionamentos e também 
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banheiros, inclusive ilustrando diversos modos de transferência para a bacia 

sanitária, como a lateral, a diagonal e a perpendicular.  

 Ficou determinado, ainda, que nos locais com sanitários de uso comum ou 

público, no mínimo, 5% do total de cada peça devem ser acessíveis, considerando 

para efeito de cálculo a divisão das peças por gênero. Com relação a esta medida, o 

Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004, aprimora mais ainda esta indicação, e 

determina no seu Art 22, & 1º. que: “nas edificações de uso público os sanitários 

destinados ao uso da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida serão 

distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada sexo em cada pavimento 

da edificação”. Tal decisão esclarece a situação de um deficiente masculino que, 

não possuindo autonomia para utilizar o equipamento sanitário necessita da 

companhia da mãe, ou vice-versa. Anteriormente, ficava a dúvida, se utilizariam o 

banheiro masculino ou o feminino.  

 Com relação às circulações a NBR 9050 determina, 0,90m para circulação de 

até 4m, e 1,20m para corredores com extensão até 10m. A primeira especificação 

não e aplicada a corredores que dispõem de acesso a ambientes, pois esta 

dimensão não possibilita ao usuário de cadeira de rodas (UCR) realizar o giro para 

ter acesso ao ambiente. Contudo, cabe destacar que, em relação ao ambiente 

escolar, deve ser considerado o fluxo de alunos como forma de garantir a locomoção 

confortável do usuário. 

 Vale ressaltar que a norma contempla especificações para bens tombados, 

locais de reunião, de exposição, de esporte, cinemas, restaurantes, meios de 

hospedagem, serviços de saúde, parques, praças, praias e escolas, indicando 

determinações específicas para cada edificação. 

 Apesar da grande aceitação alguns profissionais questionam determinados 

pontos da NBR. Rolim (2003), por exemplo, põe em dúvida a distância de 4 cm entre 

as barras para apoio e a parede, pois na sua opinião, tal distância não é suficiente 

para uma mão deformada ou para quem utiliza uma órtese11. Nesse sentido, o autor 

enfatiza a necessidade de desenvolver-se estudos relativos aos parâmetros 

antropométricos brasileiros, pois a ausência destas definições tem dificultado, entre 

outros, o estabelecimento da altura do bordo superior do vaso sanitário em relação 
                                                 
11 Dispositivo terapêutico aplicado a qualquer parte do corpo (coluna vertebral, membros superiores 
ou inferiores, mão, pé), abrangendo uma ou mais articulações, cuja função é estabilizar ou imobilizar, 
prevenir ou corrigir deformidades, proteger contra lesões, auxiliar na cura ou maximizar a função 
(TEIXEIRA et al, 2003). 
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ao solo, a distância do corrimão em relação à parede e similares, para os quais é 

preciso considerar se o sujeito anda, deambula, usa cadeira de rodas ou muletas, 

bem como as forças transferidas no movimento em questão. 

 No que tange ao ambiente escolar a norma determina a implantação de uma 

rota acessível, interligando o acesso de alunos às áreas administrativas, de prática 

esportiva, de recreação, de alimentação, salas de aula, laboratórios, bibliotecas, 

praças, locais de culto e exposições, bancos e os demais ambientes pedagógicos. 

Estabelece critérios como altura da lousa, mobiliário escolar acessível a cada duas 

salas de aula para o UCR, o percentual de 5% dos sanitários acessíveis para o uso 

de alunos, número este que se repete para o uso de funcionários e professores.  

 Apesar de a norma enfocar a acessibilidade de modo abrangente, apresenta 

lacunas, notadamente, no que se refere ao ambiente escolar, em termos de 

imprecisão de informações e de ilustrações, como: (i) mobiliário escolar, para o qual 

não especifica dimensionamento; (ii) especificidades relacionadas a diversas 

restrições; (iii) indicações para a instalação do vaso sanitário infantil. Quanto a este 

critério também devem ser levados em consideração as crianças que não têm 

controle de tronco, sendo necessária a utilização de barras de apoio para facilitar a 

transferência ao equipamento, bem como, a presença do adulto no banheiro, nos 

casos de crianças que necessitam de auxílio. 

 Outro aspecto fundamental é a referência da dimensão da cadeira de rodas 

utilizada por crianças, para a concepção de espaços destinados à educação infantil, 

pois as medidas estabelecidas para adultos são diferentes sendo, portanto, 

necessário um estudo antropométrico para viabilizar equipamentos, como altura de 

mobília que atenda este segmento.  
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5 PERCURSO METODOLÓGICO 
 

 Em função do quadro geral apresentado no referencial bibliográfico (capítulos 

anteriores), no qual foi enfatizada a educação como fator essencial ao processo de 

inclusão das PDs, a qualidade ambiental como facilitadora dessa inclusão, e o papel 

da Norma Técnica específica, essa pesquisa identificou elementos fundamentais 

para viabilizar a avaliação e a análise do espaço de escolas municipais natalenses, 

objeto de estudo dessa dissertação.  

 Paralelamente, foram estudados de casos que serviram de base para a 

compreensão dos problemas que envolvem a acessibilidade no ambiente escolar, 

confiante que, o entendimento da interação entre o usuário e a escola facilitaria o 

detalhamento das necessidades específicas dos usuários.  

 A pesquisa de campo baseou-se na Avaliação Pós Ocupação (APO), com 

ênfase para valorização da experiência do usuário PD na identificação tanto das 

barreiras arquitetônicas, quanto das necessidades destes educandos em relação ao 

espaço escolar. 

 Enquanto modo de abordagem do ambiente construído, visando ampliar o 

arsenal de conhecimentos a seu respeito, a Avaliação Pós Ocupação prioriza 

aspectos de uso, operação e manutenção de edifícios ou conjuntos edificados, 

considerando essencial o ponto de vista dos usuários in loco, tendo como princípio 

oferecer insumos para maximizar a satisfação das necessidades dos usuários 

(ORNSTEIN, ROMERO, 1992, p. 12). Nesta pesquisa a APO foi utilizada para 

avaliar o ambiente escolar em função das necessidades das pessoas com 

deficiências, visando à elaboração de indicações para programas de intervenção ou 

subsídio a novos projetos. 

 Considerando a influência do ambiente escolar no processo educativo, em 

função das condições de bem estar, conforto, segurança e acessibilidade que 

proporciona aos seus usuários, o estudo buscou identificar problemas ambientais 

que impeçam a mobilidade de PDs, de modo a evitar que os mesmos venham a se 

perpetuar.   
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A repetição de falhas em projetos futuros de edifícios semelhantes é devida 
à ignorância dos fatos ocorridos em ambientes já em uso, este circulo 
vicioso pode ser rompido, na medida em que se procure conhecer essas 
edificações, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista dos 
usuários (ORNSTEIN & ROMERO, 1992, p. 19). 
 
 

 As APOs, tiveram como princípio a realimentação projetual, pois a forma de 

intervir entre a fase de construção/uso do edifício e a programação arquitetônica de 

um novo prédio, concorre para o melhor desempenho desse último. Assim, tornou-

se mais fácil indicar situações nas quais a concepção do espaço apresentava-se 

insatisfatória, por exemplo, a forma do pátio escolar que dificulta a interação dos 

alunos, o uso de material inadequado como o piso ou mesmo a altura da janela 

inadequada que comprometem a locomoção de PDs. 

 Para a obtenção de resultados mais completos, procurando suprir eventuais 

limitações da adoção de um só método para a coleta de dados, optou-se por uma 

abordagem multimétodos (SOMMER & SOMMER, 1997) abarcando: avaliação 

técnica com ênfase para os aspectos positivos e negativos que envolvem a 

acessibilidade na escola; avaliação comportamental das PDs através de passeio 

acompanhado e entrevista; entrevista com diretores das escolas. 

 Com relação à coleta de dados, a mesma foi iniciada no mês de junho de 

2004 e concluída em julho de 2005.  

 
5.1 Antecedentes da pesquisa 

O Ministério Público do Rio Grande do Norte tem-se consagrado como forte 

aliado na luta pela inclusão social, determinando às escolas de Natal o cumprimento 

da legislação no sentido de serem eliminadas as barreiras arquitetônicas do espaço 

escolar, como forma de facilitar o acesso e a inserção das PDs naqueles espaços. 

Para tanto, tem contado com a parceria do UNICEF12 , que disponibiliza profissional 

técnico, responsável pelo estudo das edificações escolares, empenhado em avaliá-

las e analisar a sua correlação com a Norma NBR 9050/04, sendo em face de tal 

trabalho elaborado um laudo, que posteriormente é repassado para a Promotoria 

específica da Comarca.  

                                                 
12 Órgão semi-autônomo das Nações Unidas, dedicado à ajuda à infância nos países em via de 
desenvolvimento, cuja sede encontra-se em Nova Iorque. 
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Diante das irregularidades detectadas e referenciadas no laudo, a promotoria 

instaura o inquérito civil13 cuja finalidade é garantir a acessibilidade ambiental. 

Segue-se a busca pelo entendimento com o responsável pela edificação. Caso seja 

demonstrado interesse em promover a transformação, logo é assinado, um Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC), sendo fixado um prazo para a execução da 

intervenção. Se por outro lado, o acordo não se der, a promotoria ajuíza uma ação 

civil pública contra a entidade investigada. 

Assim sendo, o trabalho incluiu a vistoria em 386 unidades escolares do 

município de Natal e em 161 instituições de cidades circunvizinhas. Porém, o mais 

importante, que deu maior impulso ao tema ora enfocado, refere-se ao fato de que 

todas as escolas citadas, localizadas em Natal e na grande Natal, estão se 

mobilizando no sentido de cumprirem as determinações. Concomitantemente, 

presume-se que as pessoas passarão a entender melhor o assunto, e, que, esta 

compreensão contribuirá, também, para que o espaço se torne acessível em um 

futuro próximo.  

A autora dessa dissertação é profissional técnica inserida nesse processo, e a 

pesquisa aqui apresentada, pode ser considerada um complemento ao trabalho do 

Ministério Público de Natal/UNICEF. Ela revela o desejo de somar em favor da 

inclusão social das PDs, facilitando-lhes o acesso através da adequada utilização do 

ambiente escolar, ao mesmo tempo em que busca fomentar o processo projetual. 

 

Somos, possivelmente, a primeira geração de arquitetos [...] comprometida 
com os direitos de igualdade, desse modo, devemos enfrentar o desafio de 
criar um ambiente público que seja verdadeiramente integrador e acessível 
para todos [...] Necessitamos dar-nos conta de que o espaço público, 
inclusive as nossas instituições semiprivadas ⎯ escolas, universidades, 
centros comerciais, sedes de distrito ⎯ sejam acessíveis para todos, que 
sejam projetados partindo da maior exigência qualitativa (ROGERS, 2000, 
p. 152-153 apud LOPES, 2003, p. 191-192). 

 
Espera-se, portanto, que as considerações advindas desta dissertação 

venham a fornecer subsídios para ampliar as condições de acessibilidade nas 

escolas potiguares, ampliando, também, o campo de atuação daquele órgão de 

fiscalização do direito do cidadão e o conhecimento técnico na área. 

                                                 
13 Investigações promovidas pelo Ministério Público com objetivo de apurar e promover a remoção de 
irregularidades. 
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5.2 Definição dos procedimentos  
A pesquisa abrangeu quatro etapas: a primeira incluiu um trabalho 

exploratório, abordando diversas unidades escolares, tendo como base 

conhecimentos teóricos, a fim de obter uma visão geral do universo pesquisado; na 

segunda foram selecionados dois casos a serem estudados dentre as escolas 

visitadas; na terceira foi realizada a avaliação técnica dessas duas escolas; 

finalmente, na quarta etapa ocorreu o contato direto com os alunos PDs e os 

gestores. 

 
5.2.1 Primeira etapa: Visitas exploratórias  

Consistiu no levantamento técnico das escolas à luz da norma em vigor, NBR 

9050/2004, o que corresponde ao trabalho realizado para o MP/UNICEF, ficando 

para a fase posterior a análise dos aspectos funcionais tais como: o 

dimensionamento de equipamentos e mobiliários, eficiência das circulações, sistema 

de informação e outros.  

 Foram realizadas visitas exploratórias às 320 escolas de Natal-RN, nas quais 

foi averiguado o estado real das edificações em função das exigências constantes 

na norma NBR 9050. Instrumentalizada com um roteiro técnico formato “checklist”14 

(ver Apêndice B), cujo conteúdo baseia-se nas determinações da norma citada. O 

checklist contém perguntas simples e diretas que podem ser respondidas com 

alguma precisão, pela simples visualização do espaço construído. Os critérios foram 

agrupados de modo a garantir a análise de todos os ambientes da instituição 

educacional: administrativo, pedagógico, recreativo, didático-pedagógico e serviços, 

além da calçada, circulação interna–horizontal e vertical, acessos à edificação e 

mobiliários.  

O resultado completo dessa atividade não faz parte desta dissertação, de 

modo que, nesse contexto, o trabalho realizado apresenta, apenas, a função de 

possibilitar a seleção dos casos a serem estudados.   

 

 

 

                                                 
14 Roteiro de avaliação que contém as devidas informações técnicas a respeito da acessibilidade. 



 56

5.2.2 Segunda etapa: Seleção dos casos a serem estudados 

 A escolha do estudo de caso teve intenção de selecionar, dentre as 

instituições vistoriadas que já passaram pelo processo de intervenção, aquelas que 

melhor se adequassem aos objetivos desta dissertação. Dentre as escolas 

vistoriadas, treze já passaram pelo processo de intervenção em atendimento às 

Normas de acessibilidade (ver Apêndice A), mas apenas três informaram possuir em 

seus quadros alunos e/ou funcionários com deficiência15. Em uma delas, no entanto, 

um estudante parou de freqüentar as aulas antes do início da pesquisa, de maneira 

que apenas dois estabelecimentos se mostraram adequados à continuidade do 

trabalho: a Escola Municipal Terezinha Paulino (EMTP) e a Escola Municipal Ulisses 

de Góis (EMUG). A primeira conta com um aluno deficiente motor, e a segunda com 

um estudante deficiente visual. Esse pequeno número se explica devido ao reduzido 

contingente de crianças deficientes freqüentando a escola pública potiguar. A 

ausência de funcionários e professores deficientes na pesquisa justifica-se pelo 

mesmo motivo anterior, isto é, em razão da falta de inclusão de PDs nos quadros 

daquelas instituições. 
 
5.2.3 Terceira etapa: Avaliação Técnica 

 A avaliação abrangeu dados relativos à qualidade ambiental, extrapolando 

aqueles levantados na primeira fase, constituindo-se como um conjunto de critérios 

de desempenho do ambiente. Nas duas instituições selecionadas, foi feito um 

diagnóstico detalhado, procurando observar, além da aplicação da NBR9050, 

aspectos funcionais da instituição, condições de conforto, disposição do mobiliário, 

dimensões mínimas para uso do espaço e equipamentos, uso real e sua 

flexibilidade, eficiência do ambiente e orientação espacial, e comunicação visual. 

Revelando o ponto de vista técnico, essa avaliação baseou-se em um referencial 

teórico específico na área de acessibilidade escolar, cujas informações foram 

atualizadas e contextualizadas frente à realidade local. A partir de medições e 

levantamento fotográfico, as atividades desenvolvidas na instituição foram 

relacionadas à configuração espacial existente, a fim de serem identificados os 

pontos positivos e negativos para a acessibilidade, em função de critérios como 

mobilidade, orientabilidade, legibilidade e segurança.  

                                                 
15 A informação foi adquirida através Censo Escolar de março de 2004. 
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5.2.4 Quarta etapa: Avaliação pelo usuário  

 Conforme argumentado anteriormente, a percepção e a análise do 

comportamento das PDs são fundamentais para que se possa diagnosticar os 

problemas relacionados à utilização do espaço escolar e à otimização do seu uso. 

 No contato com estes usuários foram realizados o passeio acompanhado e 

entrevistas, como fontes de informação sobre o uso do ambiente escolar por PDs, a 

fim de verificar suas implicações no projeto, proporcionando ao planejador a 

compreensão de elementos que poderão facilitar a adequação do ambiente às PDs. 

 Como o interesse da pesquisa recaía em PDs com dificuldade de locomoção 

e visão, e em nenhuma das escolas foram detectados estudantes que satisfizessem 

tal condição, nessa etapa, além dos PDs matriculados nas escolas, contou-se com a 

participação de dois convidados que não estão inseridos no quadro discente das 

escolas selecionadas. De certo modo, essa condição foi interessante, para ampliar 

os resultados da pesquisa, uma vez que tais pessoas não tinham familiaridade com 

o ambiente, o que, embora pudesse dificultar o exercício, por outro lado deu 

oportunidade para a indicação de aspectos dos ambientes não detectáveis, por 

pessoas já adaptadas àquele contexto.  

 

a) Passeio acompanhado 

 Utilizado em pesquisas por Dischinger e Bins Ely (2004), Elali (2004) e outros, 

o passeio acompanhado tem como finalidade conhecer o modo como o ambiente 

afeta as PDs e o comportamento das mesmas diante das barreiras de 

acessibilidade. Envolve a observação do comportamento do usuário e da utilização 

do ambiente por ele, buscando identificar problemas referentes à acessibilidade. 

  
A observação atenta aos movimentos dos usuários em ambientes pode 
sugerir soluções para problemas emergentes, especialmente no que se 
refere as áreas de trabalho, de circulação e aos aspectos ergonômicos 
(ORNSTEIN, ROMERO, 1992, p. 120). 

 
  

 Foram realizados dois passeios acompanhados, em cada escola avaliada, 

sendo um com pessoa com dificuldade de mobilidade (usuário de cadeira de rodas e 

de muletas), e outro com uma pessoa deficiente visual (um com perda total da visão 

e outro deficiência visual severa), conforme indicado no Quadro 02. 
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ESCOLA CARACTERIZAÇÃO DO PD 

Escola Municipal Teresinha 

Paulino 

Aluno Deficiente Físico: utiliza uma 

cadeira de rodas para locomover-se. 

Visitante Deficiente Visual: utiliza uma 

bengala para auxiliar na sua 

locomoção. 

Escola Municipal Ulisses de Góis Aluno Deficiente Visual: utiliza uma 

bengala para auxiliar na sua 

locomoção. 

Visitante Deficiente Físico: utiliza 

muletas para locomover-se. 

 

 

Os percursos ocorreram em áreas de uso comum dos alunos, sendo que o 

destino a ser alcançado poderia sofrer variações, de acordo com o diálogo com os 

participantes, não importando a ordem dos acontecimentos. Foram fixados alguns 

locais a serem percorridos como: o acesso à escola, circulações, sala de aula, 

refeitório, quadra, biblioteca e banheiro. No decorrer do percurso os alunos foram 

incentivados a desenvolver atividades relacionadas ao seu cotidiano e a relatar as 

dificuldades encontradas durante os deslocamentos, enquanto as questões 

envolvidas no processo iam sendo transcritas pela pesquisadora.  

 

b) Entrevistas 

 Sendo o contacto face a face, a entrevista foi utilizada para obter informações 

complementares por meio de relatos verbais. Este trabalho tem o formato 

estruturado, com o intuito de arrecadar informações a respeito daquelas escolas, 

bem como, do seu atendimento às atividades diárias das PDs buscando, ainda, 

sugestões e desejos destes, relacionados a suas respectivas instituições de ensino, 

foco desta análise. Os encontros ocorreram logo após a realização do passeio 

acompanhado, ambos sem previsão antecipada do tempo de duração.  

 As perguntas, quinze ao todo, tiveram caráter aberto e fechado (ver Apêndice 

C), abordando a opinião dos envolvidos a respeito de aspectos funcionais da escola, 

como deslocamento, orientação, iluminação e utilização de equipamentos. Foram 

QUADRO 02: Estudantes envolvidos 
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levados em consideração o tempo que o aluno estuda na instituição, bem como se 

este já havia realizado treinamento quanto à sua mobilidade.  

Vale salientar que este roteiro de entrevista foi parcialmente aplicado aos PDs 

visitantes, em função de sua menor vivência do cotidiano da escola.  

Já as entrevistas com os diretores foram realizadas em momentos diferentes, 

pelo contato direto. Elas tiveram formato padronizado (ver Apêndice D), e sua 

finalidade foi verificar como os gestores percebem a acessibilidade na instituição e 

se a mesma está adequada à recepção de alunos com deficiência. 

Por fim, vale salientar que as entrevistas serviram para esclarecer aspectos 

específicos da percepção e comportamento humanos, e suas implicações nos 

processos de projeto em arquitetura e urbanismo (AU), proporcionando a 

compreensão de elementos que poderão facilitar a adequação do ambiente aos 

PDs, frente às suas principais dificuldades no uso do espaço.  

 
5.3 Apresentação dos resultados  
 O resultado desta pesquisa foi estruturado por escola. Em um primeiro 

momento, a instituição é apresentada, sendo caracterizada quanto à fundação, à 

tipologia da edificação, à quantidade de alunos, ao programa arquitetônico e ao 

entorno da edificação. 

 Em seguida, procedeu-se à apresentação do resultado da análise técnica, 

seguido do passeio acompanhado, no qual está estampado o seu percurso, e 

complementado com o resultado das entrevistas.  

 Os dados obtidos na análise técnica foram tratados de forma qualitativa, 

organizados em quadros que sintetizam as informações coletadas, visando facilitar 

sua compreensão.  

Com o intuito de tornar mais eficiente o entendimento das análises, foram 

criados quatro personagens para sintetizá-los: Joca, Fred, Mariane e Paulo (ver 

Quadro 3). São charges de crianças acometidas de deficiências, apresentadas como 

os alunos deficientes ausentes, não incluídos na escola de Natal/RN. Estes são, 

portanto, seus porta-vozes, que opinam a respeito da acessibilidade do ambiente 

escolar e indicam os pontos positivos e negativos do espaço, em função do seu tipo 

específico de restrição. Por exemplo: quando se tratar do julgamento da parte 

auditiva, o rosto de Paulo dá o recado. Para opinar sobre a parte físico-motora, 

Mariane e Joca são os indicados. Fred responderá sobre as barreiras de ordem 
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visual. O tipo de julgamento estará estampado em seus rostos, conforme o 

semblante: alegre para a satisfação do ambiente, triste para a inadequação.  

 

 

 
SEMBLANTE PERSONAGEM CARACTERÍSTICAS 

TRISTE – 
existência de 
barreira 

ALEGRE – 
ambiente 
adequado 

JOCA 

Pratica futebol. Ele utiliza 
muletas para auxiliar na sua 
locomoção.   

FRED 

Gosta de ler, adora ir à praia e 
quer ser engenheiro. Ele tem 
visão subnormal e usa bengala 
branca.   

MARIANE 

Joga basquetebol. Mariane teve 
paralisia infantil e é usuária de 
cadeira de rodas.   

PAULO 

Adora música.  Sua capacidade 
auditiva é muito reduzida, mas 
ele aprendeu facilmente a 
linguagem de libras, a qual 
estudou, na associação do bairro 
onde mora.  

  

 

 

Estes personagens também estarão presentes no capítulo de 

recomendações, no qual assumem o papel de participar das ilustrações relativas às 

indicações que poderão vir a orientar o planejamento das escolas de modo a 

atender, à diversidade humana.  

É preciso esclarecer, ainda, que se optou por proporcionar esse caráter lúdico 

aos personagens como tentativa de facilitar sua compreensão por leigos, tendo em 

vista a pretensão de divulgar, nas escolas natalenses, os resultados dessa pesquisa 

e o modo de abordagem utilizado.   

QUADRO 03: Charges de crianças com deficiência  
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Também é preciso salientar que, para facilitar o entendimento dos resultados, 

os mesmos foram organizados em quadros cujo título identifica os itens avaliados:  

- Calçadas: apresentam critérios como piso, vegetação. 

- Acesso à edificação: aborda questões relativas à mobilidade e 

orientabilidade (como dimensionamento do portão, identificação da escola, 

piso utilizado).  

- Estacionamento: é observado o número de vagas destinadas as PDs, sua 

sinalização e localização. 

- Circulação: são levantadas questões relativas à mobilidade, como 

existência de rampas, corrimãos e informação espacial relacionada à 

orientabilidade.  

- Ambientes: divididos por setores (pedagógico, de serviços, recreativo, 

administrativo), nos quais é efetuada a avaliação por ambiente, sendo 

verificados, dimensionamento de portas, lay out e mobiliário (como 

dependendo do local, bebedouro, mesa de estudo, carteira escolar 

telefone público, e similares). 

 Ao apresentar-se o passeio acompanhado, inicialmente identifica-se sua data, 

horário, duração, caracterização do informante e o tempo de convivência no local. 

Posteriormente, são apresentados a planta da edificação indicando os trechos 

percorridos, e o relato das dificuldades encontradas pelos estudantes. Foram 

considerados: fatores de orientação/identificação, isto é, a capacidade do indivíduo 

de compreender o espaço da escola; condições de deslocamento, a capacidade 

destes se locomoverem a grande distância, de subir declividades, qualidade do piso 

e, quanto ao uso dos equipamentos, a possibilidade do usuário alcançar, se 

aproximar, e utilizar o equipamento com segurança.  
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6 ANALISANDO A ACESSIBILIDADE 
 
 Antes de ser apresentado o resultado do estudo de campo, cabe destacar que 

a pesquisa analisou o ambiente educacional sob o foco da acessibilidade, 

enfatizando, notadamente, a usabilidade do espaço pelas PDs na instituição de 

ensino. Tendo a estrutura escolar que corresponder, a priori, às exigências do seu 

programa de ensino, a pesquisa deteve a sua análise nas características do 

programa arquitetônico atual, identificando o dimensionamento do ambiente, dos 

equipamentos, do mobiliário e a sua disposição. Analisou-se, também, a 

comunicação visual, os fluxos de circulação e as questões relativas à iluminação, à 

utilização de material inerente ao processo educacional, bem como as suas 

condições reais de uso e de conservação. 

 Os Estabelecimentos escolhidos estão localizados em bairros 

predominantemente residenciais de Natal-RN, embora em bairros e zonas urbanas 

distintos. 

 O resultado do estudo estruturou-se a partir de uma breve caracterização da 

escola revelando a sua localização, infra-estrutura, número de alunos, alunos com 

restrições e turnos oferecidos, de tal modo, que a sua apresentação inicia-se com as 

considerações de cada escola, passando pelo quadro da análise técnica para, em 

seguida, ser relatado o passeio acompanhado, as entrevistas com as PDs e, por fim, 

a entrevista dos diretores. 
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6.1 Escola Municipal Teresinha Paulino (EMTP) 
6.1.1 Caracterização da escola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizada à Rua Martinhos, Bairro de Nossa Senhora da Apresentação, 

Zona Norte, a escola foi fundada em 1993, tendo sido projetada para atender à 

demanda local. Conta com 14 salas de aula térreas, distribuídas em vários blocos, 

edificadas em terreno plano. A infra-estrutura da área é relativamente precária, não 

existe pavimentação nas ruas e nem rede de esgoto, embora não se mostre 

diferente da área vizinha. 

Constam do seu programa de necessidades: setor administrativo (direção, 

secretaria, almoxarifado, banheiros); setor de serviço (cozinha, despensa); setor 

pedagógico (sala de aula, biblioteca, sala de vídeo, sala de professores e banheiros) 

e setor recreativo com uma quadra de esportes, conforme mostra a planta (ver 

Apêndice E - Prancha 01).  

A edificação ocupa apenas 37% do terreno propiciando áreas livres que 

permitem a interação entre os alunos, porém, inexiste qualquer tipo de arborização 

que possibilite o sombreamento para compor aquele cenário ou mesmo para 

diminuir a incidência dos raios solares nos ambientes, diminuindo, a temperatura 

local. 

 O ponto de ônibus está localizado a uma quadra da escola, mas as ruas que 

dão acesso ao estabelecimento não são pavimentadas sendo que, nas calçadas, 

FIGURA 08: EMTP 
Fonte: Acervo da autora, 2005 
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FIGURA 07: Localização da EMTP 
Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 2003
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constam inúmeros desníveis, que dificultam a locomoção de pessoas com 

mobilidade reduzida. 

 Em 2002, o prédio passou por intervenção para atender aos requisitos de 

acessibilidade, cujo projeto foi elaborado pela equipe técnica da SME, concluída em 

2003. Depois de vencido o prazo do TAC a pesquisadora foi a campo analisar a 

reforma, realizada com base nas normas oriundas da NBR 9050, conforme descrito 

no capítulo 3. 
 A EMTP funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo que nos 

primeiros é oferecido o ensino fundamental de 5ª a 8ª série, e no último funciona a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Segundo dados da secretaria da instituição, a 

escola possui 1.235 matriculados, havendo 04 PDs sendo que, apenas 01aluno 

apresenta deficiência mental, 02 apresentam deficiência auditiva leve e 01 

deficiência físico-motora. Para o estudo de caso desta dissertação foi escolhido este 

último estudante, em virtude da sua deficiência estar melhor relacionada ao estudo 

das barreiras arquitetônicas. 

  

6.1.2 Análise Técnica 
 A avaliação técnica baseou-se nas vistorias feitas por observação direta, 

medição, registros fotográficos enfocando os aspectos técnico-funcionais e 

construtivos referentes à acessibilidade de pessoas com deficiência. 

 De acordo com os estudos a reforma da escola que fora feita, anteriormente, 

para tornar o ambiente acessível, não alterou o programa de necessidades (o que já 

estava previsto) porém, tampouco, atendeu à meta estabelecida, constatando-se 

que a intervenção limitou-se apenas à eliminação de barreiras em alguns locais, ou 

seja, de um modo geral, a escola continua inadequada para atender as PDs, 

conforme informado nos Quadros 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I e 4J. 

 A partir do levantamento realizado verificaram-se mudanças na edificação em 

função do cumprimento ao TAC. As barreiras mais visíveis, ou seja, as relacionadas 

à eliminação de desníveis foram sanadas, porém essas soluções não são suficientes 

para se considerar a edificação acessível, uma vez que ainda persistem os 

problemas referentes à mobilidade, à orientabilidade e à usabilidade. 

 Em relação à mobilidade verificaram-se inúmeros obstáculos no entorno da 

escola, como a ausência de calçada da instituição e a pavimentação do logradouro, 

degraus presentes nas calçadas vizinhas, passeios estreitos, rampas de veículos 
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invadindo a faixa de circulação de pedestre, dentre outros. Devido a essas 

inadequações nas vias urbanas, calçadas e transportes coletivos, o aluno com 

deficiência fica, muitas vezes, impedido do acesso à educação. Outras 

irregularidades constatadas foram: o acesso à edificação que, igualmente ao 

logradouro, não possui pavimentação dificultando a locomoção do usuário de 

cadeira de rodas, e a largura do hall de acesso ao banheiro, que não permite um 

cadeirante realizar um giro. 

 Uma questão a ser discutida relaciona-se à localização dos banheiros 

acessíveis, pois, como a instituição está edificada em terreno extenso implica em 

grandes deslocamentos, o que exige, portanto, demasiado esforço físico. Para a 

distância máxima a ser percorrida a norma deixa lacuna, quando não estabelece os 

devidos critérios. Ainda, com relação aos banheiros sentiu-se a necessidade de 

duchas destinadas à higienização pessoal do aluno. 

 Quanto à orientabilidade: a má demarcação dos acessos, bem como a 

ausência de uma sinalização clara dificultam a identificação da escola, conforme 

mostra o Quadro (B). 

 Os equipamentos como, por exemplo: o mobiliário escolar, bebedouro, balcão 

de atendimento da cozinha e o telefone público não permitem o seu uso de maneira 

universal o que dificulta a participação dos alunos com restrições nas atividades em 

condições de igualdade. 

 As intervenções da escola, não atendem, de forma plena, às necessidades de 

independência e autonomia para a realização das atividades escolares, acentuando 

o isolamento da PD e, consequentemente, a sua segregação. 

 
 
 

Itens 
analisados 

Avaliação Restrição 

 Não possui. 

  

 
 
 
 
 

QUADRO 4A: Calçada da EMTP 
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Itens Analisados Avaliação Restrição 

Mobilidade  

Sem pavimentação, dificultando o 
acesso da Pessoa com mobilidade 
reduzida - PMR.     

Desnível impede o acesso da PMR. 
 

Pi
so

 U
til

iz
ad

o 

Ausência de piso guia para indicar 
ao deficiente visual o caminho.  
A largura do portão é estreita para a 
quantidade do fluxo de estudantes.   

Po
rtã

o 
de

 e
nt

ra
da

 

 

A largura do portão de entrada é de 
80cm e atende à determinação da 
NBR no que permite o acesso de 
usuários de muletas e pessoas em 
cadeira de rodas. 

     

Orientação 

 

O local do nome da escola não 
permite boa visualização pela 
pessoa com baixa visão. 
 
 

 
 
 

 

 

 
Itens Analisados Avaliação Restrição 
Mobilidade 

Não há vagas de estacionamento 
delimitadas.   

Não consta vaga de estacionamento 
para PMRs. 
 

 

 
Sem pavimentação, dificultando a 
locomoção da PMR.    

Orientação 

 Não há placa para identificar as 
vagas de estacionamento.       

 
 
 
 

QUADRO 4C: Estacionamento da EMTP

QUADRO 4B: Acesso à edificação da EMTP
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Circulação 
horizontal 

Avaliação Restrição 

Mobilidade  

Foi projetada uma rampa de acesso 
para a biblioteca, sala de vídeo e 
sala dos professores, eliminando 
todos os desníveis da circulação. 
 

    

Ausência de pavimentação no 
acesso à quadra de esporte. 

     
 

Em algumas circulações não há 
contraste entre as esquadrias e as 
paredes. 

 

 

 

 

Circulações com pouco contraste 
entre parede e piso. 

 

Rampas 

Rampas construídas com a 
inclinação, atendendo à NBR 
9050/1994. 
 

 

Ausência de corrimão. 

 

 
Faixa de piso diferenciado no início e 
término das rampas. 

 

Piso Utilizado 

Piso (granilite) antiderrapante, 
regular e estável, em bom estado de 
conservação.     

Ausência de piso diferenciado em 
alguns locais, tais como no 
bebedouro  

 

Foi utilizado o piso diferenciado para 
alertar o deficiente visual acerca dos 
obstáculos.  

Juntas e grelhas 

 Não existem 

Orientação 

Não há informação visual 
convencional nem tátil sobre a 
localização dos ambientes. 
 

     
      

Ausência de piso guia para indicar à 
pessoa com deficiência visual – PDV, 
o caminho aos ambientes.   
Não há informações adicionais em 
braille, no mural em exposição nas 
circulações.  

 
 
 

QUADRO 4D: Circulação interna da EMTP
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Avaliação Restrição 

Em algumas salas foi encontrado desnível na soleira. 
  

Não possui maçaneta na porta de acesso. 
 

 
Não há identificação do ambiente, em todas as salas, 
em diferentes formas (em relevo, braille e pictórica). 

   
 

A
ce

ss
o 

A largura da porta permite o acesso do usuário de 
cadeira de rodas.  

C
on

fo
rto

 
do

 
am

bi
en

te
 Em algumas salas, as janelas permanecem fechadas 

pela incidência constante dos raios solares, causando o 
aumento na temperatura do ambiente, sendo necessário 
utilizar a iluminação artificial. 

  
  
 

M
ob

ili
da

de
 A quantidade de mobiliário disposto nas salas inviabiliza 

a locomoção do cadeirante no ambiente. 
       

 
 
 
 
 

Ilustração Avaliação Restrição 

Não há desnível na entrada da 
sala de vídeo. 
 

 

A dimensão da porta permite a 
passagem da pessoa em 
cadeira de rodas. 
 

 

A
ce

ss
o 

 

 

Não há identificação do 
ambiente em diferentes formas: 
braille, letreiro em relevo, e 
pictórica. 

      
 
      

Não possui informações, em 
braille, no quadro de anúncio da 
sala. 
 

 

A sala não oferece temperatura 
adequada, sendo necessária a 
implantação de 3 ventiladores 
de teto. 

 

C
on

fo
rto

 d
o 

am
bi

en
te

 

 
Não possui contraste entre a 
estante e a parede. 

 

M
ob

ili
da

de
  

 

As cadeiras da sala não são 
fixas o que permite organizá-las 
de acordo com a ocasião, 
possibilitando a locomoção do 
cadeirante. 

     

 
 
 

QUADRO 4E: Setor pedagógico da EMTP - sala de aula

QUADRO 4F: Setor pedagógico da EMTP - sala de vídeo
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Ilustração Avaliação Restrição 

 

Não há desnível na entrada da 
biblioteca. 
 

 

A dimensão da porta permite a 
passagem da pessoa em cadeira de 
rodas. 
 

 

A
ce

ss
o 

 

Não há identificação do ambiente 
em braille, pictórica e letreiro em 
relevo. 
 

     
      

O ambiente disponibiliza estantes 
que permitem o alcance manual da 
pessoa em cadeira de rodas. 
 
 

 

 

Não possui informações do acervo 
em braille e letreiro em relevo. 
  

Pouco contraste entre mobiliários e 
planos (piso e parede). 
 
 

 

C
on

fo
rto

 d
o 

am
bi

en
te

 

 

Iluminação natural insuficiente no 
ambiente. 
 

 

M
ob

ilid
ad

e  Disposição dos móveis no ambiente 
não permite a locomoção da pessoa 
em cadeira de rodas. 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 4G: Setor pedagógico da EMTP - biblioteca
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Ilustração Avaliação Restrição 

Não há desnível na entrada do 
banheiro. 
 

 

Não há identificação do 
ambiente em diferentes formas: 
braille, letreiro em relevo e 
pictórica. 
 

    
 

A
ce

ss
o 

 A largura do hall (1m) de acesso 
não permite a realização do giro 
de uma cadeira de rodas. 

 

Foi disponibilizado um boxe 
acessível, para pessoas com 
mobilidade reduzida.  
 

     

Não há contraste entre os 
planos parede e piso, e entre a 
parede e a barra de apoio. 
 
 

 

A torneira não atende à 
especificidade da norma. 
 

 

A porta do boxe destinado a PD 
é de correr, exigindo grande 
esforço físico. 
 

       

No sanitário, a dimensão da 
área destinada à transferência 
do usuário de cadeira de rodas, 
não corresponde ao exigido na 
norma. 
 

 

C
on

fo
rto

 d
o 

am
bi

en
te

 

 

Só há um banheiro acessível na 
edificação, localizado próximo 
ao acesso principal.       

O
rie

nt
aç

ão
  Não possui indicação pictórica 

de acessibilidade. 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 4H: Setor pedagógico da EMTP - banheiros dos alunos
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Cozinha – Despensa 
– Depósitos 

Avaliação Restrição 

Não possui desnível no acesso à 
cozinha e despensa. 
 

 

Desnível no acesso aos depósitos. 
 
 

 

A dimensão da porta da despensa 
não permite o acesso do cadeirante.  A

ce
ss

o 

 

 

 

Não há identificação do ambiente 
em diferentes formas: braille, letreiro 
em relevo e pictórica. 
 

      
      

Torneiras não atendem à 
especificidade da norma. 
 

 
 

Não dispõe de mesa para refeição 
dos alunos. 
 
 

  

Armário embaixo da bancada (cuba) 
não permite a pessoa em cadeira de 
rodas utilizar este equipamento. 
 
 

 

C
on

fo
rto

 d
o 

am
bi

en
te

 

 

 

O balcão para entrega refeição é 
alto: dificulta o alcance manual do 
cadeirante e da pessoa com estatura 
baixa. 

 

O
rie

nt
aç

ão
  

 

Não há identificação do balcão de 
entrega da refeição. 

    
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 4I: Setor de serviço da EMTP
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Mobiliário/ 
Equipamentos 

Avaliação Restrição 
Te

le
fo

ne
 P

úb
lic

o 

 

Ausência de telefone acessível 
para deficientes auditivos e 
usuários de cadeira de rodas.      

M
es

a 
de

 
es

tu
do

  A largura do mobiliário da 
biblioteca não permite 
aproximação do cadeirante. 

 

Be
be

do
ur

o 

O bebedouro não permite 
aproximação do cadeirante.  

M
ob

ili
ár

io
 e

sc
ol

ar
 

(c
ar

te
ira

)) 

 

Não possui carteira acessível 
para pessoas com deficiência.  

 

 

6.1.3 Passeio acompanhado 
 Esta técnica foi aplicada com dois usuários PDs, sendo, o primeiro, estudante 

da escola e o outro, uma pessoa que, embora não pertença àquela comunidade, se 

prontificou a colaborar com a realização da experiência. O percurso contou com o 

acompanhamento da pesquisadora cujo objetivo destinava-se ao registro das ações, 

do comportamento e do relacionamento do usuário no local. 

 Apesar de acompanhá-los, a pesquisadora não manifestou qualquer ajuda 

para a realização das tarefas, deixando as PDs livres, a fim de obter, as informações 

verbais e o registro das facilidades ou dificuldades enfrentadas por elas, durante o 

uso do ambiente.  

 

QUADRO 4J: Mobiliário da EMTP 





 73

a) 1º Passeio: Aluno da instituição 

• Data: 18/07/2005. 

• Horário: manhã – turno de aula do estudante. 

• Duração: 1 hora. 

• Caracterização da PD: FDCS, 12 anos, deficiente físico, utiliza uma cadeira 

de rodas para auxiliar na sua locomoção. 

• Tempo que convive no local: 06 meses. 

 

 Da primeira visita que a pesquisadora fez com o intuito de analisar 

tecnicamente a escola, até a realização do passeio acompanhado, passou-se 

exatamente um ano. Por ocasião desta experiência a escola estava sendo 

reformada, desta feita não mais com o único objetivo de cumprir as determinações 

da legislação, mas, para utilizar recursos advindos do Caixa Escolar. 

 Para dar início ao passeio acompanhado, a pesquisadora solicitou ao 

respondente que a conduzisse aos ambientes de uso comum dos alunos, isto é, à 

biblioteca, bebedouro, banheiro, refeitório, quadra de esportes e sala de aula. Em 

cada um destes locais foram realizados diálogos curtos com o aluno.   

O exercício começou a partir da calçada (trecho 1), sendo que para a 

realização deste, o entrevistado solicitou que um colega o conduzisse, pois devido 

ao seu comprometimento físico não conseguiria manipular a cadeira de rodas para 

se locomover a grandes distâncias, nem transitar em ambientes que não possuem 

pavimentação, como é o caso do acesso à escola. Neste trecho, observou-se que a 

largura do portão (78cm de vão livre), dificulta o acesso deste usuário, visto que, 

devido às articulações dos membros superiores serem curvadas precisaria de uma 

dimensão maior para manipular de forma adequada o equipamento o qual utiliza 

(Figura 09).  

 
   FIGURA 09: Acesso do aluno à EMTP 

Fonte: Autora, 2005.
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Durante o trajeto do trecho 1, foi solicitado que FDCS se dirigisse a um 

telefone público o qual se encontrava no meio do percurso, e que o mesmo 

realizasse uma ligação. Apesar de todo o esforço desempenhado por ele e do 

incentivo dos colegas que estavam na sua companhia esse ato não se concretizou. 

FDCS desistiu da realização da tarefa com receio de provocar um acidente, como 

ele mesmo exclamou:“Não consigo alcançar, tenho medo de empurrar o fone e cair 

na minha cabeça”.  

    

  

 

 

 

Posteriormente, a pesquisadora e o entrevistado dirigiram-se à biblioteca 

(trecho 1) tendo sido, comprovada a inadequação ambiental, conforme apontada na 

análise técnica – Quadro 4G, ou seja, constatou-se que o local não possui 

dimensões suficientes, os quais permitam a circulação e utilização do usuário de 

cadeira de rodas, exigindo, portanto, o constante auxílio de uma funcionária, 

conforme verificou-se desde a chegada de FDCS à biblioteca. Para sentar-se em 

uma mesa e realizar atividades como jogar dama e desenhar (Figuras 12 e 14) 

então, foi necessário recolher, primeiramente, seu equipamento de locomoção e 

guardá-lo em um local reservado. Do mesmo modo, para ele pegar um livro não 

pode fazê-lo em sua cadeira de roda, conforme mostra a Figura 13. 

    

 

 

FIGURA 11: Tentativa de FDCS utilizar o telefone na EMTP 
Fonte: Autora, 2005. 

FIGURA 13: FDCS procurando livro 
Fonte: Autora, 2005

FIGURA 14: FDCS desenhando 
Fonte: Autora, 2005. 

FIGURA 12: FDCS Jogando damas 
Fonte: Autora, 2005. 
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Durante a visita à biblioteca, verificou-se que o referido ambiente não dispõe 

de mobília que permita a aproximação e a utilização de uma cadeira de rodas com 

os padrões de medidas, do tipo que o entrevistado utiliza, sendo necessário que a 

criança abandone o seu dispositivo de auxílio à mobilidade e se sente em uma 

cadeira comum. Apesar das dificuldades encontradas, o aluno mostrou satisfação 

com o ambiente. Ficou evidente, no entanto, que a funcionária e os colegas se 

empenharam em prestar-lhe assistência, para que o mesmo pudesse atuar naquele 

espaço. 

 

 

Após sair da biblioteca FDCS pediu para ir ao bebedouro, pois pretendia 

mostrar a sua dificuldade para utilizar aquele tipo de mobiliário. Verificou-se que 

além desta mobília ser alta, dificultando o alcance do estudante, foi necessário o 

auxílio da sua colega para a abertura da torneira, pois para ele, não havia a menor 

condição de fazê-lo sem o auxílio da colega. (Figura 16 e 17). 

                                       

 

No trecho 3, os participantes do passeio  encaminharam-se ao banheiro, 

sendo necessária a assistência de uma pessoa para conduzir a cadeira de rodas, 

pois o espaço não possui dimensão suficiente para rotacionar o seu equipamento, 

na circulação de acesso. 

FIGURA 16: Dificuldade de FDCS 
ao utilizar o equipamento 
Fonte: Autora, 2005. 

FIGURA 17: Auxílio da colega 
Fonte: Autora, 2005. 

FIGURA 15: Transferência de FDCS para o mobiliário. 
Fonte: Autora, 2005. 
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Em seguida, todos dirigiram-se para a cozinha (trecho 4). FDCS locomovia-

se em pé, apoiando-se no encosto da cadeira de rodas (Figura 18). Ao chegar ao 

ambiente solicitado pediu o seu lanche, momento no qual foram verificadas várias 

dificuldades: Primeiro para comunicar-se com o funcionário da cozinha, segundo, o 

balcão de atendimento alto (Figura 19 e 20) e terceiro, de encontro a este (balcão), 

há uma rampa, que provoca o deslizamento da cadeira de rodas, impedindo-a de 

fixar-se no solo, o que inviabiliza o diálogo com o funcionário que está do lado de 

dentro. Observou-se, também, a dificuldade para que FDCS pudesse alimentar-se, 

pois a ausência de um refeitório, com adequada disposição das mesas e cadeiras, 

inviabiliza a socialização e a postura adequada durante o uso da merenda escolar. 

 

 

 

 

 

 

Prosseguindo, no trecho 5 ao dirigir-se para a quadra de esporte, o usuário 

apresentou-se bastante satisfeito. Apesar de não ter arquibancadas, FDCS mostrou 

o local de onde sempre apreciava as atividades esportivas, relatando que gostava 

muito de assistir aos jogos ali promovidos. 

Para finalizar a caminhada, foi solicitado ao entrevistado que levasse a 

pesquisadora até a sala de aula onde ele estuda (trecho 6). Naquela unidade de 

ensino os alunos é que se deslocam para as salas de aula, onde o professor os 

espera. Esse é o motivo pelo qual FDCS estuda em três salas diferentes. Ao seguir 

para o ambiente mais próximo, o entrevistado mostrou o seu lugar na sala de aula e 

escreveu o seu nome na lousa, sem dificuldades.  

 

 

 

FIGURA 18: FDCS Caminhando para 
a cozinha 
Fonte: Autora, 2005. 

FIGURA 19: Dificuldade de FDCS 
para comunicar com funcionário 
Fonte: Autora, 2005.

FIGURA 20: Dificuldade de 
FDCS para fazer a refeição 
Fonte: Autora, 2005. 
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 Por fim, o convidado foi abordado acerca de alguns questionamentos, tais 

como: o que achou melhor e pior na instituição, a avaliação das escadas, rampas, 

pisos, sinalização ambiental, e indicações para modificações no ambiente. As 

respostas ao questionamento demonstram o modo como o aluno avalia a 

acessibilidade na escola onde estuda. 

 O aluno informou que está matriculado neste estabelecimento de ensino 

desde o ano de 2005. Relata que para locomover-se até o seu local de estudos 

utilizou o método habitual de locomoção, exigindo a companhia da mãe como apoio. 

Ao discorrer sobre o meio de chegar à escola comentou que o entorno da edificação 

não contribui para possibilitar o acesso com autonomia, levando-o a depender da 

mãe, para que possa freqüentar a instituição. De acordo com ele, esse é o motivo 

pelo qual não freqüenta as aulas de educação física, pois nem sempre os pais têm 

disponibilidade para deixá-lo, na escola, devido ao horário de trabalho dos mesmos. 

 Ainda, conforme declarações do estudante o ambiente, ali vivenciado, 

favorece o convívio com os outros alunos. De fato, pudemos verificar, na prática do 

passeio, que o aluno era acolhido por todos, mostrando a sua satisfação diante do 

espaço, que o leva a não perceber situações de desconforto, como nos casos da 

biblioteca (que não permitiu sua locomoção na cadeira de rodas) e do balcão de 

atendimento da cozinha (que não possibilita o alcance manual). Isso mostra o 

quanto o estado emocional influencia na maneira de o estudante perceber o 

ambiente onde estuda. 

 Quanto aos locais específicos ele afirma que aprecia a quadra pela amplitude 

que a mesma oferece, porém detesta o banheiro devido à sujeira e ao péssimo odor 

exalado. Entretanto, apesar disso, diz que faz uso do mesmo, de modo autônomo, 

embora tenha se mostrado confuso ao relatar como o utiliza. Observamos, através 

do passeio, que o ambiente não contribui para tal uso, pois o acesso não possibilita 

FIGURA 22: FDCS escrevendo na lousa 
Fonte: Autora, 2005. 

FIGURA 21: Local em que FDCS assiste à aula. 
Fonte: Autora, 2005. 
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a realização do giro da cadeira de rodas, a altura do vaso sanitário não atende aos 

padrões antropométricos do aluno, nem a torneira permite a sua utilização. O auxílio 

constante das pessoas mostra que a criança não é independente ao utilizar o 

banheiro. 

 Ele classificou as rampas como “boas”, indicando que até servem para brincar 

de descer, porém ressaltou que a subida “é pesada”, a sinalização e o piso são 

satisfatórios, bem como as distâncias percorridas estão adequadas. A dificuldade no 

uso das rampas deve-se ao fato de o equipamento de locomoção do usuário não ser 

adequado ao usuário, ou seja, a cadeira de rodas é pesada demais para ser 

utilizada, com autonomia, por uma criança. Por isso não representa um fator 

negativo para o aluno, devido ao fato de ele estar sempre na companhia dos 

colegas. Quanto ao percurso, apesar de freqüentar uma sala distante do banheiro, 

não houve relato de que a distância seja um fator negativo. 

 FDCS disse achar fácil orientar-se/localizar-se na escola, contudo, 

acrescentou que chegou a se perder quando ainda não conhecia bem o local. 

Considera “bonitas” as cores do colégio, o que contribui para o seu conforto e a sua 

satisfação. A escola não oferece sinalização ambiental o que dificulta, para as 

crianças, a identificação de cada sala, e possibilita fazer caminhos desnecessários, 

como, por exemplo, dirigir-se a um local por acreditar que ali se encontra o banheiro 

e não encontrá-lo, o que pode, no caso de PDs, levar ao desgaste físico. 

 A sala de aula, a biblioteca e a sala de vídeo foram consideradas satisfatórias. 

Apesar de toda a análise negativa a respeito do banheiro o aluno deu conceito bom, 

para esse ambiente. Entretanto, acrescentou que gostaria de modificá-lo juntamente 

com o bebedouro, bem como demonstrou o desejo de apagar as pixações das 

paredes, e de conscientizar os colegas para que não deixem à torneira aberta. Por 

fim ele espera que sejam tomadas providências para que as salas de aula sejam 

menos quentes.  

 O bebedouro foi o que mais incomodou, pois o estudante, ele não consegue 

manuseá-lo ou aproximar-se adequadamente do mesmo. Quanto à temperatura das 

salas, observou-se que os raios solares incidem diretamente nas mesmas, sendo 

necessário um estudo para verificar os índices de conforto térmico para todos os 

alunos. 

 Cabe ressaltar que PDs têm aula de apoio, mas o estudante em questão não 

recebeu ensinamentos sobre mobilidade. Além disso, é necessário que este aluno 
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possua um atendimento voltado para suas necessidades específicas, como é caso 

da adaptação da carteira escolar, utensílios e outros. 

Após as perguntas feitas, FDCS relatou que gostava de desenhar, então a 

pesquisadora solicitou que desenhasse alguns ambientes da escola (Figuras 23, 24, 

25 e 26). Ressalte-se que comentaremos apenas os elementos presentes nos 

desenhos, não cabendo a esse trabalho analisar os detalhes de seu grafismo. 

Na Figura 23, ele esboçou o uso do bebedouro, e torna-se evidente a 

presença de uma pessoa para auxiliá-lo, o que comprova a falta de autonomia do 

PD com relação a esse equipamento. A Figura 24 retrata a quadra de esporte local e 

o menino apontou grande satisfação ao fazer esse desenho. A Figura 25 apresenta 

sua mãe deixando-o na instituição. Finalmente, na Figura 26 ele mostrou-se a si 

mesmo, assistindo à televisão. Além de estar sozinho, é notável a desproporção da 

cadeira para o seu padrão antropométrico. Os desenhos complementaram a 

entrevista e indicam que o aluno está integrado com os colegas, e mostra-se 

consciente de sua dependência da cadeira de rodas, percebida como inadequada 

(grande), o mesmo repetindo-se com relação ao mobiliário. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
FIGURA 26: Desenho do aluno. 
Tema: Assistindo ao filme 

FIGURA 25: Desenho do aluno. 
Tema: Entrando na escola 

FIGURA 24: Desenho do aluno 
Tema: Utilizando a quadra 

FIGURA 23: Desenho do aluno. 
 Tema: Utilizando o bebedouro 

FIGURA 23: Desenho do aluno. 
Tema: Utilizando o bebedouro 
 

FIGURA 24: Desenho do aluno. 
Tema: Utilizando a quadra 
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Com base nos desenhos apresentados pode-se dizer que a experiência com 

FDCS mostrou-nos diversos fatores que interferem em sua independência, durante a 

realização das atividades escolares, sendo sua mobilidade prejudicada tanto pela 

ausência de um equipamento de auxílio à locomoção adequado (como é o caso da 

cadeira de rodas) quanto pela inadequação do espaço para atender às suas 

necessidades educacionais. Entretanto, o usuário pouco percebe tal inadequação do 

ambiente, pois o paternalismo das pessoas (colegas, professores, funcionários, 

família) está muito presente no cotidiano do estudante. 

b) 2º Passeio: Usuário externo 

• Horário: Tarde.  

• Duração: 30 minutos. 

• Caracterização da PD: MAS, 51 anos, deficiente visual utiliza uma bengala 

para auxiliar na sua locomoção. 

• Tempo que convive no local: Nunca foi à instituição 

Em razão de não haver uma criança com deficiência visual na escola, optou-

se por ampliar as informações relativas à utilização do ambiente escolar, através da 

participação de um convidado. 

O convidado é membro da direção do Instituto de Cegos de Natal, com 

experiência no que tange à locomoção. Apesar de não ser criança, sua idade 

justifica-se pelo fato de a escola estar aberta à comunidade em geral, pais, alunos, 

funcionários, amigos. Portanto, deve atender a todos, independente da relação com 

a instituição. 

 Diferente do passeio com FDCS, no qual foram indicados os ambientes que 

seriam visitados, com MAS, a pesquisadora sugeriu que caminhassem pela 

instituição e que durante o passeio ele iria identificar cada local por onde 

passassem. O passeio teve início no estacionamento para, em seguida, os 

participantes direcionarem-se para a edificação. Chegando à circulação, um aluno, 

sem saber a intenção da experiência, informou o sentido a ser tomado, momento em 

que o usuário encaminhou-se para frente de um pilar que divide a circulação (trecho 
1), porém, considerou aquilo estranho, e ficou por alguns minutos tentando 

identificar aquele elemento. Vale ressaltar que o pilar possuía sinalização no seu 

entorno com o piso tátil, entretanto o convidado relatou que este estava muito 

próximo do elemento e, quando a bengala tocava o piso, já colidia, imediatamente, 

com o obstáculo. 
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 Após superar o obstáculo, MAS subiu no patamar da rampa, aproximando-se 

da porta da secretaria, momento em que sentiu a porta e o seu entorno passando, 

em seguida, a procurar a identificação do ambiente o que não foi possível. Apesar 

de MAS ter conhecimentos de como utilizar o espaço arquitetônico, naquele local a 

sua percepção foi bloqueada devido à falta de informação do ambiente. Logo em 

seguida, MAS procurou descer o degrau, mas foi prejudicado, pois colidiu com uma 

janela aberta, para em seguida declarar: “esse tipo de janela não é aconselhável, 

pois pode causar um acidente quando estamos caminhando” (Figura 29). Seguindo 

na direção da sala de vídeo e da biblioteca (trecho 2), novamente procurou 

informações externas como forma de identificar o ambiente, porém não conseguiu a 

informação devido à ausência de sinalização.  

 

                                                                  
 

 

  

 Prosseguindo a caminhada, e ao defrontar-se com a circulação paralela à 

inicial exclamou “esta circulação é estreita, uma pessoa em cadeira de rodas não 

circula por aqui”. Tal referência foi feita com base no rastreamento da bengala e, ao 

seguir em frente esbarrou na parede que invade a circulação (trecho 2), cujo efeito 

é a redução brusca da largura do espaço. Diante da barreira, MAS esclareceu: “esse 

procedimento não é adequado, estou sentindo, do lado esquerdo, a corrente de 

vento e este obstáculo surge do lado direito, não faz intervenção na direção do 

vento, não percebo, portanto que o espaço foi reduzido”.  

 Através desse depoimento observa-se a importância das sensações ligadas 

ao movimento corporal, e nota-se, sua extrema importância como ferramenta na 

compreensão do espaço. Devido o corredor ser estreito e o usuário estar envolvido 

com a brisa de um lado e do outro sentir o calor da edificação, não é perceptível o 

obstáculo que invade aquele ambiente, reduzindo a circulação.  

FIGURA 28: MAS tentando 
identificar o ambiente 
Fonte: Autora, 2006 

FIGURA 29: MAS colidindo na janela 
Fonte: Autora, 2006 
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 Mais adiante, MAS deparou-se com um hidrante e, ao tocá-lo, exclamou: “o 

que é isso? Esse equipamento tem o acabamento afiado que pode causar um corte 

na pessoa”. Logo em seguida, disse: “estamos agora no pátio”. Ao ser indagado 

como percebera, então, logo respondeu: “pela amplidão do espaço que sentimos”. 

Para compreender esse depoimento Lopes, (2003) define que para os cegos 

congênitos o conceito de amplidão está relacionado à falta de reverberação, quando 

não tem a percepção do entorno. De fato para o usuário a convenção de pátio está 

associada a um espaço amplo e, a partir do momento que não percebeu a presença 

de paredes, deduziu que estava no pátio escolar. 

 
 

 

 Seguindo em frente, colidiu com as bicicletas localizadas de modo 

inadequado (trecho 03). Ele falou “isso não deveria estar aqui“. De fato, apesar de 

haver o piso tátil, alertando para o obstáculo, no caso um desnível do pátio, este não 

é suficiente, como aviso, para que o usuário encerre já ali, naquele local, a sua 

caminhada. 

 
 

 

  

 Ao ouvir o grito dos alunos que estavam bem próximos, solicitou direcionar-se 

à quadra de esportes: “vamos ver se identifico o acesso”. Seguindo pela lateral da 

quadra, tocando o alambrado, esbarrou em uma base de concreto, parando por 

alguns instantes na tentativa de identificar o tipo de obstáculo. Percebeu o acesso, 

FIGURA 30: MAS avaliando o hidrante. 
Fonte: Autora, 2006

FIGURA 31: MAS identificando o alerta 
de obstáculo. 
Fonte: Autora, 2006. 
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entrou na quadra de esportes e, logo saiu, pois a presença de alunos fazendo 

barulho no local impediu a exploração do espaço. Lopes (2003) relata que o excesso 

de barulho causa perturbações emocionais e desorientação espacial e demonstra 

através de pesquisa que cegos atribuem o valor positivo aos ambientes que 

possuem conforto acústico. 

 Ao retornar para a área administrativa, subiu a rampa de acesso 

secretaria/direção (trecho 4), dirigindo-se para a porta. Entrou, tocou nos 

interruptores próximos da porta, e falou: “aqui é a secretaria” Indagado, novamente, 

a respeito de como ele havia tido aquela dedução, o mesmo falou: “por ter muitos 

pontos de energia juntos”. Então continuou: “esses fios expostos não é bom, pois o 

deficiente visual toca muito nos locais para identificar e nesta tentativa pode levar 

um choque”. Para verificar se a afirmação do convidado estava correta, a 

pesquisadora consultou uma funcionária que respondeu ser aquele, local da 

coordenação. Percebemos na atitude do informante que o processo de captação da 

informação ambiental se deu através da ação exploratória do indivíduo, bem como 

da sua habilidade pessoal. 

                    
 

 

 

 No trecho 4, ao encaminhar em direção ao bloco de salas de aula, o 

convidado quase caiu devido ao desnível, pois o degrau localizado próximo ao 

bebedouro não possui sinalização de alerta. Em virtude deste fato, uma aluna da 

escola alertou: “você vai cair, cuidado”, MAS, então, questionou: “não possui 

sinalização alertando?”. Verificou-se que naquele lugar fora implantada a sinalização 

tátil, indevidamente, como se daquele ponto em diante o deficiente não fosse mais 

caminhar, estando, portanto, colocado o piso de sinalização, indevidamente. 

 Seguindo pelo trecho 5 ele esbarrou na porta do hidrante que estava aberta, 

então exclamou: “isso não poderia estar daquela forma”. É preciso saber que a 

conservação e manutenção da escola são fatores importantes para garantir a 

FIGURA 32: MAS identificando o ambiente 
Fonte: Autora, 2006. 

FIGURA 33: Inadequação dos pontos de 
energia. 
Fonte: Autora, 2006. 
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sustentabilidade das adaptações, pois, caso contrário, o material desgastado pelo 

uso e/ou pelo tempo farão com que a edificação deixe de ser utilizado pelas pessoas 

com deficiência. 

 

 
 

 

 

 Ao retornar (trecho 5) uma sala que estava aberta atraiu a atenção de MAS. 

Nesta sala estava ocorrendo uma aula de dança. Ele pediu para entrar, deu uma 

volta na sala, aproximou-se da janela, e seguiu em direção ao bloco paralelo de 

salas de aula. Desceu um degrau, dobrou em uma circulação estreita onde não 

havia saída e perguntou: “o que é isso? não deveria existir um espaço desse em 

uma escola”. Esta observação mostra que, para pessoas com deficiência visual, 

esses espaços tornam-se confusos por não possuírem uma demarcação correta. 

Observamos que, para os projetistas, a aplicação do piso tátil de alerta propõe a 

finalização do percurso, ou seja, impõe ao usuário, com deficiência visual, percorrer 

somente até o ponto de aplicação, mas na verdade esta forma de conceber o 

espaço não atende à utilização deles no que diz respeito à aplicação daquele 

material.  

 Após o ocorrido, o convidado retornou pela mesma circulação e concluiu o 

processo do passeio. Por fim, o convidado foi abordado com alguns 

questionamentos, tais como: o que achou melhor e pior na instituição, a avaliação 

das escadas, rampas, pisos, orientação espacial, e indicações para modificações no 

ambiente, cujas respostas apontam para os resultados descritos a seguir.  

 O informante é portador de glaucoma congênito16, admira a construção civil, 

sempre acompanha as obras do Instituto dos Cegos, bem como as de sua 

residência. Destaca que se não fosse deficiente visual seria arquiteto, avaliou de 

                                                 
16 Aumento na pressão interna do olho causado por anomalia na eliminação do humor aquoso. A 
criança apresenta aumento do globo ocular, muita sensibilidade à luz, lacrimejamento e coceira 
(Oliveira, R.C.S., Kara-José, N. , Sampaio, M.W., 2000). 

FIGURA 34: MAS colidindo no hidrante. 
Fonte: Autora, 2006. 
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melhor no ambiente o progresso pela execução das adaptações “as adaptações que 

já foram feitas é um avanço, as intenção já é um avanço”. De fato, decorreu tempo 

até que o direito das pessoas com deficiência passasse a ser reconhecido, de tal 

modo que o efeito de uma edificação adaptada resulta em tamanha satisfação, 

reflete o lado positivo e encoraja a população a se engajar ;às lutas pela igualdade 

social. Com relação ao ponto negativo da edificação, citou as grades sacadas, 

janelas pivotantes e os hidrantes. Observou-se na investigação espacial que o 

informante locomovia-se paralelo à parede e com o auxílio da bengala, de modo a ir 

se familiarizando com o ambiente. Devido a esse fato, tanto os dispositivos que 

sobressaem da parede sem um aviso prévio, tornam-se um obstáculo para eles. 

Quanto aos hidrantes é necessária a utilização de um material de melhor qualidade, 

bem como a correta manutenção para não causar acidentes aos usuários.  

 No que diz respeito à rampa, ele apontou como boa, porém a sinalização, 

piso e distâncias percorridas foram consideradas precárias, uma vez que a ausência 

de sinalização prejudica o conhecimento do ambiente, sendo necessária a 

orientação do funcionário para informar o local. As distâncias percorridas, ele as 

avalia pela dificuldade que o usuário de cadeira de rodas encontra, para localizar-se 

na sala de aula do último bloco e, se necessitar ir ao banheiro vai encontrar 

dificuldade. De fato, é necessário ter atenção para dispor, de forma adequada, os 

banheiros da instituição, ou seja, fazer uma melhor distribuição desses ambientes no 

prédio. 

 O informante achou fácil orientar-se na escola, devido ao fato de conseguir 

chegar logo à secretaria. Diante desta análise, Villey, (1936 apud Lopes, 2003) 

afirma: “o cego processa mentalmente correlações entre os pontos de referência 

detectados e, em seguida, sua compreensão espacial se torna plena, ou seja, basta 

detectar um dos pontos que todos os demais passam a ser imediatamente 

apontáveis”. Com base nesta afirmativa pode-se concluir que, após chegar à 

secretaria MAS estabeleceu somente um ordenamento espacial descrito através dos 

seus movimentos realizados, juntamente com sua habilidade. Tal feito comprova que 

a demarcação de setores como administrativo, recreativo, didático e outros são 

necessários para a orientação do deficiente visual. 

 Finalmente, foi solicitado que o convidado apontasse, que modificações faria 

na instituição, caso houvesse essa possibilidade. Ele respondeu: construía um 

refeitório fechado, retiraria espaços ociosos, colocaria em todas as portas a 
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identificação do ambiente em braille, implantaria uma maquete do prédio e o 

organograma de modo a possibilitar a compreensão do prédio como um todo.  

 Constatou-se através das experiências que a forma da edificação facilitou o 

reconhecimento espacial por parte do informante, porém o prédio apresentou riscos 

para sua utilização, como é o caso das grades, que sobressaem da parede sem 

aviso prévio, a ausência de sinalização tátil e outras, conforme apontadas, 

anteriormente. Observou-se a utilização de outros sentidos para exploração do 

ambiente, como o tato, que se constituiu no referencial ambiental adotado por MAS 

no seu deslocamento, bem como a influência da habilidade individual de captar as 

informações coletadas no meio. O usuário do passeio possui conhecimento tanto no 

que tange à exploração do ambiente, como no que se relaciona à convenção do 

espaço como é o caso do tamanho das portas e a tipologia das janelas (pivotante). 

Portanto considera-se ser a habilidade do usuário um facilitador na percepção do 

ambiente. 

 

6.1.4 A opinião da gestora 

 No relato da Diretora observou-se que a gestora não percebia os inúmeros 

obstáculos presentes na edificação, ou seja, avaliava a partir da inadequação para 

ela e para os professores, não se mostrando sintonizada com as necessidades das 

pessoas com deficiência. Tal fato se comprova quando afirma: “a entrada da escola 

parecia um canteiro de obra, todos reclamavam”. A opinião estende-se quanto ao 

mobiliário e ao equipamento, quando revela, como ponto negativo, a inexistência de 

mobília no refeitório: “está faltando mesa para os alunos realizarem a refeição, é 

muito ruim eles não têm onde comer e quando é sopa aí é que fica difícil”. Em 

relação aos equipamentos, afirmou: “estamos esperando os computadores”. Ao 

analisar as respostas dadas pela Diretora da escola, fica evidente a ausência de 

conhecimento no que tange ao atendimento às pessoas com deficiência.  

Ressalta também a dificuldade para se trabalhar com o aluno PD, em virtude, 

sobretudo, do desconhecimento, da falta de qualificação do pessoal da escola, 

exigindo, portanto, conforme ela mesma afirmou, a capacitação de professores, 

visitas periodicas das equipes da Secretaria de Educação, como forma de oferecer 

apoio para melhorar o atendimento das PDs. É preciso acrescentar que a 

qualificação de uma escola deve abranger não apenas os professores, mas alcançar 
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todo o seu corpo funcional, atingindo, também a comunidade que os envolve, cujos 

pais, levados pelo mesmo motivo não matriculam seus filhos na rede escolar ou 

mesmo escondem que estes possuem deficiência com receio de que a escola não 

venha a aceitá-los. Relatou que: “uma vez, uma mãe fez a matrícula da filha e não 

disse que ela tinha deficiência, quando descobrimos perguntamos para ela que disse 

que tinha medo da escola não aceitar”. 

Quanto à discriminação dos alunos em relação a pessoas com deficiência foi 

mencionado: “já aconteceu com uma aluna que tinha Síndrome de Down em que as 

crianças criticavam sua fisionomia porém já faz tempo, hoje não vejo isso aqui acho 

tudo natural entre eles, o David brinca aqui, com todos”. De fato a experiência com o 

aluno revelou que não há preconceito entre eles. A escola mostrou-se um cenário 

acolhedor na interação desses alunos. 

 Diante do que foi apurado, pôde-se observar que a escola adota a educação 

inclusiva, apenas, através da leitura de textos. É preciso esclarecer que, a educação 

especial exige a formação de recursos humanos com capacidade de oferecer 

atendimento aos educandos especiais. Parafraseando Valente (2001), não há como 

ter uma escola regular eficaz quanto ao desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos especiais sem que seus professores, demais técnicos, pessoal administrativo 

e auxiliares sejam preparados para atendê-los, adequadamente. 

 É, portanto, em meio às carências, que se evidencia um cenário de rejeição, 

de temor em receber alunos diferentes: “Este menino fica lá isolado na sala, ele não 

sabe o que eu estou falando, nem eu sei como ensinar a ele” reclamou um professor 

à Diretora. “Ainda precisa melhorar muito”, comentou a entrevistada. 
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6.2 Escola Municipal Ulisses de Góis (EMUG) 

6.2.1 Caracterização da escola 

ESCOLA MUNICIPAL
ULISSES DE GÓIS

LAGOA NOVA

LAGOA NOVA

PARQUE DAS DUNAS

PARQUE DAS DUNAS

N

 
 

 

 

 

 Construída em terreno acidentado, localizada à rua Padre Raimundo Brasil, 

Bairro Nova Descoberta, Zona Sul de Natal, em via pavimentada, a escola possui 12 

salas de aula distribuídas em vários blocos interligados em um único pavimento 

térreo, constando em seu programa: (1) setor administrativo (diretoria, secretaria, 

sala de professores, e mecanografia); (2) setor pedagógico (salas de aula, sala de 

vídeo, sala de informática, biblioteca e banheiros); (3) área de diversão e lazer 

(quadra de esportes e parque infantil) – Apêndice E – prancha 2.  

As turmas funcionam nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo 

oferecidos o Ensino Infantil e o Fundamental de 1a a 8a séries, enquanto, a 

Educação de Jovens e Adultos ocorre apenas, no turno noturno. Segundo dados da 

Secretaria de Educação do Município, a escola possui 963 alunos matriculados, dos 

quais, 02 deles são PDs: 01 com deficiência auditiva e 01 com deficiência visual. 

Este último foi escolhido para participar desta pesquisa, assim como o deficiente 

motor da escola anterior, pelo fato de as suas necessidades serem melhor 

relacionadas ao uso do espaço, conseqüentemente, ideais para a caracterização 

dos objetivos, ora propostos. 

FIGURA 35: Localização da EMUG. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Natal, 
2003. 

FIGURA 36: Escola Municipal Ulisses de Góis. 
Fonte: Autora, 2005. 
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 A parada de ônibus localiza-se bem próximo à escola, porém no trajeto entre 

as duas, as calçadas são desniveladas e inacessíveis, dificultando o acesso da 

pessoa com mobilidade reduzida, à instituição. 

 O prédio passou por intervenção em 2002, para atender aos requisitos de 

acessibilidade, tendo sido o projeto elaborado pela equipe técnica da SME, e esta 

obra concluída em 2003. Depois de vencido o prazo do TAC, a pesquisadora foi a 

campo, com a finalidade de analisar a reforma realizada.  

 Entretanto, após a realização da análise, constatou-se que as intervenções 

ocorridas não foram suficientes para o atendimento das necessidades das PDs, 

conforme apresenta o quadro na análise técnica a seguir. 

 
6.2.2 Análise Técnica 
 Utilizando-se de medição, registros fotográficos e observação, foi realizada a 

análise técnica na Escola Municipal Ulisses de Góis, enfocando os aspectos técnico-

funcionais e construtivos referentes à acessibilidade de pessoas com deficiência. 

 Na oportunidade da reforma, para atender à determinação do MP foi 

incorporada uma quadra, refeitório, sala de aula, bem como foram melhoradas as 

instalações da biblioteca.  

 Na intervenção foram eliminadas algumas barreiras, porém, de modo geral, a 

escola apresentou-se inadequada para atender às PDs, conforme se constata nos 

Quadros 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 5I, 5J, 5L e 5M. 

 Apesar de a edificação atender a alguns dos pontos explícitos da NBR 

9050/1994, observou-se que existem irregularidades como a ausência de corrimão 

na escada, piso tátil, bebedouro acessível, pavimentação no acesso ao playground e 

telefone fora do alcance manual.  

 Outro problema relacionado às adaptações inadequadas ocorre quando a 

NBR deixa de especificar algum ambiente como, o parque infantil, por exemplo, 

motivo pelo qual os construtores deixam de agir, realçando o imobilismo provocado 

pela falta de um conhecimento mais amplo no que se refere à acessibilidade. Sem 

embasamento suficiente para implantar a acessibilidade resolvem as questões do 

espaço de maneira conveniente, às construtoras, mas não de acordo com as 

necessidades das PDs. 

 Quanto à orientabilidade, verificou-se que os ambientes são de difícil leitura, o 

que dificulta a orientação e, consequentemente, o deslocamento do indivíduo. A 
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ausência da sinalização ambiental, informando os ambientes e orientando os fluxos 

de circulação, implicam em deslocamentos desnecessários para a pessoa com 

deficiência físico-motora ou mesmo a desorientação no espaço de pessoas com 

deficiência visual. 

 A questão da iluminação está dimensionada inadequadamente, como é o 

caso do banheiro que apresenta pouca iluminação. Já, na sala de informática, a 

incidência da luz reflete diretamente sobre a tela do computador, dificultando a 

visibilidade dos usuários. 

 Outro fato que deixa patente a falta de esclarecimento diz respeito ao 

comportamento da gestora, pois, uma vez deixando de se envolver no processo de 

adequação daquela escola, logo permitiu que fossem implantados bancos em meio 

a circulação do pátio, criando sérios obstáculos para o deficiente visual. Por outro 

lado, como a comunidade escolar também não tem qualquer participação, torna-se 

claro que as adequações voltaram-se para o atendimento preponderante da 

determinação judicial. 
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Itens analisados Avaliação Restrição 

Guias rebaixadas  

 
Foi projetado rebaixamento na 
calçada. 
 

 

Após a reforma da escola a rua foi 
pavimentada, o que provocou um 
rebaixo no início da rampa, 
dificultando o acesso do cadeirante. 
 

 

 A colocação de material de 
construção na calçada impede a 
locomoção do cadeirante.  

Piso Utilizado  

Piso (cimentado) é antiderrapante, 
regular e estável e encontra-se em 
bom estado de conservação. 
 
 

 

Foi colocado o piso com cor e textura 
diferenciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O piso diferenciado encontra-se em 
mau estado de conservação.  

Identificação da escola 

O letreiro de identificação da escola 
possui contraste com a parede 
enfatizando o estabelecimento, 
facilitando a identificação da escola.  

             

 

Não possui faixa de pedestre nem 
placa de sinalização indicando a 
presença da escola. 

 

Vegetação 

 Não existe. 

Estacionamento 
 Não existe. 

Mobiliário 

 Não existe. 

 
 

QUADRO 5A: Calçada da EMUG 
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Itens Analisados Avaliação Restrição 

Mobilidade 

Foi projetada uma rampa com 
inclinação de 10% (em atendimento a 
NBR 9050/1994) na calçada da 
escola. 
 

 

R
am

pa
s 

 

Foi implantado corrimão e piso 
diferenciado com cor contrastante. 

     

Há piso diferenciado com cor 
contrastante, no início e término da 
escada. 
 

 

Não há contraste entre os planos 
(espelho e piso). 
 

 

E
sc

ad
as

 

 

Chuvas provocaram escurecimento 
no piso, dificultando a visualização da 
pessoa com visão sub-normal. 

 

Piso cimentado é antiderrapante, 
regular e estável, facilitando a 
locomoção da pessoa com 
mobilidade reduzida. 

       
 

 

Pi
so

 U
til

iz
ad

o 

 

 

Devido ao intenso fluxo e às chuvas 
constantes houve o escurecimento do 
piso, o que dificulta a locomoção da 
pessoa com visão sub-normal. 

 

Po
rtã

o 
de

 
en

tra
da

  A largura do portão de acesso 
permite o acesso do usuário de 
cadeira de rodas. 
 

 

Orientação 

 A construção da guarita e a 
identificação da escola evidenciaram, 
o acesso à instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 5B: Acesso à edificação da EMUG
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Circulação horizontal Avaliação Restrição 

Mobilidade 

Foram projetadas rampas de acesso 
para salas de aula, setor administrativo 
e serviços. 

 
 

A edificação não oferece acesso ao 
cadeirante para o parque, pois se 
encontra além do desnível ausência de 
pavimentação. 

     

Janelas e portas possuem pouco 
contraste com a parede. 

 

   Jarros de planta distribuídos na 
edificação, sem sinalização de alerta.  

Rampas 

Rampas construídas com a inclinação e 
o corrimão, atendendo à altura da 
norma. 

. 

 

Não possui corrimão instalado nas 
duas laterais nem na escada de acesso 
às salas de aula. 

 
 

 
Foi projetada faixa de piso diferenciado, 
no início e término das rampas. 

 

 

 
Pouco contraste do corrimão com a 
rampa. 

 

Escada 

Utilização do piso diferenciado no início 
e término da escada. 

 

 
 

Piso utilizado está escuro, não sendo 
adequado. 

 

 

 

Ausência de corrimão e sinalização nos 
degraus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 5C: Circulação interna da EMUG
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Circulação horizontal Avaliação Restrição 

Piso Utilizado 

Piso projetado é antiderrapante, 
regular e estável e possui bom 
estado de conservação. 
 

.  

Foi utilizado o piso diferenciado para 
alertar ao deficiente visual sobre a 
existência de obstáculos.  
 
 

 

Falta de local para escoamento 
d’água provoca o acúmulo desta na 
circulação e, conseqüentemente, o 
escurecimento do piso, podendo, 
provocar constantes acidentes. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausência de piso diferenciado em 
alguns locais tais como bebedouro, 
bancos e outros.  

Juntas e grelhas 

 Não existem. 

Orientação 

Colocação do piso diferenciado. 

.  
 
 
 

Não há informação sobre a 
localização dos ambientes.      

 

Não há uma demarcação clara dos 
setores (pedagógico serviço...) e 
circulações de acesso. 
 

     

 

Não existe marcação no piso para 
conduzir pessoas com deficiência 
visual aos ambientes. 
 

 

 
 
 
 
 



 97

 
 

Ilustração Avaliação Restrição 

A largura da porta permite o acesso do 
usuário de cadeira de rodas. 

 

 
 

Em algumas salas foi encontrado 
desnível na soleira. 
 

 

A maçaneta utilizada (redonda) não 
atende à especificidade da NBR 9050. 
 

 

Não há identificação do ambiente, em 
todas as salas, em diferentes formas 
(em relevo, braille e pictórica).      

A
ce

ss
o 

 

 

Letreiro com cores diversificadas 
dificulta a leitura da pessoa com visão 
sub-normal. 

 

As janelas de salas de aula são 
voltadas para o parque, provocando 
barulho e interferindo na aula. 

 

     

C
on

fo
rto

 d
o 

am
bi

en
te

  

As salas de aula não dispõem de sinal 
luminoso para avisar ao deficiente 
auditivo o início e término das aulas. 
 

 

M
ob

ili
da

de
    

  
 
 
       QUADRO 5E: Setor pedagógico da EMUG - sala de vídeo 

 Avaliação Restrição 

Não há desnível na entrada da sala de 
vídeo.  

A
ce

ss
o 

 

 Não há identificação do ambiente em 
diferentes formas: braille, letreiro em 
relevo, e pictórica.      
O ambiente não oferece temperatura 
adequada, sendo necessária a 
implantação de 3 ventiladores na sala.      

 

C
on

fo
rto

 d
o 

am
bi

en
te

 

 

A televisão está localizada na frente da 
janela, dificultando a visibilidade da 
tela. 

     

M
ob

ili
da

de
  

 

As cadeiras da sala não são fixas o 
que permite organizá-las de acordo 
com a ocasião, possibilitando a 
locomoção do cadeirante. 

 

 

QUADRO 5D: Setor pedagógico da EMUG - sala de aula 
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        QUADRO 5F: Setor pedagógico da EMUG – biblioteca 
 

Ilustração Avaliação Restrição 

Não há desnível no acesso da 
biblioteca. 

 
 

Não há identificação do 
ambiente em braille, pictórica e 
letreiro em relevo.      

 A
ce

ss
o 

 

Estantes disponibilizadas de 
forma inadequada bloqueiam a 
iluminação para outras. 

 

O ambiente disponibiliza 
estantes que permitem o 
alcance manual da pessoa em 
cadeira de rodas. 

 
 

Foi projetado um pergolado cuja 
iluminação é suficiente para o 
ambiente      
Não há informações sobre o 
acervo em Braille, nem letreiro 
em relevo. 
 

 

C
on

fo
rto

 d
o 

am
bi

en
te

 

 

Possui pouco contraste entre 
mobiliário e plano (piso e 
parede). 

 

M
ob

ili
da

de
  Distância entre a mobília (mesa 

e estante) não permite a 
passagem de uma cadeira de 
rodas. 

 

  
 
       QUADRO 5G: Setor pedagógico da EMUG - sala de informática 
 

Ilustração Avaliação Restrição 
Não há desnível na soleira da 
sala de informática.  

A
ce

ss
o 

 

Não há identificação do 
ambiente em diferentes formas: 
braille, letreiro em relevo e 
pictórica. 

     
 

A quantidade de janelas é 
insuficiente para a iluminação 
do ambiente. 
 

 
 

Alguns computadores localizam-
se paralelos à janela, 
prejudicando a visibilidade da, 
tela do computador. 
 

 

C
on

fo
rto

 d
o 

am
bi

en
te

 

 

A disposição da mobília no 
ambiente dificulta ao aluno a 
visibilidade do quadro e do 
professor. 

 

M
ob

ili
da

de
  O lay-out da sala permite a 

circulação do cadeirante..  

  



 99

       QUADRO 5H: Setor pedagógico da EMUG - banheiros dos alunos 
 

 Avaliação Restrição 
Não há desnível na soleira do 
banheiro.  

A
ce

ss
o 

 

 
Não há identificação do ambiente 
em diferentes formas: braille, 
letreiro em relevo e pictórica.      

Foi disponibilizado um boxe 
acessível para PDs. A dimensão 
do boxe bem como a altura do 
sanitário e os demais acessórios 
atendem às especificidades da 
NBR 9050. 

     
 

A iluminação natural não atende à 
determinação exigida pelo código 
de obras da cidade. 

 

Não possui contraste entre os 
planos (parede e piso e entre a 
parede e a barra de apoio). 
 

 

A torneira não atende à 
especificidade da norma. 

 

A porta do boxe destinado à PD 
exige grande esforço físico para 
abrir. 
 

    

C
on

fo
rto

 d
o 

am
bi

en
te

 

 

 

É disponibilizado apenas um 
banheiro acessível na edificação, 
localizado próximo à área 
administrativa, sendo necessário, 
quando o usuário estiver na 
quadra de esporte, refeitório e 
outras salas, realizar um percurso 
enorme. 

   

O
rie

nt
aç

ão
 

 

Não possui indicação pictórica 
de acessibilidade. 
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       QUADRO 5I: Setor de serviço da EMUG 
 

Cozinha – Despensa – 
Depósito - Refeitório 

Avaliação Restrição 

Não possui desnível na soleira da 
despensa e do refeitório.  

 
 

Foi projetado piso diferenciado, no 
refeitório. 

 
Desnível na soleira da cozinha. 
  
Não há identificação do ambiente em 
diferentes formas: braille, letreiro em 
relevo e pictórica. 
 

     

A
ce

ss
o 

 

 

 

A largura da porta da despensa não 
permite o acesso do cadeirante.  
No refeitório o lavatório não possui 
contraste com a parede do refeitório. 

 
 
 

Torneiras não atendem à 
especificidade da norma. 
 

 

C
on

fo
rto

 d
o 

am
bi

en
te

 

 
Não dispõe de mesa para refeição. 

     

O
rie

nt
aç

ão
  

 

Não há identificação do balcão de 
entrega da refeição. 

     

 
 
 
 
 

Quadra de esporte Avaliação Restrição 
Foi projetada rampa de 
acesso para a quadra de 
esporte. 

 

 

U
til

iz
aç

ão
 d

o 

am
bi

en
te

 

Não possui local, na 
arquibancada, destinado à 
PD.      

O
rie

nt
aç

ão
 

 

Não há identificação do 
ambiente em diferentes 
formas: braille, letreiro em 
relevo e pictórica. 
 

 

 

     
 

 
 
 

QUADRO 5J: setor recreativo da EMUG
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Parque Infantil Avaliação Restrição 
Ausência de pavimentação 
não permite o acesso nem a 
utilização deste equipamento 
à pessoa em cadeira de 
rodas. 

   
 
 

U
til

iz
aç

ão
 d

o 

am
bi

en
te

 

Não há identificação do 
ambiente em diferentes 
formas: braille, letreiro em 
relevo e pictórica. 

     

 
 
 
 
 

Direção – Secretaria – Sala 
dos professores – 

Mecanografia – Arquivo 

Avaliação Restrição 

A
ce

ss
o 

 

        

 

Não há desnível na soleira da 
direção, secretaria, sala dos 
professores, mecanografia e 
arquivo. 

 

U
til

iz
aç

ão
 d

o 

am
bi

en
te

  A disposição da mobília (lay-
out) da mecanografia e 
secretaria não permite a 
locomoção do cadeirante no 
ambiente. 

 

O
rie

nt
aç

ão
       

 

Não há identificação do 
ambiente em diferentes 
formas: braille, letreiro em 
relevo e pictórica. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 5L: Setor administrativo da EMUG
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Equipamentos Avaliação Restrição 
P

la
y-

gr
ou

nd
 

 

Não possui equipamento 
acessível para PDs. 
 

 

 

     

M
ob

ili
ár

io
 d

o 
co

m
pu

ta
do

r 

 

O mobiliário da sala de 
informática não permite o 
usuário de cadeira de rodas 
utilizá-lo. 

 

 

Te
le

fo
ne

 P
úb

lic
o 

 

Ausência de telefone 
acessível para deficientes 
auditivos e usuários de 
cadeira de rodas. 

    
 

M
es

a 
de

 e
st

ud
o 

 

O mobiliário da biblioteca não 
permite aproximação do 
cadeirante. 

 
 

Be
be

do
ur

o 

 

O bebedouro não permite 
aproximação do cadeirante. 

 
 

M
ob

ili
ár

io
 

es
co

la
r 

  
Não possui carteira acessível 
para pessoas com 
deficiência.  

 

 
  

 
 
 

QUADRO 5M: Mobiliário da EMUG 
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6.2.3 Passeio acompanhado 

 A experiência foi realizada com dois estudantes, sendo um aluno com 

deficiência visual vinculado à própria instituição, e o outro, com deficiência física de 

caráter motor, oriundo de uma instituição privada. 

 A pesquisadora acompanhou a realização dos percursos e obteve 

informações sobre a usabilidade do ambiente. Os trajetos ocorreram na área de uso 

comum dos alunos, porém ambos diferem devido o estudante não conhecer o 

ambiente educacional. 

  

a) 1º Passeio: Aluno da instituição 

• Data: 18/07/2005. 

• Horário: noturno – turno de aula do estudante. 

• Duração: 1 hora. 

• Caracterização da PD: EMS, 57 anos, deficiente visual, utiliza bengala para 

auxiliar na sua locomoção. 

• Tempo que convive no local: 06 meses. 

 
 Este passeio teve início, logo após os devidos esclarecimentos a respeito da 

metodologia a ser utilizada, quando, a pesquisadora solicitou ser conduzida a uma 

visita aos ambientes de uso comum dos alunos, incluindo biblioteca, sala de vídeo, 

sala de informática, quadra de esportes, sala de aula e refeitório, sendo que, ao 

chegar a cada local, manteve, com o aluno, diálogos curtos. 

O passeio começou a partir da calçada da instituição (trecho 1), porém o 

entrevistado podia optar entre uma rampa ou a escada de acesso (ver Figura 38 

com indicações dos percursos). Para ingressar na escola, ele escolheu a rampa, 

(Figura 37), dirigindo-se, em seguida, para o portão de entrada e demonstrou 

segurança durante a sua locomoção, conseqüência da sua familiaridade com aquele 

local, onde, costumeiramente, circula todos os dias. 
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Na seqüência, escolheu caminhar pela lateral direita, lugar onde se localiza a 

sala de aula que freqüenta. Durante esse trajeto, foi de encontro a um degrau 

isolado fato que o levou a mover a sua bengala à procura de outros desníveis 

FIGURA 37: Acesso de EMS a EMUG 
Fonte: Autora, 2005. 

FIGURA 38: Percursos realizado por EMS na 
EMUG 
Fonte: Autora, 2005
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(Figura 39), apresentando, desta feita, movimentos inseguros durante a locomoção, 

passando a utilizar a parede (limite sala de aula/pátio) como guia para o seu 

deslocamento (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A ausência de piso tátil e do piso de sinalização indicada no levantamento 

técnico (Quadro 6C) comprovou a inadequação daquele espaço, concorrendo 

significativamente, para que EMS se chocasse com um dos bancos, somando-se, 

ainda, à localização indevida deste elemento, colocado em meio à circulação, 

(Figura 41). Estas são, portanto, duas falhas em um único e pequeno trecho: a falta 

de piso tátil de sinalização e a má localização do banco. 

 Ao tentar localizar a biblioteca (trecho 2), buscou as fontes sonoras para a 

sua localização espacial, identificada, desta feita, por intermédio do barulho 

provocado pelos alunos que advinham no sentido das salas de aula. Chegando ao 

seu destino, deparou-se com um cenário nada acessível, visto que não pôde 

circular, livremente, até as mesinhas de estudo, nem tampouco, sentar-se, devido à 

falta de orientação e à desorganização ambiental comprovadas nas suas próprias 

palavras: “nunca venho só aqui, sempre venho com os meus colegas da sala”. (...) 

“não posso pegar livros aqui, todos são impressos, não tem livro em Braille” (Figura 

42). Na verdade, este “não pegar” realça duplo entendimento: ou seja, não poder 

alcançá-lo pela inadequação ambiental, e não poder pegá-lo em razão da não 

existência do tipo de livro especificado por ele. Realmente, é lamentável a falta de 

livros em Braille nas escolas, visto que os mesmos poderiam servir de complemento 

ao conhecimento das pessoas com deficiência visual.  

 

FIGURA 39: EMS esbarrando 
no degrau. 
Fonte: Autora, 2005 

FIGURA 40: EMS utilizando parede 
como guia no deslocamento. 
Fonte: Autora, 2005 
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Nesta etapa evidenciou-se, provocada pela falta de orientação no espaço o 

receio do respondente em locomover-se na biblioteca, diferente do ocorrido nas 

áreas externas. Apesar de já ter vivenciado, anteriormente, o ambiente na 

companhia de colegas, a sua indisposição revelou que o mesmo não tem habilidade 

para utilizá-lo, nem sabe como sentar nas mesas de estudo, revelando, ainda 

inexperiência em relação ao reconhecimento das estantes, ou até mesmo para 

adquirir um livro, resultando na sua incapacidade de agir e participar do ambiente. 

Ao dirigir-se para a sala de vídeo (trecho 3), EMS mostrou-se confuso 

(Figuras 43, 44 e 45), sem direcionamento, entrou no banheiro (Figura 39), esbarrou 

novamente nos bancos (Figura 38). Dirigia-se para a saída, quando um funcionário, 

o alertou, informando-lhe que caminhava no sentido errado, mesmo assim, não 

conseguiu organizar-se, expressando, logo em seguida, que não sabia informar 

onde estavam localizadas a sala de vídeo nem a de informática. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Constatou-se também, que aquele ambiente não fornecia informações que 

pudessem ser captadas pelo sistema sensorial do usuário, não apresentava pontos 

FIGURA 41: EMS colidindo com banco 
Fonte: Autora 

FIGURA 42: EMS na biblioteca. 
Fonte: Autora, 2005 

FIGURA 43: EMS confuso 
na direção a seguir. 
Fonte: Autora, 2005. 

FIGURA 44: EMS esbarrou novamente 
no banco. 
Fonte: Autora, 2005 

FIGURA 45: EMS procurando a sala de 
vídeo. 
Fonte: Autora, 2005. 
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referenciais que possibilitassem à pessoa, encontrar o ambiente solicitado, ao 

caminhar na instituição. 

 EMS encaminhou-se para a quadra de esporte (trecho 4), desceu pela 

escada mostrando-se bastante inseguro (Figura 46), fato que permitiu a um colega, 

que estava passando no momento, falar: “cuidado para não cair, você vai descer 

uma escada”, em seguida, caminhou guiando-se pela parede (Figura 47). Localizou 

a circulação de acesso, utilizando novamente como referência a audição, visto que, 

a partir do momento que não ouvia mais os ruídos ocasionados nas salas, detectou 

a presença da circulação. Ao passar próximo ao bebedouro a bandeja de copos, 

colocada inadequadamente, fora do alinhamento, somou-se à ausência de 

sinalização tátil no piso, conforme análise técnica – Quadro 5C, e, quase provocara 

outro acidente. Diante desses fatos foi possível observar que a bengala não é 

suficiente para detectar os obstáculos suspensos, pois seu uso é direcionado para 

percepção das áreas inferiores. (Figura 48). 

 Seguindo em linha reta, EMS percebeu a existência da parede localizada em 

frente à circulação e dobrou à esquerda. O estudante se guiava pela parede, o que 

facilitou a identificação do ambiente que procurava. Ressalte que, o toque constante 

da sua bengala de encontro à parede, possibilitou a constatação de que a alvenaria 

terminara. Foi então que, percebendo o alambrado relatou: ”é aqui a quadra de 

esporte”, No entanto, ele não soube indicar o local do portão de acesso a este 

ambiente (Figura 49). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 A PD revelou-se insegura diante dos desníveis. Ao utilizar a escada, 

observou-se desconforto, principalmente, em relação à sua descida, pois apesar da 

sinalização com piso tátil, não foi possível detectar se o obstáculo seguinte seria 

FIGURA 46: Dificuldade 
de EMS para descer a 
escada. 
Fonte: Autora, 2005.

FIGURA 47: EMS 
guiando-se pela parede. 
Fonte: Autora, 2005 

FIGURA 48: EMS 
detectando somente a 
base do bebedouro. 
Fonte: Autora, 2005. 

FIGURA 49: EMS 
identificando a quadra. 
Fonte: Autora, 2005. 
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apenas um degrau, (muito presente na escola), ou uma escada. Assim, era 

necessário estender a bengala para tentar encontrar outros degraus, fato muitas 

vezes não perceptível conforme mostra o trecho 6. 

 Para compor o trecho 5, a pesquisadora e o aluno encaminharam-se para o 

refeitório, percurso no qual EMS mostrou-se confuso, sem definição de 

direcionamento caiu ao esbarrar em um desnível, (mesmo estando sinalizado com o 

piso tátil – Figuras 50 e 51) e colidiu com uma árvore (Figura 52). Levantou-se, e, 

desordenadamente, procurou reconhecer o obstáculo que o levara ao chão para, em 

seguida, comentar: “não sei onde fica o refeitório, nunca andei por aqui”. 

 

  
  

 

 

 

O fato causou-lhe insatisfação, e, a partir deste, passou a desenvolver os 

passos com maior lentidão, encostando-se mais e mais à parede e, na medida em 

que se acumulavam os fatos relacionados à inabilidade pessoal e à desorganização 

espacial, tornava-se mais difícil o seu deslocamento. 

 Por fim, ao dirigir-se para a sua sala de aula (trecho 6), sempre com o modo 

habitual de orientar-se, no sentido paralelo às paredes e com o auxílio da bengala, 

percebeu a porta de entrada, para o que, a pesquisadora questionou como ele 

conseguira, realizar essa atividade sem dificuldades e identificar a sala de aula. A 

resposta veio logo em seguida: “antes eu estudava na última sala, próximo da rampa 

e agora, na primeira”. Diante dos fatos, constatou-se que, na ausência de elementos 

que proporcionem uma orientação espacial adequada para pessoas com baixa 

visão, estes usuários utilizam referenciais, como a primeira e a última, como forma 

de facilitar a identificação do ambiente desejado, orientando-se pelo número de 

passadas necessárias até alcançar o limite a ser alcançado. 

FIGURA 50: EMS não 
identificando o piso tátil. 
Fonte: Autora, 2005. 

FIGURA 51: EMS 
sofrendo um acidente. 
Fonte: Autora, 2005 

FIGURA 52: EMS 
procurando reconhecer o 
obstáculo. 
Fonte: Autora, 2005. 

FIGURA 53: EMS 
inseguro. 
Fonte: Autora, 2005. 
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 Após a realização dessa experiência o estudante foi abordado com alguns 

questionamentos, tais como: o meio de transporte utilizado para ir à escola, o que 

acha melhor e pior na instituição, a avaliação das escadas, rampas, pisos, 

orientação espacial, a interação com os colegas e outras conforme mostra o 

Apêndice C. As respostas a esses questionamentos apontam para os resultados 

descritos a seguir.  

 O entrevistado é oriundo do Instituto dos Cegos, portador de retinose 

pigmentar17. Estuda naquele estabelecimento há seis meses, aprecia “a turma, 

amigos e professores” considera que o ambiente escolar favorece as relações de 

amizade, e lamenta, profundamente, a ausência de um computador com teclas em 

Braille, bem como a falta de um professor que compreenda e dissemine a referida 

linguagem. Através desse relato pode-se verificar que a convivência com a diferença 

tem um resultado positivo no que tange à inclusão destes alunos na sala de aula 

normal, onde todos aprendem conjuntamente. Porém, é necessário o 

reconhecimento das necessidades específicas do aluno para obter equipamento que 

atenda às suas expectativas, bem como investir na capacitação dos professores. 

 As dificuldades encontradas no entorno urbano justificam o temor que EMS 

sente e por isso evita enfrentar aquele percurso de forma autônoma, preferindo a 

dependência do irmão ou do cunhado que o leva e traz, diariamente, para escola. 

Tal situação demonstra que o entorno urbano corresponde a um fator determinante 

para o acesso e permanência do aluno com deficiência na instituição, pois muitos 

não têm meios de chegar ao equipamento escolar.  

 Na opinião do entrevistado, as rampas da escola são ótimas, enquanto que as 

escadas são péssimas (referindo-se aos inúmeros degraus isolados existentes no 

interior da escola), o que provoca: “dificuldade de subir e descer, tem que ser muito 

devagar, coloco a bengala e depois passo a perna, fico sempre com medo”. Essa 

opinião comprova que apenas a implantação de rampas, que atendem o usuário de 

cadeira de rodas, não garante que a edificação seja acessível. Apesar da vivência 

naquele espaço o usuário sente-se desconfortável ao locomover-se, pois os degraus 

isolados, presentes nas circulações, oferecem insegurança para o deficiente visual. 

                                                 
17 Doença hereditária cujos sintomas em geral se manifestam no jovem. Trata-se de uma 
degeneração da retina que começa na periferia e lentamente compromete também a visão central 
(Oliveira, et al, 2000). 
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Tal relato torna evidente que é necessário conhecer a forma de utilização do 

ambiente pelas pessoas com deficiência para concebê-lo de forma adequada.  

 Com relação às informações ambientais, considerou o seu estado precário e 

afirma que o piso é péssimo e, que as distâncias a serem percorridas apresentam 

estado precário também. Diz ter grande dificuldade para orientar-se/localizar-se 

dentro da escola e alega que: “nunca ninguém {sic} lhe ensinou os ambientes da 

escola”. Observa-se a importância de uma assistência da escola no momento inicial 

em que o aluno chega à instituição, sendo necessário que os professores 

apresentem os diversos ambientes para que este possa sentir-se seguro no local 

que escolheu para estudar, ampliando sua experiência no que tange à interação 

com o ambiente e, consequentemente, seu crescimento pessoal. Porém, é de 

fundamental relevância que esse espaço esteja adequado ao usuário com 

deficiência, fato que dispensaria a tarefa de conhecê-lo previamente. 

 Quanto à sua opinião a respeito da iluminação refletida na sua escola, foi este 

o relato: “consigo perceber somente quando o ambiente tem muita luz ou quando 

está escuro”, ou seja, o preto ou o branco. Quanto a esse questionamento não é 

possível uma avaliação do usuário, devido a sua deficiência visual. 

 O banheiro da escola não é utilizado por ele e, mesmo diante dos obstáculos 

relatados, não deseja modificar qualquer espaço da sua escola.  

 Com relação às respostas aos questionamentos feitos ao entrevistado, a 

respeito do passeio, verificou-se a ausência de conhecimento ambiental da escola 

na qual estuda, a insegurança para locomover-se no espaço é evidente no momento 

em que relata a falta de identificação com vários ambientes da instituição, sendo, 

inclusive, necessária a presença de um amigo para conduzi-lo aos locais. A atenção 

dada pelos companheiros de sala e professores faz com que ele sinta-se acolhido 

na comunidade escolar levando-o a não indicar nenhuma alteração relacionada à 

concepção ambiental, apesar de ter mencionado a insatisfação em relação à sua 

locomoção, no ambiente da escola. 

Já em relação à experiência do passeio percebeu-se, de modo geral, a 

dificuldade encontrada pelo estudante em relação a: 

• orientar-se dentro da escola, visto que por diversas vezes mostrou não saber 

para que lado seguir, principalmente nos cruzamentos onde deveria tomar a 

decisão de seguir em frente ou dobrar à direita e à esquerda (trechos 3, 4 e 5); 
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• a ausência de experiência em relação a objetos e locais que não permitem o 

reconhecimento de informações espaciais (trecho 6); 

• desconhecimento da finalidade do material utilizado para alertar a respeito 

de obstáculos como é o caso do piso tátil, visto que sua presença não serviu 

para adverti-lo de nenhum obstáculo presente na escola.  

 No que tange à percepção sensorial a PD utilizou-se dos sentidos do tato 

junto com o auditivo e o movimento, constatando-se que a escola avaliada não 

oferecia sinais adequados e referências em relação ao deficiente visual, mostrando-

se, portanto, um espaço inadequado para ser utilizado por um usuário com déficits 

visuais. Tal experiência leva a questionar a forma de promover a acessibilidade nas 

edificações na qual predomina a preocupação com a questão técnica de apenas 

atender à norma (NBR 9050), descuidando-se de questões relacionadas com as 

sensações, percepções, formações mentais dos usuários. 

 
b) 2º Passeio: Usuário externo 

• Horário: manhã.  

• Duração: 30 minutos. 

• Caracterização da PD: DTN, 7 anos, deficiente físico de caráter motor, utiliza 

muleta para auxiliar na sua locomoção. 

  

 Como o aluno PD envolvido na experiência anterior era adulto, optou-se aqui 

pelo experimento com uma criança, sendo que, de acordo com relatos, se ela 

demonstrava um comportamento ativo em seu ambiente natural, desta feita, em uma 

nova escola mostrou-se retraída. Como a criança não teve iniciativa para explorar os 

ambientes da instituição, foi preciso conduzi-la à sala de aula, banheiro, biblioteca, 

sala de computação e quadra. Na ocasião observou-se sua locomoção, adequação 

do piso, a eficácia na utilização do sanitário, equipamentos como mobiliário escolar, 

balcão de atendimento e similares. 

 A experiência teve início na calçada do prédio quando lhe foi solicitado que 

caminhasse até a edificação. Diante das alternativas de acesso oferecidas, entre a 

rampa e a escada (ver Figura 54 com indicações de percurso), optou pela segunda 

se mostrando tímido, em virtude da platéia de crianças que observava a cena.  

Somente após o afastamento destas, ele seguiu o seu percurso (trecho 1) sem 
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apresentar dificuldades. Ao entrar no prédio a pesquisadora conduziu o estudante a 

uma sala de aula onde observou a usabilidade do mobiliário escolar (cadeira e 

mesa) frente às necessidades físicas e medidas antropométricas da criança, ou seja, 

as dimensões quanto à profundidade, altura e largura interna e externa da mesa e 

da cadeira. Verificou-se que o mobiliário não oferecia condições necessárias de 

conforto ao aluno para execução das tarefas escolares (Figura 56), pois os membros 

inferiores ficavam pendentes, impossibilitando o apoio dos pés ao chão, gerando 

incômodo nas pernas, podendo conduzir a lesões na área devido à ausência de 

sensibilidade acarretada pela doença. Quanto à cadeira o encosto apresentava-se 

inadequada para uma boa postura devido à profundidade não corresponder às 

medidas antropométricas. 

 
 

 

Figura 54: Percurso realizado por DTN na EMUG. 
Fonte: Autora, 2006. 



 113

                                          
 

 

 

 Em seguida (trecho 1) caminhou para a área administrativa, sentou-se no 

banco que havia no pátio e direcionou-se para a secretaria. Verificou-se a mesma 

dificuldade encontrada no mobiliário escolar, ou seja, o banco era alto, não 

possibilitava o apoio dos pés ao chão. O estudante apresentava dificuldades para 

sentar no mobiliário, chegando a correr o risco de sofrer um acidente no momento 

que colocou a muleta sobre o banco para acomodar-se. (Figura 58).  

 

                  
 

 

 No trecho 2 dirigiu-se ao banheiro quando a pesquisadora solicitou que ele 

escolhesse entre os boxes, aquele que preferiria, caso fosse utilizá-lo. O informante 

optou pelo maior, destinado à utilização por PDs. Logo ao aproximar-se do local 

encontrou a porta fechada, também não conseguiu abri-la, pois não compreendia 

que o seu sistema de abertura era de correr, passando dai a pressioná-la, por 

alguns instantes.  Após ser informado de que o sentido da abertura era outro, tentou 

empurrar, fazendo-o, com bastante dificuldade, (Figura 59), pois esta ação exigia 

grande esforço físico. Aberta a porta (pela pesquisadora) o menino aproximou-se do 

sanitário e fez simulação para utilizá-lo (Figura 60). Verificou-se que apesar da 

dimensão do ambiente favorecer a utilização no que se refere à dispor de espaço 

Figura 55: DTN entrando na EMUG. 
Fonte: Autora, 2006. 

Figura 56: DTN utilizando o mobiliário escolar. 
Fonte: Autora, 2006.

Figura 57: DTN locomovendo-se. 
Fonte: Autora, 2006. 

Figura 58: DTN sentando no banco. 
Fonte: Autora, 2006 
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para colocar a muleta, o vaso sanitário não atende aos padrões de altura para o 

usuário, visto que a barra de apoio lateral auxiliou a sua transferência, porém não o 

suficiente, pois estas não correspondiam à altura confortável para obter o melhor 

apoio.  

         
 

 

 

 Ao entrar na biblioteca (trecho 4) a criança ficou observando as maquetes 

que estavam expostas, porém não se moveu para tocá-las. Foi proposto que ele 

retirasse um livro da estante, sendo logo em seguida incentivado a locomover-se no 

ambiente, para a qual não se interessou. Apesar de o local oferecer meios de 

chamar a atenção do garoto, estes não foram suficientes para permitir sua interação 

com o ambiente. 

 A pesquisadora perguntou, então se o menino queria utilizar um computador. 

Ele logo aceitou sendo conduzido à sala de informática. Porém para que pudesse 

sentar-se na cadeira recebeu auxilio, devido a mesma ser inadequada para a sua 

deficiência. (Figura 61). Alta e com rodízios, o instrumento não oferece qualquer 

segurança. A instabilidade e as dimensões da mobília não atendiam aos padrões 

antropométricos da criança, deixando-a totalmente desconfortável para utilizar o 

equipamento.  

 
 

 

Figura 59: DTN tentando abrir a porta. 
Fonte: Autora, 2006. 

Figura 60: Simulação de DTN utilizando o vaso 
sanitário. 
Fonte: Autora, 2006.

Figura 61: Mobília do computador inadequado 
para DTN. 
Fonte: Autora, 2006. 
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 Em seguida, caminhou até, a quadra de esporte, ali parando, ficou 

observando no portão a brincadeira dos alunos. Por fim, aproximou-se do bebedouro 

instalado na circulação para beber água, apresentando dificuldade para alcançar e 

utilizar a torneira. E apesar de haver conseguido realizar o seu propósito, o tempo 

gasto para realizar a tarefa revelou a ineficiência do equipamento. 

 
 

 

 Após a realização do passeio, foram-lhe feitos alguns questionamentos com o 

objetivo de verificar a satisfação do espaço diante da experiência realizada, 

abordando os aspectos indicados no Apêndice C. A criança não apontou 

dificuldades, exceto no que se referiu ao banheiro. Além disso, o pai do informante, 

que também o observou durante o trajeto, questionou a conduta do filho no que 

tange à escolha da escada, no início da visita, “não sei por que ele subiu pela 

escada, sempre utiliza a rampa, para ele é bem melhor”. Portanto, a habilidade do 

usuário para locomover-se no espaço resulta do treinamento de transferência e 

mobilidade realizado com fisioterapeuta. 

 De modo geral, constatou-se que a edificação não oferece mobiliário e 

equipamentos para atender aos padrões antropométricos de crianças, levando-nos a 

interrogar a adequação do ambiente a crianças não PDs na mesma faixa etária, e a 

cadeirantes. 

 

6.2.4 A opinião da gestora 
 
 O resultado da entrevista efetuada com a administradora da EMUG 

apresentou diagnostico semelhante ao  que ocorreu na escola anterior, ou seja, 

apesar de haver passado por reformas de adequação, o espaço não se encontra 

adequado às PDs. Ressalte-se nesta, os pareceres concretos a respeito das 

questões que envolvem a inclusão escolar, sem esquecer que, ali, tambem, os 

atores envolvidos deram um passo adiante visto haverem, voluntariamente, buscado 

Figura 62: DTN descendo a escada.  
Fonte: Autora, 2006. 
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a ajuda do centrinho como forma encontrar caminhos para se comunicar com os 

diferentes, de colaborar para o seu ensino/aprendizagem. Ficou, porém, bastante 

clara, a necessidade de material pedagógico adequado, visto que até agora a escola 

recebeu apenas uma pasta, contendo uma reglete18 e material de apoio, fato 

ocorrido após o registro do deficiente no censo escolar. Registrou-se também a 

necessidade de um acompanhamento que concorra para a educação destas alunos, 

pois um seminário de três dias, ou seja, a única forma de capacitação ate agora 

oportunizada aos professores, não se mostra suficiente para atender a tantas 

necessidades. 

Além disso, o resultado da reforma de adequação do prédio, ocorrida há dois 

anos, deixou a informante insatisfeita. Esta alegou inadequação nas rampas, 

iluminação insuficiente, quadras que não oferecem espaço para as PDs, nem 

tampouco o refeitório concorre para que este tipo de pessoa possa usá-lo, 

satisfatoriamente. De fato, este diagnóstico coincide parcialmente com o 

levantamento técnico, pois, na arquibancada da quadra não há local destinado à 

pessoa com deificiência e o refeitório não tem mobiliário adequado para o aluno 

realizar as refeições. Portanto, entende-se que há um longo caminho a ser 

percorrido, até que se concretize a acessibilidade para as pessoas com deficiência.. 

Quanto à discriminação dos alunos com relação a PDs a diretora indicou que 

já aconteceu de alunos zombarem de um estudante surdo, porém já faz tempo, “hoje 

isso não acontece mais”. Esta realidade se configura como animadora, visto 

constatar-se que, aos poucos eles estão se acostumando com a diversidade, 

embora tenham intimidado o muletante, ficando a olhá-la quando chegou à escola.  

De acordo com a afirmação da gestora da escola, uma mãe reconheceu a 

irregularidade da rampa, constituindo-se em fato inusitado. Vale salientar, no 

entanto, que além de reconhecer os erros é necessário que a comunidade aprenda, 

a exigir o seu direito, no sentido de solucionar tais problemas. 

A entrevistada foi mais além, oferecendo sugestões importantes para 

melhorar o atendimento aos alunos PDs, como a necessidade da inclusão de 

psicólogos nas escolas, a fim de auxiliar a comunidade a lidar com as deficiências.  

 

 

                                                 
18 Dispositivo de ajuda técnica destinado ao deficiente visual para a escrita em braille. 
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7 DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA UMA ESCOLA 
ACESSÍVEL  
 
 O trabalho de avaliação das condições de acessibilidade nas duas escolas 

municipais favoreceu a discussão em torno da estruturação física do ambiente 

escolar, melhor dizendo, o estudo oportunizou uma série de sugestões que servirão 

para embasar seu planejamento espacial, contemplando todos os elementos que 

compõem a escola. Embora tais recomendações se voltem, em especial, para o 

público com limitações físicas (mais especificamente, os que fazem uso de 

dispositivos de ajuda técnica, como por exemplo, andador, cadeira de rodas e 

muletas, incluindo, também, neste cenário, aqueles que têm dificuldade visual e 

perdas auditivas), provavelmente, as recomendações facilitarão a vivência de toda a 

comunidade escolar. 

 A análise técnica, reforçada pelas indicações genéricas dos personagens 

Joca, Fred, Mariane e Paulo, teve caráter abrangente, pois, além dos setores 

comuns aos alunos, incorporou as áreas administrativa, pedagógica, recreativa, 

didático-pedagógica e de serviços. Isso se explica porque, sendo a escola uma 

repartição pública, é necessário que todos os seus ambientes possam ser utilizados 

por todas as pessoas, PDs ou não, inclusive cozinha, despensa, depósito e 

similares. 

 A sugestão para que se tenha como fundamento os princípios do desenho 

universal, justifica-se pelo fato de que, caso a sua inserção ocorra na fase inicial da 

concepção projetual, as tão comuns adequações tornar-se-ão desnecessárias e 

inoportunas. Desnecessárias, devido à abrangência do Desenho Universal, que visa 

atender às necessidades de todas as pessoas e inoportunas, pois, no momento em 

que se constrói algo com exclusividade para uns, outros, automaticamente, podem 

sentir-se excluídos, uma vez que as adaptações no ambiente, para ampliar esse 

atendimento, têm custos temporais, econômicos e sociais. 

 Importante salientar que a forma de promover a sociabilização e a integração 

entre indivíduos com diferentes condições físicas na escola exige do projetista a 

compreensão de toda a complexidade que envolve as atividades desenvolvidas nos 

diversos ambientes escolares, ou seja, é preciso que ele entenda a teia que regula 

as atividades pedagógicas, desde o seu funcionamento até o uso correto dos 

elementos que favorecem a aprendizagem e as necessidades específicas de alunos, 
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professores e demais envolvidos com a educação, possibilitando a utilização 

coerente e harmônica do local, de modo a satisfazer, uniformemente, tanto a função 

pedagógica da escola, como as necessidades dos usuários, em especial, àqueles 

com algum tipo de deficiência  

 Para a exposição e maneiras de utilizar essas recomendações, inicialmente, 

estão descritos os aspectos gerais de uma edificação escolar: a escolha do sítio e o 

entorno urbano, os cuidados a serem tomados para a implantação do projeto, a 

adequação dos principais acessos, a identificação da edificação, os tipos de piso, as 

esquadrias a serem utilizadas. Em seguida, abordou-se os diversos componentes 

ambientais: sala de aula, banheiros, sala de informática, biblioteca, os equipamentos 

e mobiliário; a informação adicional para a orientação dos alunos; os cuidados a 

serem tomados nas circulações horizontais e verticais.  

 
 
7.1 Aspectos gerais para implantação da escola 
a) Escolha do sítio e entorno urbano 

A localização do terreno e a sua influência sobre a estrutura escolar 

colaboram, para a acessibilidade. Conforme constatado, as duas escolas situam-se 

em áreas de difícil acesso ou com topografia irregular, o que concorre para o 

comprometimento do acesso e a permanência de PDs em seus quadros. 

 A escolha do terreno constitui-se um aspecto fundamental para a implantação 

correta do equipamento escolar, devendo-se levar em consideração desde a 

topografia, pois, caso este seja plano ou com pequeno desnível torna-se mais fácil o 

acesso à escola. No entanto, é preciso observar a localização no que diz respeito à 

sua  proximidade com vias movimentadas. O tráfego intenso de automoveis provoca 

ruído em excesso, dificultando a concentração na sala de aula. Já, a ventilação, 

insolação e a infra-estrutura local, tais como, pavimentação das vias de acesso, 

oferta de transporte coletivo, abastecimento de água, rede elétrica e telefone são, 

também, fatores imprescindíveis para o bom funcionamento da escola. 

 Ficou evidente a inadequação do entorno urbano das duas escolas, 

apresentando obstáculos a exemplo dos degraus, a falta de guias de rebaixadas, 

pisos irregulares, passeios estreitos, postes e lixeiras bloqueando área de 

circulação, dentre outros. Tal realidade foi especificamente comentada nos relatos 



 119

do aluno da EMTP quando afirmou que era necessário a constante presença da sua 

mãe para conduzi-lo a escola.  

Para que as PDs possam ter acesso à educação, as vias urbanas, calçadas e 

transportes coletivos, devem proporcionar segurança em percursos livres de 

obstáculos. É preciso implantar rotas acessíveis, trajetos contínuos livres de 

obstáculos, sendo importante que tais percursos favoreçam o acesso desde o ponto 

de ônibus mais próximo. 

 A largura das calçadas deve compreender a faixa livre do passeio, a faixa de 

mobiliário e a arborização. A faixa livre de passagem é destinada ao trânsito de 

pedestres, devendo sua largura ser definida de acordo com o fluxo médio destes. 

Quanto ao mobiliário e à arborização, devem ficar próximos ao meio fio, funcionando 

como área de separação entre a via de tráfego e o espaço destinado a pedestre, 

como forma de proporcionar maior segurança. As calçadas devem ser construídas 

com material durável, de fácil reposição, com superfícies uniformes, regulares e 

antiderrapantes, e inclinação com o máximo de 3% na seção tranversal para que as 

pessoas possam caminhar com segurança e autonomia. 

 Nas esquinas e travessias de pedestres, deve haver rebaixos de meio fio ou 

faixas de travessia elevadas, de modo que a rota acessível não seja interrompida. O 

rebaixo deve estar alinhado com o lado oposto, atendendo aos critérios da norma 

NBR 9050. 

 

b) Identificação da escola   

 Identificar a EMTP não ocorre de maneira fácil, uma vez que inexiste placas 

informativas que informem a presença do equipamento escolar. Já, na EMUG o 

excesso de informações colocadas nas edificações próximas confunde o usuário 

prejudicando a visualização da informação. As informações visuais devem ser 

implantadas no entorno da escola para alertar a presença do equipamento escolar. 

Porém, deve-se ter cuidado com a sinalização, de tal modo que as informações não 

confundam, dificultem ou impeçam o seu processamento devido ao seu excesso, por 

exemplo, evitar mensagens conflitantes, deficientes ou pouco claras. 

 Outra forma de facilitar a identificação do ambiente é a tipologia adotada, 

dado que a imagem da edificação deve realçar o tipo de atividade que ocorre 

naquele local, assim como o nome da escola deve ser implantado em local de 

destaque e visível para que a mesma seja identificada com facilidade. Esta maneira 
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de sinalizar deve seguir premissas de dimensionamento e contraste de cor dos 

textos, a fim de que sejam perceptíveis às pessoas com baixa visão. A escola deve 

contar, ainda, com a sinalização de trânsito adequada para alertar aos motoristas da 

existência de área escolar e, por conseguinte, da existência de constante fluxo de 

crianças na área. 

 
7.2 Orientação  
 
 Com relação à orientabilidade, ambas as escolas apresentaram-se 

inadequadas às PDs. Na EMTP registrou-se a dificuldade para identificar a escola 

em decorrência da pouca visibilidade do letreiro, ausência de acessos bem 

demarcados, e sinalizações claras. Já na EMUG, além da ausência de sinalização, a 

configuração espacial20 é de difícil leitura, o que dificulta a orientação e, 

consequentemente, o deslocamento no local. Além disso, a ausência de sinalização 

induz a deslocamentos desnecessários que, no caso de PDs, podem significar 

esforços físicos, adicionais e insegurança. 

 A esse respeito, Bins Ely (2005, p.26) afirma:  

 
a configuração espacial, a presença ou não de elementos referenciais e o 
zoneamento funcional atuam como elemento chave de leitura de um 
ambiente, podendo agir de forma a facilitar ou dificultar a compreensão do 
espaço”.  
 
 

 A experiência na EMUG mostrou que EMS não conseguiu localizar a sala de 

vídeo e, na EMTP, MAS não obteve sucesso ao procurar informações táteis no 

entorno das portas. A sua configuração dificultou a orientação e o deslocamento. 

Apesar da freqüência com a qual o informante visita a comunidade escolar, 

apresentou-se desorientado, confuso, caminhando em vários sentidos, por 

conseguinte, não identificou o ambiente quando foi solicitado pela pesquisadora que 

a conduzisse até a sala de vídeo. Contudo, a segunda escola citada, apesar da 

ausência de informações espaciais, apresenta uma configuração espacial que 

facilita a compreensão do espaço, conforme citou o informante: “encontrei logo a 

secretaria então foi mais fácil achar onde estavam as salas de aula”. 
                                                 
20 A configuração espacial é resultante do principio de organização espacial de um ambiente, 
identificado a partir da forma do arranjo físico – planta baixa em cruz, por exemplo – ou identificado 
pelo sistema de circulação – circulação vertical marcando eixo central ou a localização dos pilares 
demarcando os eixos de circulação (Bins Ely, 2005, p. 26). 
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 Os informantes com restrições visuais comportaram-se de modo diferente 

durante a exploração do espaço. O da EMTP apesar de não haver freqüentado 

aquela escola, mostrou habilidade durante o experimento, tanto para a identificação 

dos ambientes como para detectar o piso tátil. Isso se deu em razão do seu 

conhecimento acerca dos padrões estabelecidos na NBR 9050, enquanto o outro, 

pela falta dos mesmos subsídios, mostrou-se inseguro durante a locomoção. Assim, 

mesmo sendo freqüentador daquele espaço, não conseguiu identificar vários locais, 

nem teve habilidade para explorar o ambiente, chegando, até mesmo a cair quando 

se postou diante de um desnível, apesar de o local conter sinalização com o piso tátil 

de alerta. Tal fato põe em questão o conhecimento transmitido às pessoas com 

deficiência visual acerca das especificações estabelecidas na norma, pois tais 

parâmetros devem fazer parte do processo de treinamento que envolve recursos21 

para o desenvolvimento das habilidades e capacidades perceptivo – motoras do 

indivíduo. A percepção do espaço, portanto, está condicionada à habilidade 

individual de integrar todas as informações sensoriais coletadas no meio, sobretudo, 

pela capacidade do ambiente em oferecer informações ao visitante. 

 Vale salientar que as pessoas citadas recorreram à utilização de outros 

sentidos como forma de se guiarem durante a exploração ambiental, de orientar-se e 

locomover-se de forma segura e eficaz. MAS recorreu a sua compreensão tátil para 

detectar os obstáculos buscando no piso o sinal de alerta dos desníveis, recorrendo, 

também, ao seu conhecimento adquirido acerca de padrões construtivos, 

comprovados no reconhecimento e na identificação das portas, 90 cm  

 Conforme Lopes (2003), o tato está associado ao saber, ao conhecer, e é por 

meio dele que os materiais são identificados e classificados. Ao tatear uma parte do 

objeto, ou seja, os interruptores da sala da coordenação, MAS ativou a sua 

imaginação para que o todo fosse compreendido e assimilado facilitando o seu 

objetivo.  “Aqui é a secretaria”. 

 EMS recorreu às fontes sonoras para captar as informações do ambiente até 

encontrar a biblioteca e o corredor de acesso à quadra, sempre se orientando pelas 

vozes dos estudantes. A direção de onde provêm as fontes sonoras produz o 

sentido de localização espacial. De acordo com a autora supra citada (2003, p. 144), 

“a audição tem grande participação na identificação do caráter do edifício, 

                                                 
21 Mecânicos, ópticos, eletrônicos, animal -cão guia, (Felippe e Felippe, 1997, p. 13) 
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localização espacial, localização de obstáculos e na identificação da distância e do 

dimensionamento de um ambiente”.  

 Coincidindo com as informações constantes no referencial teórico, a 

percepção foi influenciada pelo conhecimento e experiências individuais. O 

informante da EMTP, imbuído do conhecimento de técnicas de mobilidade e da 

vivência, demonstrou habilidade na exploração do espaço. Já EMS, demonstrou 

dificuldade pois o seu conhecimento não lhe deu condições necessárias para se 

orientar e se movimentar com segurança nas mais variadas situações do ambiente. 

Para minimizar este problema se faz necessário o incentivo a sua participação em 

vivências que proporcionem mais experiências práticas. O informante FDCS, com 

deficiência físico-motora, não percebeu as inadequações, devido ao envolvimento 

emocional com os colegas. Por sua vez, DTN apresentou timidez ao experimentar o 

local, permanecendo em silêncio.   

 A análise acerca das informações divulgadas nos murais instalados nas 

paredes dos corredores das instituições permitiu verificar que estas se restringem 

aos videntes, permanecendo os não videntes alheios a elas, portanto sem tomar 

conhecimento de notas, eventos e outras notícias destinadas à comunidade escolar.  

 A orientação espacial condiciona-se aos processos de informação 

arquitetônica ou adicional. A informação arquitetônica é transmitida a partir das 

características físicas do ambiente e de seus elementos constituintes. Portanto, a 

configuração espacial, a presença de elementos referenciais e o zoneamento atuam 

como chave de leitura de um ambiente. A edificação escolar deve compor um 

universo compreensível, às suas zonas funcionais, tais como, setor administrativo, 

recreativo, pedagógico, didático-pedagógico e de serviços os quais devem estar bem 

definidos e corretamente articulados, de modo que a disposição das áreas facilite a 

compreensão do espaço.  

 Recomenda-se a utilização de um conjunto de elementos para facilitar a 

informação e sinalização, que deverão estar articulados de forma a transmitir 

segurança e independência às PDs possibilitando, às mesmas, saber onde estão, 

para onde querem ir e como poderão alcançar o seu objetivo. Visto que a 

implantação de elementos referenciais facilita a boa leitura e a orientação da 

estrutura espacial. Implantar marquise acima da entrada principal, por exemplo, 

demarca a entrada evita que a pessoa com deficiência física de caráter motor, 

devido à falta de informações, tenha que fazer deslocamentos desnecessários para 
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outros pontos da edificação. A orientação pode associar-se a figuras de animais, ou 

mesmo à combinação de cores, que representam marcos visuais para atrair a 

atenção da criança facilitando a sua orientação. Por exemplo, a demarcação dos 

setores caracterizada por cores diversas, ou mesmo a implantação de uma fonte 

d’água como forma de se tornar um marco referencial sonoro a ser utilizado por 

pessoas com deficiência visual.  

 A informação adicional caracteriza-se de duas maneiras: a sinalização vertical 

e a horizontal. A sinalização vertical é transmitida através de suportes físicos tais 

como placas, displays, mapas e banners locados em um espaço. Para as escolas 

sugere-se a implantação de um mapa tátil22 disponível em um totem, logo à entrada, 

para permitir à pessoa com deficiência visual manusear a planta da edificação e 

definir o seu percurso, conforme ilustra a Figura 63. O acesso ao totem e ao mapa 

deve ser faciltado pelo piso direcional ou de condução, especificados mais adiante. 

Tal recurso deve conter reentrâncias na parte inferior com no mínimo 0,30m de 

profundidade, a fim de, permitir a aproximação frontal do usuário de cadeira de 

rodas, e devem estar instaladas na altura de 0,90m para permitir o alcance manual, 

falicilitando, desse modo, a exploração da informação.  

 

 
  

Diante dessa realidade, torna-se claro que todos os ambientes, devem conter 

informações a respeito da atividade que ali se desenvolve, por exemplo, a biblioteca 

com o respectivo nome, as salas de aula com as devidas numerações, a sala de 

informática, a secretaria, os sanitários e assim, sucessivamente. A informação deve 

                                                 
22 Planta baixa em alto relevo com informações dos ambientes inscritas em braille. 

FIGURA 63: Totem com mapa tátil. 
Fonte: Autora, 2006.
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estar instalada em altura que permita uma boa visibilidade para o usuário em pé e/ou 

sentado, e estar na forma escrita-em Braille, para pessoas com deficiência visual; 

forma pictórica23, para pessoas com deficiência auditiva e para o autista e, ainda, 

com letras em alto relevo para os deficientes visuais não alfabetizados, como mostra 

a Figura 64. 

 
  

Para melhor compreensão do espaço e garantia do deslocamento com 

autonomia e segurança, recomenda-se que sejam utilizados recursos associativos à 

escrita como símbolos, cores, sons,  Tais recursos deverão ter correspondência com 

as atividades desenvolvidas em cada ambiente. 

 Apesar da pesquisa não ter vivenciado experiências com pessoas de baixa 

visão, porém é preciso lembrar que, como parte significativa da população brasileira, 

é composta de pessoas que, apesar da deficiência, não utilizam bengala, aumenta a 

necessidade de um espaço com condições adequadas e seguras. O contraste das 

portas e das barras de apoio, por exemplo, facilitam a localização e compreensão 

das portas, isto é, se as mesmas encontram-se abertas ou fechadas·. 

 A sinalização horizontal pode ocorrer através da paginação de pisos, 

utilizando-se do constraste de cores e texturas para delimitar as áreas, indicar alerta 

de obstáculos, sentido de percursos a serem realizados, ou mesmo, a indicação 

                                                 
23 Através de símbolos gráficos 

FIGURA 64: Sinalização vertical. 
Fonte: Autora, 2006.
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para a utilização de um determinado local como é o caso do estacionamento 

destinado à pessoa com deficiência, a qual necessita da indicação pictórica no piso. 

 O piso tátil possui um entendimento funcional para ser aplicado de acordo 

com sua finalidade, conforme mostrado a seguir:  

Piso tátil de alerta – consiste em um conjunto de troncos-cônicos, cuja função é 

indicar a presença de obstáculos, mudanças de planos e de níveis (ver Figura 65). É 

necessária a utilização de uma cor contrastante com o piso adjacente para que 

alerte, tanto as pessoas com perda total da visão, quanto parcial, uma vez que, 

estes últimos não utilizam bengala. Este tipo de piso não propõe a delimitação de 

percursos. Portanto, é necessário que sejam colocadas barreiras de proteção do tipo 

guarda-corpo para subtender a finalização da circulação. A aplicação desse tipo de 

piso em escolas deve ocorrer no entorno dos equipamentos suspensos, uma vez 

que os mesmos não permitem o alcance da bengala; nos bebedouros, com bandeja 

suspensa em que esteja sobressalente a circulação; ao redor dos telefones, nos 

desníveis, e no início e no término das rampas e escadas. Segundo a NBR 9050 

este deve ser instalado a uma distância de 0,32m do obstáculo, e sua finalidade é o 

aviso antecipado desse obstáculo.  

 

 
 

 

Piso tátil direcional – Consiste na textura com seção trapezoidal. É utilizado para 

indicar o percurso às pessoas com deficiência visual, garantindo-lhes segurança em 

todo o caminho (ver Figura 66). Deve ser instalado nas áreas de circulação onde não 

conste ou que seja interrompida a guia de balizamento e, em espaços amplos, 

demonstrando o sentido do deslocamento, e ser cromodiferenciada em relação ao 

piso adjacente. As escolas estudadas devem adotar este tipo de piso, a fim de 

facilitar o percurso do deficiente visual até o totem, mostrado na Figura 63.  

 

FIGURA 65: Piso tátil de alerta. 
Fonte: Autora, 2006.
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 Recomenda-se, em ambas as escolas, a substituição do piso com textura 

diferenciada utilizada, cujo estado atual, provoca desorientação para a pessoa com 

deficiência visual, devido à similaridade com o direcional, sendo imediatamente 

colocado o piso tátil de alerta, conforme especifica a NBR 9050 atual. 

 A aplicação do tipo borracha para a área interna ameniza os impactos das 

quedas, evitando possíveis ferimentos. É necessário, também, que a fixação da 

borracha seja embutida no piso e nivelado de maneira que eventual descolamento 

da placa não cause risco de acidente para o usuário. Por outro lado, cabe ressaltar o 

cuidado com a sua aplicação, pois o excesso de informações pode provocar 

confusão, reduzindo as possibilidades de exploração do ambiente. 

Recomenda-se, ainda, que sejam construídas guias de balizamento nos 

pátios onde haja a distribuição da vegetação e do mobiliário, separando-os da 

circulação e, ao mesmo tempo, facilitando o rastreamento da bengala, conforme 

mostra a Figura 67.  

 

FIGURA 66: Piso tátil direcional. 
Fonte: Autora, 2006.
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7.3 Esquadrias 
 
 Ao escolher o tipo de porta a ser utilizado na escola, se faz necessário 

verificar se a mesma não interferirá sobre o espaço, transformando-se em um 

obstáculo a mais. As portas localizadas em meio ao corredor de circulação, por 

exemplo, necessitam de um espaço adicional de 0,60cm para que a pessoa em 

cadeira de rodas possa se aproximar e abri-la. Porém á dificuldade se agrava 

quando o sentido de abertura da porta direciona-se para a área de circulação, pois 

esta exige uma largura de 1,50m, como forma de favorescer a passagem para o 

usuário. Existe ainda a possibilidade de a pessoa ser surpreendida caso alguém 

abra a porta, justamente, quando aquele primeiro for passando pelo local 

 É pertinente dizer que os comandos e trincos de portas e janelas devem ser 

do tipo alavanca, respeitando-se os limites de ação e alcance manual do UCR. 

Neste sentido, o estudante da EMTP devido a sua limitação fisica que o impede de 

utilizar o sistema de abertura do tipo maçaneta de giro exige que as mesmas sejam 

de alavanca, para facilitar a sua manipulação, através do uso do antebraço ou um de 

seus braços. Convém observar que, para o usuário de muletas, essa falha 

representa uma situação de desequilibrio com sério risco de sofrer uma queda. 

Também, ficou evidenciado que a maçaneta de alavanca curvada na extremidade é 

a mais indicada, para evitar acidentes às crianças, deve-se dar atenção especial 

FIGURA 67: Exemplo da construção de guia de balizamento. 
Fonte: Autora, 2006. 
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para a escolha das esquadrias e de seus comandos dada a sua importancia para as 

pessoas com restrições, registrando-se que a ferramenta inadequada implica no 

deconforto ou na sua inutilização. Com relação a tal escolha, a NBR 9050/2004 traz 

algumas recomendaçoes: o vão livre mínimo para portas, inclusive de elevadores 

que deve ser de 0,80 m. Com base nas experiências citadas, é preferível que se 

implante a porta com 0,90m, pois, após ser fixada a sua lateral impõe uma  

diminuição de 2cm na largura, devido à dobra da própria porta. Vale ressaltar que 

esses poucos centímetros são suficientes para dificultar o acesso da cadeira de 

rodas. No caso de portas de duas folhas, deve-se observar que, pelo menos uma 

delas, proporcione 0,80m de dimensão livre.  

 Quando for previsto visor nas portas este terá a largura mínima de 0,20m, 

ficando a sua face inferior situada entre os 0,40m a 0,90m do piso, e a face superior, 

no mínimo, a uma distância de 1,50m do piso. Dessa forma, os usuários com 

diversas alturas terão a possibilidade de utilizá-la. 

 Recomenda-se que as portas de vidros sejam sinalizadas com faixa adesiva 

em cor contrastante com o entorno, as demais deve contrastar com paredes e pisos, 

com o propósito de evitar acidentes. 

 As portas que possuem sistema de abertura diferenciado da de giro, do tipo 

correr, bem como às janelas, recomenda-se acrescentar a informação adicional que 

mostre o sentido e a forma correta de abertura, conforme mostra a Figura 68.  

 
 

FIGURA 68: Informação do sentido de abertura da porta. 
Fonte: Autora, 2006.
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As janelas devem oferecer uma boa visibilidade para o usuário de cadeira de 

rodas, recomendando-se a altura de 0,80m do piso, de modo que o cadeirante 

possa olhar para o exterior, bem como, o seu dispositivo de acionamento ser do tipo 

alavanca e estar a 1,15m do piso, de tal forma que permita o alcance manual para 

pessoas com baixa estatura e usuários de cadeira de rodas. 

 Também as janelas pivotantes constituem um obstáculo suspenso, como 

ficou constatado na EMTP quando MAS, esbarrou neste equipamento devido a sua 

altura imposibilitar o seu rastreamento. Por essa razão sugere-se substituí-las por 

outras do tipo correr, ou mesmo que sejam implantados mobiliário abaixo da 

esquadria, como por exemplo, a lixeira na área externa e armário na área interna do 

ambiente, para que o deficiente visual receba esta informação por meio de sua 

bengala. 

 
 
7.4 Acessos e circulações  
 
 Quanto ao portão de acesso, observou-se passagens estreitas, dificultando o 

movimento do equipamento de locomoção, notadamente, no caso de pessoas que 

utilizam cadeiras de rodas com cambagem24, cuja largura deve ser maior, para que 

possa oferecer estabilidade para a prática de esportes. A edificação escolar implica 

uma dimensão maior para os seus acessos, notadamente, devido ao grande fluxo de 

pessoas durante os horários de entrada e saída. Obviamente, é necessário 

determinar um padrão de cadeira de rodas, a fim de se estabelecer medidas 

eficazes para a largura de portas e circulações. Diante do exposto, cabe a pergunta: 

Porque a medida utilizada para as portas deveria ser a menor? 

 Observe-se que a entrada do prédio destinada aos alunos e funcionários deve 

ser projetada de forma a encurtar a distância entre a escola e o ponto de ônibus. O 

percurso deve possuir rota acessível entre a área externa e a área interna do 

estabelecimento de ensino. 

 Os espaços destinados à circulação devem seguir dimensionamentos, 

considerações e normas que garantam o acesso e o conforto às PDs, levando-se  

em consideração o fluxo de pessoas. 

                                                 
24 É o ângulo que existe entre as rodas e que as fazem ficar inclinadas ou anguladas (COOPER, R. , 
p. 38, 1998). 
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 Quanto aos pisos, a EMUG apresentou problema de acúmulo d’água, na 

circulação devido a falta de uma inclinação transversal adequada ou seja com 3% no 

sentido do alinhamento do muro, para facilitar o escoamento. Recomenda-se, 

também, a utilização de superfícies que mantenham alta absorção. Em superfície 

regular, deve-se evitar a utilização de estampas, pois, devido ao contraste de cores 

estas podem causar a impressão de tridimensionalidade. Estável e antiderrapante, o 

piso não pode provocar trepidações nos equipamentos que possuem rodas, por isso, 

o seu rejunte deve ser estreito para não acumular sujeira e, ao mesmo tempo, evitar 

que a bengala fique presa às ranhuras. 

 Os degraus isolados da EMUG que por vezes provocou acidentes durante a 

experiência do aluno EMS, comprovando a ineficacia do espaço devem ser 

eliminados e substituídos por rampas, obedecendo à inclinação determinada pela 

NBR 9050/2004.  

 O guarda corpo juntamente com o corrimão em duas alturas (0,70-0,92m) do 

piso, conforme especifica a NBR 9050 devem ser implantados, tanto nas rampas, 

como nas escadas de ambas as escolas, nas duas laterais das rampas e escadas, 

devendo ter destaque em cor contrastante à da parede, de modo que possibilite às 

crianças ou pessoas que utilizam cadeira de rodas, alcançá-la, confortavelmente. O 

guarda corpo precisa ser implantado no sentido vertical, para evitar que as crianças 

subam e, eventualmente, sofram acidentes, e o corrimão deve constar nas duas 

laterais para facilitar a utilização da pessoa hemiplégica25. 

 Recomenda-se que as circulações estejam bem definidas ou sejam induzidas 

por algum artifício, evitando-se a desorientação espacial do usuário.  

 
7.5 Ambientes 
 

De forma geral, as escolas apresentam ambientes que dificultam a realização 

das atividades pelo usuário, compostas por espaços projetados com deficits de 

iluminação, distribuição da mobilia bloqueando a circulação, quantidade de usuários 

incompativel com as dimensões ambientais projetadas para aquele local, dentre 

outros  descritos logo adiante. 

                                                 
25 Perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo, ALMEIDA PRADO, A.R. de et. al, 1998 
p.40 
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 O projeto arquitetônico da escola exige uma definição detalhada do programa 

de necessidades e dos equipamentos, devendo-se levar em consideração: a 

quantidade de usuários que se mobilizam no local, as atividades ali desenvolvidas, 

observando-se atividades como escrever, circular, cozinhar, comer e o mobiliário 

utilizado, a fim de melhor posicionar os pontos para a instalação elétrica, hidráulica e 

de esgotos, além da necessidade de se definir o dimensionamento do ambiente, 

para facilitar o seu uso. Estes aspectos devem ser associadas, ainda, às medidas 

ergonômicas, aos elementos de iluminação e ventilação, à seleção do material 

utilizado e às cores que serão empregadas. Entretanto, é preciso lembrar que as 

cores, o material e a textura das diferentes superfícies de um ambiente interferem na 

intensidade da luz que incide no seu interior. 

  

7.5.1 Setor administrativo 

 O acesso entre o setor administrativo e a entrada principal, tanto da EMUG 

quanto da EMTP tem sido dificultado pela distancia, levando visitantes a realizarem 

longos percursos em busca de informações. Na primeira escola a situação se agrava 

uma vez que para se chegar este setor torna-se necessario atravessar corredor que 

fica próximo as salas de aula, provocando a distraçao dos alunos que ali se 

enconram.  

Neste setor os ambientes devem estar localizados próximos ao acesso 

principal, a fim de facilitar a comunicação no sentido de fornecer informações, 

transmitir dados e executar tarefas de sua competência.  

 

7.5.2 Setor pedagógico 

a) Sala de aula 

 Nas salas de aula das escolas analisadas, a disposição da mobília inviabiliza 

a circulação do aluno de cadeira de rodas, o que impossibilitará, também, a um 

eventual professor cadeirante a ação de prestar assistência individual ao seu 

alunado. A disposição do mobiliário obedece aos parâmetros do Ministério da 

Educação e Cultura – MEC, cuja especificação 50cm de circulação, como se vê, não 

condiz com um ambiente inclusivo. Por sua vez, outro agravante, o estudante que 

utiliza o citado equipamento de locomoção não consegue interagir com os colegas 

devido à dificuldade para aproximar-se do mobiliário por estes, utilizado.  
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 Outro fator prejudicial é a incidência direta dos raios solares, notadamente na 

EMTP, que ofusca a lousa, aumenta exageradamente a temperatura ambiental, 

consequentemente, prejudicando as aulas e o rendimento dos alunos que estão 

sempre a reclamar “a sala de aula é quente.”. 

 Em ambas as escolas, as salas de aula não dispõem de sinalização luminosa 

para avisar ao deficiente auditivo os horários de entrada e saída. Além disso, a 

iluminação precária de certos ambientes, como é o caso da biblioteca, dos 

banheiros, sala de computação e salas de aula na EMTP e na EMUG constitui-se 

outra barreira, tanto para identificação do ambiente, quanto para a leitura. Estes 

casos ocorrem devido ao dimensionamento inadequado das aberturas. 

 As salas de aulas devem proporcionar a circulação da pessoa em cadeira de 

rodas. Para tal, a NBR 9050/2004 determina 0,90m de circulação para espaços de 

até 4m, conforme mostra a figura 69. A lousa deve ser branca, para possibilitar 

visibilidade da escrita por pessoas com baixa visão, permitir o atendimento 

simultâneo da pessoa com alta e baixa estatura, recomendando-se que este 

equipamento possua regulagem de altura para facilitar o uso por todas as pessoas 

(ver Figura 70).  

 O uso da iluminação indireta é preferencial, sendo esta a que menos reflete 

nas superfícies, evitando o ofuscamento, sendo, portanto, recomendado o uso de 

revestimentos opacos nos pisos e mobília com superfície não refletora. É 

necessário, ressaltar, que a área em frente ao quadro deve permitir o giro da cadeira 

de rodas, bem como, a mobília do professor deve possuir dimensões que 

possibilitem a aproximação frontal. A distribuição das mesinhas deve ser direcionada 

para permitir a boa visibilidade e acústica possível. 

 As atividades de ler e escrever exigem boa iluminância no plano de trabalho, 

por esse motivo a iluminação deve ser mantida sob controle, a fim de evitar o 

ofuscamento no plano da lousa e das carteiras. O uso de cores claras e opacas, 

para revestimentos interiores e a utilização de material sem brilho na mobília, são 

recursos que servem para evitar o ofuscamento. 
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b) Sala de informática   

 As mesas de informática da EMUG não possibilitam o uso por parte do UCR, 

pois sua largura impede a aproximação frontal da cadeira de rodas, fato agravado, 

em razão daquele mobiliário destinar-se ao uso comum de duas pessoas. Importante 

destacar que a utilização pelo usuário de cadeira de rodas, já é uma tarefa difícil, 

FIGURA 70: Critérios necessários na sala de aula. 
Fonte: Autora, 2006. 

FIGURA 69: Exemplo de lay-out para sala de aula. 
Fonte: Autora, 2006.
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logo, ter que dividir a mesma mesa com outros colegas, torna a atividade muito mais 

complicada. Com relação à cadeira, fica claro que o sistema de rodízio não é 

adequado para pessoas que utilizam equipamento de auxílio à locomoção como a 

muleta, por exemplo, (conforme mostra a experiência de DTN), uma vez que aquela 

não possui padrão antropométrico impedindo de se sentar com autonomia.   

 A ausência de recursos adequados, também desestimula as crianças com 

deficiência a participarem das aulas, (o caso de EMS que se frustrou por não poder 

utilizar o computador) Nesse contexto, destaca-se a importância das ajudas 

técnicas, como elementos que permitem compensar uma ou mais limitações 

funcionais motoras, sensoriais ou mentais da pessoa com deficiência, cujo objetivo é 

superar as barreiras da comunicação e da mobilidade. A utilização de software 

específico, por exemplo, facilita à pessoa com deficiência visual usar o computador, 

acompanhando as aulas como os demais alunos. Tais recursos servem também 

para aperfeiçoar a eficiência do educando no processo ensino-aprendizagem, 

viabilizando o exercício da cidadania. A respeito da importância destes recursos a 

diretora da EMUG ressaltou o seu condicionamento à aprendizagem dos alunos, 

revelando que neste sentido a população deficiente local encontra-se desassistida. 

 A iluminação da sala de informatica, por sua vez, deve receber cuidado 

especial devido ao ofuscamento ou reflexo na tela do computador, devendo ser 

projetada,  preferencialmente, de forma  indireta. As mesas em bancada com arranjo 

voltado para o quadro de caneta e a iluminação unilateral, sem causar nenhum 

reflexo nas telas dos monitores de vídeo, são soluções adequadas para estes 

problemas, conforme mostra a Figura 71. 

 



 135

 
 O mobiliário deve permitir a aproximação da cadeira de rodas, bem como 

recomenda-se o uso de cadeiras com regulagem de altura, bastante pesadas para 

manter-se estável no piso e com braços para apoio.  

 A escola deve disponibilizar de softwares específicos26 para auxiliar a 

aprendizagem de deficientes visuais, incentivando a maior participação entre os 

alunos. 

   
c) Laboratório de ciências 

 Apesar deste ambiente não constar no programa destas escolas e pertinente 

chamar a atenção para alguns aspectos a serem contemplados para uma futura 

projeção. As observações logo a seguir resultam da experiencia adquirida no 

decorrer deste trabalho.  

A dimensão de circulação e a distribuição das mesas do laboratorio de 

ciencias devem ser projetadas de forma que proporcione a locomoção e a 

aproximação frontal do UCR. Além disso, as bancadas de trabalho devem ter altura 

proporcional entre 0,75-0,90m, a fim de facilitar o manuseio dos elementos que 

                                                 
26 Magnificadores de tela ou ampliação dos caracteres na tela do computador para aqueles que 
possuem perda parcial da visão, e recursos de áudio, teclado e impressora em Braille para os 
indivíduos com perda total da visão. Os principais softwares com essas características são: 
Biblivox26, CantaLetras27, Sonix28, El toque Mágico29, Braille Creator30 (cria tabelas de letras em 
Braille), Virtual Vision30 (permite utilizar o ambiente Windows® , seus aplicativos Office, e navegar 
pela Internet por sintetizador de voz) e o Dosvox31 (permite pessoas cegas utilizarem um 
microcomputador comum para desempenhar várias atividades) (CAMPOS & SILVEIRA, 2006, p.66) 
 

FIGURA 71: Exemplo de arranjo espacial para sala de informática. 
Fonte: Autora, 2006. 
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compõem aquele cenário, devendo possuir regulagem de altura e superfícies sem 

brilho. 

 As bancadas com cubas destinadas às lavagens de materiais devem permitir 

a aproximação frontal do cadeirante, bem como as suas torneiras precisam ter 

controle de temperatura. 

 O equipamento e material devem oferecer segurança ao usuário durante a 

sua utilização, por isso se faz necessário o uso de adesivos escritos em braille, 

juntamente com as instruções normais para permitir a leitura de todas as pessoas, 

quer tenham deficiência visual ou não. 

 
d) Horta e jardineiras 

 A concepção da horta existente na EMTP não atende a utilização com 

autonomia de FDCS na atividade escolar. 

A mesma e também a jardineira deveriam estar suspensas para permitir o 

alcance manual e a aproximação frontal da pessoa em cadeira de rodas, devendo 

atender a altura de 0,73m do piso e profundidade livre inferior de 0,30m, conforme 

mostra a Figura 73. Assim a circulação nesses setores pode ser dimensionada e 

pavimentadacom a finalidade de permitir a locomoção das pessoas com mobilidade 

reduzida. Recomenda-se ainda que, além de tais indicações, sejam disponibilizados 

lavatórios para a lavagem das mãos e equipamentos utilizados durante a atividade, 

adequadas aos varios tipos de usuários. 

 

  
 

 

 

FIGURA 72: Proposta para o alcance manual em hortas. 
Fonte: Autora, 2006. 
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e) Banheiros  

 Nos banheiros, o passeio acompanhado de FDCS mostrou a necessidade de 

se adotar medidas adequadas para a cadeira de rodas realizar o seu giro, ao entrar 

no ambiente. A dimensão da área de transferência deve permitir a este equipamento 

a aproximação e deslocamento para o sanitário. Já na Escola Municipal Ulisses de 

Góis a criança não conseguiu compreender o sistema de abertura da porta e, 

mesmo sendo informado da forma correta de manuseá-lo, não concretizou a ação 

desejada, em virtude do peso do trilho. Tal fato demonstra que, para o sistema de 

abertura é preciso atender ao 3º princípio do Desenho Universal, ou seja, definir um 

formato facilmente perceptível, que promova a utilização do espaço e do produto, 

independentemente da experiência, ou do conhecimento da pessoa envolvida. 

 É importante averiguar a quantidade e localização dos sanitários, insistindo na 

distribuição adequada, de forma que atenda a demanda escolar. Com relação à 

quantidade, as escolas analisadas registraram ausência de banheiros acessíveis 

nos diversos blocos. Na EMTP, o único existente situa-se no bloco inicial, 

dificultando a utilização pelo usuário com mobilidade reduzida que, porventura, 

estude no último bloco de salas de aula (ver Prancha 01 - Apêndice E). O mesmo 

ocorre na EMUG, onde tal ambiente localiza-se no bloco central, dificultando o 

acesso das PDs que estiverem nas salas de aula próximas à quadra de esportes 

(ver Prancha 02 – Apêndice E). É oportuno atentar para a implantação de banheiros 

acessíveis destinados à criança da educação infantil, conforme mostra a experiência 

com DTN na EMUG, o qual necessita de sanitário e barras de apoio que atendam 

aos padrões antropométricos. 

 Em dezembro de 2004, a publicação do Decreto 5.296 definiu que o banheiro 

destinado à utilização das pessoas com deficiência deve ter entrada independente, o 

que se entende como algo segregador. Esta determinação fere, aos preceitos da 

educação inclusiva, uma vez que as PDs ver-se-ão e serão vistas, como pessoas 

diferentes. É necessário planejá-los de modo menos restritivo, tendo em vista a 

concepção de que todos devem receber tratamento igualitário o que faz, portanto, da 

citada medida, um retrocesso na luta pela igualdade. Para este caso, aconselha-se 

que o ambiente permita o acesso de duas formas ou que se projete algo com 

entrada independente, mas que não elimine a integração entre o banheiro acessível 

e os demais. 
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 O projeto do banheiro é definido a partir dos tipos de equipamentos a serem 

utilizados, levando-se em consideração os espaços necessários para o seu uso. 

Diante da determinação do Decreto 5.296/2004 a qual define que o banheiro deve 

possuir entrada independente para PDs, sugere-se, para evitar o isolamento destas 

pessoas em um banheiro individual, a abertura de duas portas, uma opcional, que 

dê acesso à parte interna do banheiro coletivo, a fim de que a criança possa interagir 

com as outras que ali se encontrem, e outra, com acesso direto para a circulação, 

conforme mostra a Figura 73. 

 
 

 A projeção do banheiro acessível deve observar os seguintes critérios: 

• Atender o mínimo de 5% do número total de cada peça, contados 

separadamente, para o masculino e feminino, de acordo com a NBR 

9050/2004. 

• Localizar-se em ramais diferentes para que, no caso de manutenção de 

algum, outros possam continuar funcionando, bem como, para facilitar o 

acesso diante das distâncias percorridas. 

• Implantar um em local próximo à secretaria para facilitar a utilização pelos 

pais dos alunos, outros para atender às salas de aula, alguns próximos à área 

recreativa. Caso a escola possua mais de um pavimento a distribuição dos 

banheiros deve ser feita de forma simultânea.   

• Dos equipamentos devem fazer parte a bacia sanitária, lavatório, chuveiro 

e/ou ducha de higienização e bancada para troca de fraldas. 

  

FIGURA 73: Proposta de lay-out para banheiros acessíveis. 
Fonte: Autora, 2006. 
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 Os pisos devem ser antiderrapantes, com elevada capacidade de absorção 

d’água, de forma a evitar quedas das pessoas no ambiente.  

 Para a instalação das bacias sanitárias devem ser previstas áreas de 

tranferências lateral, perpendicular e diagonal. O dimensionamento determinado 

pela NBR 9050, para a área de transferência, é 0,80 x 1,20m, a bacia sanitária deve 

atender à altura de 0,46m do piso, as barras de apoio devem estar locadas 

paralelamente à bacia e, na parede posterior, atendendo à altura de 0,75m do piso. 

Porém, recomenda-se que tal dispositivo possua regulagem na altura, de forma a 

oferecer ao usuário a sua utilização, conforme a altura que possibilite maior conforto. 

Tanto nas barras, quanto na louça recomenda-se a colocação de cor contrastante 

com o revestimento, para facilitar o uso das pessoas com visão subnormal.  

 
 

  

 O lavatório deve permitir a aproximação frontal do UCR atendendo a altura 

estabelecida na norma de 0,73m do piso, recomenda-se instalar barra de apoio para 

oferecer segurança à pessoa que por ventura sofra alguma vertigem. As torneiras 

devem ser de pressão ou alavanca e ter controle de temperatura. 

FIGURA 74: Perspectiva de banheiro acessível. 
Fonte: Autora, 2006. 
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 O chuveiro precisa atender às dimensões mínimas de 0,90 x 1m, 

estabelecidas na norma. O banheiro deve ser dotado de um banco articulável para 

utilização e transferência do UCR também deve ter superfície lisa e possuir recorte 

para facilitar a higienização além de dispor de barras de apoio de cor contrastante 

com o revestimento utilizado. Para banheiros que não dispõem de chuveiro, é 

necessária a disponibilização de duchas de higienização. 

 As bancadas são utilizadas para permitir a troca de fraldas, como por 

exemplo, das crianças com paralisia cerebral27. Recomenda-se que esta mobília 

possua altura ajustável de forma que facilite, tanto a transferência da pessoa 

deficiente para a bancada, como para diminuir o esforço do cuidador (mãe ou 

responsável). 

 Diante desta considerações, ficou evidenciado que ambas as escolas 

avaliadas necessitam de banheiro para atender aos padrões antropométricos das 

crianças do ensino infantil, havendo, portanto, a necessidade da instalação de bacia 

sanitária infantil e barras de apoio para dar estabilidade ao usuário. 

 
7.5.3 Setor didático-pedagógico 

a) Biblioteca 

Em ambas as escolas a biblioteca não atende as necessidades do usuario. 

Na EMTP, a iluminação e insuficiente para a realização das atividades, registrando-

se, tambem, uma dificil identificação do acervo de livros. Os fluxos de circulação são 

mal dimensionados, obstaculo que impediu a livre a circulação da cadeira de rodas 

de FDCS. Na EMUG, as mesas bloqueavam a passagem de acesso às estantes de 

livros, bem como a falta destes em Braille dificulta a aprendizagem do aluno com 

deficiencia visual.  

 Tais inadequações poem em destaque alguns aspectos que deverão ser 

considerados na projeção do espaço, tais como: a largura de 1,20m entre as 

estantes, para garantir a circulação de, no mínimo, uma cadeira de rodas e uma 

pessoa em pé.  

 Ademais, os livros devem estar dispostos em estantes para oferecer o 

alcance manual de pessoas com baixa estatura e usuários de cadeira de rodas, 

compreendendo a altura entre 0,40m e 1,20m, conforme mostra a Figura 75. Além 
                                                 
27 Lesão de uma ou mais área do sistema nervoso central tendo como conseqüência alterações 
psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental, dentre outras ALMEIDA PRADO, A.R. de 
et. al, 1998 p.40 
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disso, deve-se sinalizar, adequadamente, o posicionamento das mesas coletivas e 

individuais, disponibilizar livros em braille, prever mesas e terminais de computador 

com medidas adequadas para usuários de cadeira de rodas. 

 

 
 

 Os balcões de empréstimos e as mesas de estudo individual e coletivas 

devem permitir a aproximação de cadeira de rodas. 

 As estantes devem estar organizadas perpendicularmente às janelas, pois 

desta forma, a obstrução da iluminação natural será menor. 

 A projeção da biblioteca deve incluir um tipo de iluminação uniforme que 

deverá ter uniformidade para toda a área de trabalho, evitando-se o ofuscamento e o 

controle da incidência solar direta no plano de trabalho. 

 A biblioteca deve conter terminais de consulta por meio de computadores que 

disponibilizem software com sintetizador de voz ou catálogos acessíveis para 

permitir a usabilidade da pessoa com deficiencia visual. 

 

b) Sala dos professores 

 Na EMTP a sala dos professores impossibilita a circulação da pessoa com 

mobilidade reduzida, devido a mesa de reunião de forma desproporcional ocupar a 

maior parte do espaço.  

A circulação destes ambientes deve ser projetada de forma a favorecer a 

locomoção, e as mesas permitam a aproximação frontal do usuário de cadeira de 

rodas. 

FIGURA 75: Estante da biblioteca. 
Fonte: Autora, 2006. 
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 É oportuno ressaltar que para as escolas que dispõem de estante para uso do 

professor, a mesma deve permitir o alcance manual do UCR e possuir a 

identificação do professor, em braille. 

 

7.5.4 Setor de Serviços 

 O setor de serviços, de acordo com a avaliação deste trabalho, não atende a 

usabiliadade das pessoas com deficiencia como se pode ver a seguir:  

 

a) Refeitório 

  A EMTP contrariando a exigencia do MEC cujas escolas devem dispor de 

refeitorio para a realização das refeições das crianças, não dispoe de tal ambiente, 

por isso os alunos sao obrigados a alimentarem-se sentados no chão. Imagine, 

como fica a situação das PDs diante de tamanha dificuldade. Na outra escola 

avaliada, apesar de contar com o refeitorio a sua mobilia não permite a aproximação 

frontal do usuario de cadeira de rodas. 

 E recomendavel que a escola disponha de refeitórios para as crianças, com 

mesas distanciandas entre 1,20m uma da outra, dispostas de forma ortogonal, a fim 

de possibilitar circulação clara e ampla. Entretanto, deve-se evitar mobiliário fixo, 

prevendo altura correta para mesas e balcões acessíveis, com aproximação frontal 

do UCR, com avanço de 0,50m sob a mesa, atendendo ainda à altura livre de 0,73m 

do piso. Deve-se dar preferência às mesas com dimensões maiores, de forma a 

integrar os deficientes físicos com os demais colegas.  

 Os balcões de atendimento devem estar na altura de 0,73m do piso para 

possibilitar o alcance visual e manual do UCR e da pessoa com baixa estatura. 

Devem dispor de utensílios que permitam às pessoas com restrições motoras 

realizar as refeições com segurança, tais como colher com cabo angulado e/ou 

engrossado, prato com fixador em ventosa para aderir à mesa e copo com duas 

alças. 

 O espaço em frente ao balcão deve ser livre para facilitar a entrega e o 

recebimento do alimento. Portanto, deve-se dar preferência ao design do balcão que 

não reflita a segregação, ou seja conceber um design do tipo universal que não 

represente a exclusão.  
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b) Cozinha  

 Ambas as instituições avaliadas revelaram inacessibilidade nas suas áreas de 

serviço. Vale ressaltar a importância de um estudo quanto à concepção de cozinhas 

industriais, visto que os modelos existentes no mercado não permitem a sua 

utilização por uma pessoa em cadeira de rodas. A bancada da cozinha, por 

exemplo, tem uma cuba profunda para acomodar um maior volume de louça durante 

a lavagem, porém inviabiliza a aproximação das PDs. 

 O ambiente da cozinha deve ser projetado, convenientemente, de modo que a 

distribuição e as formas do seu equipamento natural posicionem-se dentro de um 

ângulo de fácil alcance manual, realçando, também, a necessidade de facilitar a 

realização das tarefas na posição sentada e, sempre, dentro de um espaço em 

forma de triângulo cuja bancada, fogão e geladeira estejam distribuídos de maneira 

que ajude a interação entre estes e a pessoa. O espaço livre que permita o giro de 

360º para a cadeira de roda não pode ser esquecido.  

 Para o alcance manual de pessoas posicionadas em cadeiras (móveis ou 

fixas), recomenda-se que a parte mais elevada do ármario esteja 1,40m do piso e os 

puxadores adotados se posicionem no sentido vertical para facilitar a manipulação. 

Recomenda-se, ainda, o emprego de prateleiras giratórias e/ou deslizantes para 

permitir à pessoa sentada alcançar objetos situados no fundo e fogão elétrico com 

acionamento automático, além de bancada, cuja parte inferior seja liberada. As 

torneiras devem ser de fácil acionamento, tipo pressão ou alavanca. 

 A bancada e o fogão devem ser posicionados à altura do plano de trabalho, 

entre 75 e 85cm do piso acabado, sendo que, 80cm é a altura mais usual. O ajuste 

de alturas para as bancadas já funciona em países, como os Estados Unidos como 

elemento facilitador para acomodar as diferentes estaturas, enquanto, no Brasil, o 

sistema ainda não está sendo adotado. A bancada, deve possuir, pelo menos, um 

espaço com largura mínima de 90cm, livre de armários fixos destinados à 

aproximação do UCR. A utilização de armários com rodízios na cozinha é 

recomendável, como forma de facilitar a utilização de toda a extensão da bancada.  

 Os equipamentos devem ser especificados com adesivos escritos em braille, 

juntamente com as instruções normais de seus comandos, para permitir a leitura por 

todas as pessoas, quer estas tenham deficiência visual ou não. 
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7.5.5 Setor recreativo 

a) Parque infantil 

 Ambiente existente apenas na EMUG, no entanto, ainda assim, o mesmo 

encontra-se inacessivel. Alem do desnivel, visualisa-se a necessidade de 

pavimentação no piso, pois da maneira que se encontra é inviabilizada a utilização 

do usuario de cadeira de rodas. 

 O espaço de lazer precisa transmitir segurança, cor e ludicidade a fim de atrair 

a criança. O acesso deve ser pavimentado, porém, no entorno dos brinquedos 

recomenda-se grama sintética, piso borrachado que permita a locomoção do usuário 

de cadeira de rodas. Deve-se evitar, tanto o piso de terra, como o cimentado; pois, 

enquanto um impede a locomoção da cadeira de rodas, o outro pode ocasionar 

arranhaduras. Vale salientar, que, as caixas de areia fina fazem parte do programa 

pedagógico da escola, não podendo, portanto, ser dispensadas. Como forma de não 

prejudicarem a locomoção das pessoas com deficiência físico-motora, as mesmas 

devem ser colocadas em locais estratégicos, por exemplo, no anteparo do 

escorregador, como mostra a figura 76.  

 A distribuição dos brinquedo dos brinquedos deve ser bem observada. O 

balanço, por exemplo, deve ser instalado distante dos outros brinquedos para evitar 

colisões.  

 

 
 
 

 

 

 

FIGURA 76: Parque. 
Fonte: Autora, 2006. 
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b) Quadra de Esporte  

A quadra de esporte não foi projetada para a pratica de esporte de maneira 

universal. Enquanto a quadra da EMUG não possui local destinado a pessoa com 

mobilidade reduzida na EMTP, sequer, consta arquibancada para o assento de 

todos os alunos. 

Instituída como ambiente facilitador da integração entre os alunos, as quadras 

favorecem também o desenvolvimento físico e estimulam a atividade esportiva. O 

seu revestimento deve ser concebido de acordo com as atividades ali desenvolvidas, 

e a atenção precisa estar voltada para a proteção dos alunos, evitando os acidentes 

naturais. Nas arquibancadas devem constar espaços para UCR, assentos 

dimensionados para usuário de muletas e para pessoa obesa.   

 

c) Vestiários 

 Ambiente não constante para o atendimento deste setor esportivo, a tais 

espaços impõe-se a necessidade de sanitários, chuveiros, bancos, bancada com 

lavatório, armários para a guarda de roupa. Seus corredores devem permitir a 

passagem e a manobra de uma cadeira de rodas, razão pela qual a existência de 

corrimãos é importante para oferecer segurança durante a troca de roupas das PDs. 

Além disso, os armários devem atender o alcance manual para a colocação de 

roupas.  

 

7.6.Mobiliário 
 

 O mobiliario, apesar das intervenções realizadas com o intuito de tornar a 

escola acessivel, não foi contemplado. A participação das pessoas com deficiência 

nas atividades depende de um mobiliário e equipamentos que atendam às suas 

necessidades proporcionando conforto e segurança na sua utilização. As escolas 

pesquisadas fogem a este principio. As dificuldades foram encontradas a partir dos 

balcões de atendimento, no bebedouro, nas mesas e cadeiras da sala de 

informática, nos móveis do refeitório e da biblioteca, no playground, na carteira 

escolar e no telefone público. 

Vários autores chamam a atenção para a necessidade de se associar a 

relação do mobiliário entre seus custos e benefícios, tendo em vista a concepção 

universal, pois ela agrega itens que contribuem para elevar o custo do produto ou 
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mesmo do ambiente. Ou seja, a partir do momento que se implanta o mobiliário 

escolar (cadeira e mesa) universal, implica em aumentar o tamanho do mobiliário, o 

que significa aumentar o dimensionamento do ambiente. Por outro lado, se tais 

produtos passassem a ser produzidos em série, reduzir-se-ia o custo total da 

mobília. 

  

a) Play-ground   

 O playground faz parte do mobiliário da EMUG, porém, o mesmo não oferece 

acesso às PDs em virtude dos desníveis e da ausência de pavimentação. É preciso 

ressaltar a importância deste equipamento como fonte de auxílio para a interação 

entre os alunos sendo necessário, portanto, encontrar formas de adequá-los como 

parte do mobiliário acessível aos PDs. 

 É recomendável que a escola disponibilize brinquedos que permitam sua 

utilização por parte das PDs. O balanço universal, por exemplo, deve ser 

dimensionado de forma a receber cadeira de rodas, conter assentos articuláveis, 

tendo em vista possibilitar o uso por todos os alunos, com deficiência ou não. 

 Os brinquedos devem ser elaborados com material seguro, evitando-se as 

arestas vivas, possuir apoio de braço nos balanços, assentos com encosto e cinto 

torácico, a fim de evitar queda para trás. O escorregador deve conter corrimãos na 

escada e, ser instalada uma grade de proteção alta no topo do escorregador, 

suficiente para a criança apoiar-se.  

 
FIGURA 77: Proposta de brinquedo acessível. 
Fonte: Autora, 2006. 
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b) Telefone 

 O telefone público das duas escolas, não permite o alcance manual do 

usuário de cadeira de rodas, tampouco, de pessoas com baixa estatura, se fazendo, 

também, necessário, o tipo de telefone para atender ao deficiente auditivo. A norma 

NBR determina que em edificações de grande porte, como centros comerciais e 

aeroportos, deve ser instalado pelo menos um telefone que transmita mensagens de 

texto (TDD) por pavimento. Porém, lamentavelmente este cuidado ainda não se 

estende às escolas o que deixa seus alunos com deficiência auditiva sem 

comunicação 

 Deve-se prever telefones para atender a pessoas com diferentes restrições, 

sendo necessário, aparelho com altura suficiente para possibilitar o alcance manual 

da pessoa em cadeira de rodas ou com elevada estatura e, ainda, telefones com 

sistema que transmitam mensagem de texto TDD.  

  

c) Mobiliário escolar (mesa e cadeira) .  

 Com relação à mobília escolar, ambas as escolas utilizam-se do mesmo 

padrão de móveis. Inadequados às PDs, os mesmos não permitiram o seu uso pelos 

alunos experimentados. Sem correspondência antropométrica, a inadequação do 

mobiliário faz com que as pernas dos usuários fiquem suspensas, pois a cadeira não 

permite a utilização do encosto, nem também é possível a aproximação frontal da 

cadeira de rodas 

 O mobiliário escolar deve ser constituído por mesas e cadeiras separadas, 

como forma de facilitar a utilização do material escolar pelas PDs. O deficiente 

visual, por exemplo, necessita de um apoio para utilizar a reglete, enquanto o 

usuário de cadeira de rodas precisa de mobiliário que apresente dimensões com 

largura e altura que possibilitem a aproximação frontal. A mesa deve possuir 

angulação de tampo, regulagem de altura, rodízios com trava, com o propósito de 

facilitar a aproximação do cadeirante e fixação do móvel no solo, bordas 

arredondadas, superfície lisa e sem brilho para não provocar ofuscamento, recorte 

ergonômico no tampo para encaixe do tronco, batentes nas extremidades laterais e 

frontais de modo a bloquear a queda do material, dispositivo de fixação de objetos e 

material de ajudas técnicas. Com relação á cadeira, além da regulagem de altura, é 

necessário que ela tenha braços e apoio para os pés, que sejam articuláveis e 
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reguláveis, contando ainda com acessórios, como o cinto para facilitar o equilíbrio do 

usuário.  

 

d) Bebedouro  

 Os bebedouros, além de apresentarem da altura inadequada, possuem 

dispositivo de acionamento da água (torneira), de difícil manuseio, o qual impediu 

que FDCS o utilizasse com autonomia. A sua instalação não atende à altura de 90 

cm, determinada pela NBR 9050, mas através dos informantes, observou-se que, 

mesmo atendendo a tal medida, ainda assim, seria impossível utilizar aquele 

utensílio, com eficiência. 

 A Norma em vigor especifica a instalação de 50% de bebedouros acessíveis 

por pavimento e, para o mobiliário escolar, a proporção de um a cada duas salas de 

aula. Com relação à primeira especificação, no caso de uma escola construída 

horizontalmente, mas que tenha área extensa, como ficaria a quantidade e qual 

seria a localização para implantação desse equipamento acessível? Cabe destacar 

que, uma concepção universal implicaria no atendimento a todos sem a necessidade 

de recorrer a adaptações ou projetos especializados, beneficiando, portanto, assim 

pessoas de todas as idades e capacidades. 

 É recomendável que o bebedouro fique embutido na parede de forma a não 

obstruir a circulação, evitando a implantação do piso tátil naquele local. Faz-se  

necessário, ainda, que o mesmo tenha regulagem na sua altura para possibilitar a 

utilização por pessoas com diferentes estaturas. Deve conter informações sobre os 

seus comandos, a fim de  permitir a leitura por todas as pessoas. Também, deve-se 

prever barras de apoio, para que o usuário de muletas possa utilizá-lo de pé com 

uma das mãos livres para manter a sua sustentação. 

 

7.7 Aspectos considerados 
 

 Saliente-se que a reforma destas escolas ocorreu quando estavam em vigor 

as especificações da NBR 9050/1994, no entanto, é preciso saber que este 

instrumento de especicificações foi atualizado e deve ser utilizado, a partir da sua 

promulgação razão pela qual as avaliações técnicas foram embasadas em critérios, 

mais recentes. Aliás, como já foi dito, as indicações da NBR 9050/2004 são mais 
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abrangentes, incluindo itens, outrora não especificados, dentre estes, a questão da 

sinalização e do mobiliário.  

 Cabe destacar que além dos aspectos físicos espaciais, mobiliários e 

equipamentos de tecnologia assistiva é fundamental que a escola ofereça a 

manutenção devida nas suas instalações, bem como a preparação do corpo docente 

de forma a conhecer a razão e a importância das adequações das instituições, 

evitando o surgimento de obstáculos. A importância em compreender a 

fundamentação das soluções técnicas é necessária para que as pessoas envolvidas 

com a sua execução não as modifique, nem tampouco os que trabalham com a 

educação, com o tempo de queiram ou deixem modificá-las. Esta é a melhor forma 

de contribuir para a sustentabilidade de um espaço adequado a todos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A evolução das idéias e práticas relativas aos serviços para pessoas 

com deficiência, especialmente a acessibilidade ambiental, representa 

inúmeras questões a serem debatidas por educadores, profissionais da área da 

construção civil, e por todos os que se interessam por este assunto. Aliás, os 

problemas relacionados à inadequação ambiental não se caracterizam apenas 

no ambiente escolar, ampliando-se a todo o espaço urbano, constituindo-se em 

motivo de uma maior atenção por parte da população uma vez que a própria 

condição histórico-cultural da sociedade, de sua trama constitutiva e da teia de 

relações econômico-sociais que definem os locais utilizados pelos diferentes 

indivíduos e/ou grupos concorrem para acentuar as desigualdades sociais.  

Ressaltando-se a crescente ocorrência dos acidentes de trânsito e da 

maior longevidade humana, de acordo com as estimativas oficiais, constata-se 

o crescimento alarmante da população deficiente, concorrendo, por outro lado, 

para o aumento progressivo da exclusão social no Brasil e no mundo. Nesse 

sentido a inclusão social de deficientes,  

se manifesta como um desafio e como uma esperança. Desafio a 
pormos em prática algumas formas de viver a cidadania ainda não 
experimentada anteriormente. Esperança a pormos em prática 
situações possíveis para resolvermos nossa evolução como fenômeno 
humanidade. (Guimarães, 2002, s/p). 

O combate à desigualdade implica que as pessoas com deficiência de 

fato e de direito tenham acesso aos bens sociais, devendo iniciar-se este 

processo pela escola, base de construção da cidadania, espaço preferencial 

para que a integração ocorra. A inclusão escolar assume diferentes formas, 

todavia, prescinde da implantação de um espaço acessível, visto que o 

ambiente inadequado constitui um forte aliado da segregação, dificultando o 

acesso do aluno ao ambiente de ensino e, por conseguinte, impedindo a sua 

inclusão social.  

Com base em tais considerações, este trabalho se propôs a analisar a 

qualidade ambiental de duas escolas municipais em função de seu 

atendimento às necessidades de PDs. A fim de aproximar-se (ao máximo) da 

realidade espacial, foram realizadas APOs nas escolas, com a utilização de 

multimétodos para acompanhamento e compreensão de situações concretas 



 151

vivenciadas por usuários com restrições no ambiente escolar, viabilizando a 

identificação dos aspectos de uso a serem considerados na reflexão sobre a 

concepção do espaço.  

 De modo geral a análise técnica mostrou que a qualidade das obras, 

sobretudo no que se refere ao seu acabamento e aparência, não correspondeu 

ao padrão adequado. Por outro lado, ressalte-se a aparência das intervenções 

pode auxiliar a promover a aceitação da população, pois segundo Guimarães 

(2006), o design tem impacto na sociedade de modo que um ambiente com a 

aparência agradável será melhor aceito por todos, e caso contrário, pode 

tornar-se ainda mais estigmatizador, em conseqüência, as pessoas se 

afastariam do local. Muitas vezes, o banheiro acessível, por exemplo, é 

projetado sem a mínima preocupação com o valor estético, fazendo com que 

as pessoas se sintam incomodadas ao usá-lo. O fato de o banheiro ser 

concebido para uso de pessoas com deficiência, não exclui o cuidado com os 

aspectos estéticos. Importante ter em mente que o bom profissional é aquele 

que tem capacidade de resolver as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, 

achar beleza e acessibilidade. Portanto, compete aos projetistas, designers e 

operários, enfrentarem esse duplo desafio. 

Nessa perspectiva, os obstáculos detectados na análise técnica foram 

confirmados, e mesmo ampliados, por meio da realização do passeio 

acompanhado, seguido dos relatos dos informantes, que possibilitaram a 

compreensão dos problemas e potencialidades das relações entre as PDs e o 

ambiente em termos de acessibilidade. A eficácia do passeio acompanhado 

mostrou-se ainda maior quando se atuou com deficientes visuais, dada a 

dificuldade do vidente entender o funcionamento do processo de orientação na 

ausência da visão. 

Por sua vez, a entrevista com os gestores escolares pouco contribuiu 

para a identificação de barreiras arquitetônicas. No entanto, a participação 

dessas pessoas foi importante em dois sentidos: (1) permitiu detectar-se 

barreiras atitudinais e institucionais, e (2) fomentou o debate com o corpo 

docente, ampliando a discussão sobre o papel da acessibilidade física no 

processo de inclusão escolar, uma vez que a infra-estrutura da escola deve 

estar coerente com seus princípios psico-pedagógicos, espelhando o respeito 
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às PDs, através da manutenção de instalações aptas para recebê-las, e um 

ambiente atento às diferenças. 

 De fato, verificou-se que o antigo modelo de inclusão nas escolas de 

ensino especial, por um lado, contribuiu para manter a segregação escolar, por 

outro, fez com que os professores, de um modo geral, se comportassem com 

indiferença diante das questões que envolvem as diferenças, refletindo, 

atualmente, no seu comportamento, ao se depararem com uma nova realidade 

escolar, na qual, por exigência da legislação, os alunos PDs devem ser 

incluídos em salas comuns. Embora se dispusessem a ajudar, tais docentes 

demonstraram desconhecer o seu papel na promoção das interações, embora 

reconheçam que as necessidades dos PDs precisam ser reconhecidas e 

incorporadas às demais questões escolares.  

A falta de experiência no assunto leva os responsáveis pelas obras e 

pelas escolas a resolverem as dificuldades, apresentando sugestões paliativas 

(Colocar uma rampa inadequada em meio à circulação, por exemplo, ou 

carregar o deficiente nos braços como forma de evitar a construção de 

adaptações). A diversidade e complexidade dos problemas exigem soluções 

espaciais diferenciadas para usuários com diferentes restrições, impondo aos 

arquitetos e designers conhecimentos específicos sobre a natureza das 

diferentes limitações e suas implicações para conceber ambientes, 

equipamentos e produtos que sejam acessíveis às pessoas com deficiência.  

Além disso, para desenvolver um ambiente escolar inclusivo, faz-se 

necessário integrar os usuários no processo projetual, procurando entender 

suas medidas antropométricas, suas necessidades funcionais e os dispositivos 

utilizados para locomoção. Tais cuidados permitem a minimização dos esforços 

para realização de suas atividades, proporcionando-lhes as condições 

adequadas de equilíbrio, coordenação e orientação advindos do trabalho 

integrado de vários profissionais. 

Apesar desse tipo de compreensão, de modo geral, o custo adicional 

com a adequação é o que mais atemoriza os gestores (tanto na escola pública 

quanto na privada), os quais tentam administrar de modo, ainda limitado, a 

questão da garantia da acessibilidade física do ambiente escolar. Como forma 

de contribuir para a inclusão escolar das PDs, cabe ao Estado criar incentivos 
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destinados às intervenções desse porte, tais como, a redução de impostos e 

financiamento com facilidade de pagamento.  

Concorre para o quadro de inadequação nas obras das escolas, o 

acentuado despreparo da comunidade escolar no sentido de colaborar, de 

acompanhar e cobrar qualidade nas adequações. Assimilar, de fato, o 

significado de acessibilidade torna-se fundamental para a construção de uma 

sociedade mais justa e mais humana, que promova a plena cidadania. Diante 

disso, a escola precisa de um número crescente de profissionais 

especializados, para que as PDs incluídas no ensino comum possam ter as 

suas necessidades especiais atendidas de modo satisfatório. Esta 

transformação depende não somente do programa escolar, mas também das 

atitudes de professores, atendentes, colegas de classe que, convivendo 

abertamente com a diversidade, passarão a compreender a importância da 

acessibilidade como coadjuvante neste processo. 

O direito ao acesso e utilização desses espaços está garantido pela 

legislação brasileira atual e, como demonstrado, tanto econômico quanto 

socialmente, é de interesse de toda a sociedade o incentivo à eliminação de 

barreiras arquitetônicas e à geração de um ambiente integrador que permita o 

desenvolvimento e produção de todo indivíduo. O espaço acessível não só 

agrega qualidade de vida, melhoria na produtividade e o desempenho das 

funções em geral, mas traduz-se em algo mais sobre os valores culturais de 

quem oferece aquele espaço. 

No tocante à legislação, pode-se dizer que a acessibilidade já deu 

passos largos rompendo com um passado em que o Poder Público foi 

indiferente às reivindicações das PDs. Contudo, a transformação de leis e 

normas em realidade depende ainda da ação efetiva da sociedade.  

Esta pesquisa indica, ainda, que as medidas adotadas para atender às 

necessidades espaciais dos PDs muitas vezes não contam com a colaboração 

da população, como ocorre com a ocupação de vagas especiais por veículos 

que não conduzem pessoas com deficiência. Nesse sentido, foram citados no 

decorrer deste trabalho que: 

• ainda é baixa (mínima) quantidade de PDs matriculados na 

escola; 
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• o espaço urbano e os transportes não proporcionam o acesso das 

PDs à escola, com segurança e autonomia. 

• a ausência de professores e funcionários PDs nas escolas resulta 

da falta de estímulo ao seu trabalho, bem como do 

desconhecimento de seus direitos; 

• as recomendações legais estão sendo cumpridas, porém a 

participação efetiva dos gestores escolares ainda é pequena, 

sobretudo, no sentido de cobrar das autoridades e dos 

responsáveis pelas obras a adequação correta da edificação, sem 

que estas necessitem ser refeitas várias vezes, gerando ônus 

para o erário e prejuízo para a população; 

• há desconhecimento dos funcionários das instituições do que seja 

a acessibilidade e do processo de adequação pelo qual passa a 

escola, fato gerador da insustentabilidade e da falta de 

manutenção das intervenções; 

• a mera aplicação das normas técnicas regulamentadoras da 

acessibilidade não garante, necessariamente, a inclusão das 

PDs; é preciso que se conheça as diferentes restrições, de forma 

a encontrar soluções satisfatórias para todos; 

• os professores precisam ser melhor capacitados para 

promoverem a inclusão social de PDS, e o material pedagógico  

disponível necessita ser adaptado a esses usuários; 

• parques adequados, banheiros especiais, carteiras e cadeiras 

adaptadas e similares, são medidas que concorrem para a 

inclusão das PDs; 

• a NBR-9050 não é suficientemente abrangente, deixando de fazer 

indicações para a adequação do ambiente educacional; não 

citando, por exemplo, equipamentos para lazer (como play-

ground), nem o material pedagógico, e refere-se ao mobiliário 

escolar, mas sem especificar suas dimensões básicas; 

• as barreiras edificadas no espaço escolar desestimulam o aluno 

deficiente a explorar os seus diversos ambientes restringindo-se a 

freqüentar, sua sala de aula e áreas adjacentes; 
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• é importante garantir a aparência estética das intervenções, como 

modo de ampliar sua aceitação pela população.  

Como se pode observar, os pontos da lei, nem sempre estão sendo 

assegurados, contudo o fato de estarem contemplados, por si só, torna-se 

relevante, na medida em que se configuram como referência de cobrança e de 

avaliação. Daí, a necessidade de cobrar das autoridades educacionais a 

configuração de uma escola inclusiva e participativa.  

|A mudança desse cenário implica na divulgação de campanhas de 

esclarecimento, de um trabalho sistemático e contínuo envolvendo o Poder 

Público e a sociedade. Para dar suporte, a essa evolução fortalecendo a 

inclusão escolar, é importante a criação de equipes multidisciplinares 

preparadas para ajudar a comunidade a lidar com a diversidade, a serem 

formadas por pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, arquitetos e designers, todos amparados por um 

profundo conhecimento das necessidades das PDs. 

 Nesse sentido, nunca é demais repetir que a acessibilidade ambiental 

não é um problema somente de alguns, mas, uma questão que envolve todas 

as pessoas. Sendo preciso, com urgência, mudar o modo como enfrentamos 

esta questão. Não há mais por que esperar pelas decisões que venham “de 

cima”, nem nos acomodar-nos com medo de um possível aumento de trabalho. 

Antes de tudo, é preciso que se ouçam as muitas vozes envolvidas na questão. 

Vozes dos PDs e seus familiares, de seus professores, dos gestores, enfim, 

que se juntem as palavras de toda a comunidade no sentido de se conquistar 

uma escola acessível e um ensino de qualidade, pois a ultrapassagem das 

inúmeras barreiras pedagógicas, arquitetônicas e administrativas é essencial à 

real inclusão social da população deficiente. 

 Ressalte-se que a acessibilidade ambiental está sujeita à dinâmica e 

modificações incessantes. De tal modo que a edificação considerada acessível 

não pode ter este emblema definitivamente. Para garantir este estágio, se faz 

necessária a manutenção continuada de todas as adaptações e equipamentos, 

a fim de que permaneçam íntegros, eficientes e conservados. 

 Para finalizar, é preciso chamar a atenção para o fato de que o Brasil é 

um país de áreas extensas, e imerso em grandes problemas econômicos e 

sociais. Neste contexto, muitas vezes, atentar para questões que podem soar 
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requintadas, como o conforto ambiental, a eliminação de barreiras 

arquitetônicas, Desenho Universal, ainda pode soar como novidade 

revolucionária. No entanto, há de se considerar que, a garantia de 

acessibilidade é uma tendência mundial, e o ato de projetar precisa incorporar, 

urgentemente, essa preocupação, como meio de auxiliar na promoção da plena 

cidadania.  
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ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR: reflexões com base no estudo de duas escolas municipais de Natal - RN 

ANEXO 1 – LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE NATAL - RN 

SEGUNDO CENSO ESCOLAR DE 2004 

 1 

NECESSIDADES ESPECIAIS ESCOLA BAIRRO 
Cegueira Baixa 

visão 
Auditivo Surdez Física Mental Múltiplo Superdotado Cond  

tipica 
Total 

1 Escola Municipal Profª 
Adelina Fernandes 

Potengi           

2 Escola municipal Herly 
Parente 

Potengi 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

3 Escola Municipal Iapissara 
Aguiar 

Potengi 0 3 0 0 0 0 2 0 0 5 

4 Escola Municipal José do 
Patrocínio 

Potengi 0 0 1 2 0 3 2 0 0 8 

5 Escola Municipal Profª 
Almerinda Bezerra 

Guarapes 0 0 1 0 2 7 5 0 0 15 

6 Escola Municipal Marilanda 
B. Paiva 

Guarapes NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

7 Escola Municipal Francisco 
de Assis Varela 

Guarapes 0 0 02 1 1 5 0 0 0 9 

8 Escola Municipal Maria 
Dalva G. Bezerra 

Lagoa Azul NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

9 Escola Municipal Angélica 
Moura 

Nova Horizonte NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

10 Escola Municipal Antônio 
Campos 

Mãe Luiza 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

11 Escola Municipal Antônio 
Severiano 

Pirangi NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

12 Escola Municipal Arnaldo 
Bezerra 

Pirangi NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

13 Escola Municipal Prof. 
Ascendino de Almeida 

Pitimbu 0 0 1 0 0 8 0 0 0 9 

14 Escola Municipal Berilo 
Wanderley 

Bom Pastor 0 0 0 0 2 2 3 0 0 7 

15 Escola municipal Francisca 
Ferreira da Silva 

Bom Pastor 0 0 0 1 1 9 0 0 0 11 

16 Escola Municipal Emília R. Cidade Nova 0 0 4 3 1 13 5 0 17 43 
17 Escola Municipal Marise Cidade Nova 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
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 2 

Paiva 
18 Escola Municipal Luiz 
Maranhão 

Cidade Nova 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 

19 Escola Municipal Erivan 
França 

Igapó 0 0 0 1 3 10 0 0 0 14 

20 Escola Municipal Irmã 
Arcângela 

Igapó 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

21 Escola Municipal José 
Sotero 

Igapó 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 

22 Escola Municipal Bernardo 
Nascimento 

Felipe Camarão NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

23 Escola Municipal Djalma 
Maranhão 

Felipe Camarão 0 1 0 0 2 4 0 0 0 7 

24 Escola Municipal Maria 
Cristina Osório 

Felipe Camarão 0 33 1 0 0 4 1 0 0 39 

25 Escola Municipal 
Veríssimo de Melo 

Felipe Camarão 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

26 Escola Municipal Laércio 
Fernandes Monteiro 

Nossa Senhora da 
Apresentação 

0 0 1 0 0 7 0 0 0 8 

27 Escola Municipal Waldson 
José Bastos Pinheiro 

Nossa Senhora da 
Apresentação 

0 0 3 0 0 4 0 0 0 7 

28 Escola Municipal Nossa 
Senhora da Apresentação 

Nossa Senhora da 
Apresentação 

NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

29 Escola Municipal 
Reginaldo Ferreira Neto 

Nossa Senhora da 
Apresentação 

0 0 0 0 1 4 0 0 1 6 

30 Escola Municipal José de 
Andrade Frazão 

Nossa Senhora da 
Aprsentação 

0 5 1 1 1 2 0 0 0 10 

31 Escola Municipal Emanoel 
Bezerra 

Planalto 0 1 0 0 3 5 0 0 0 9 

32 Escola Municipal Maria 
Salete Alves 

Planalto 1 0 0 0 0 2 0 0 2 5 

33 Escola Municipal Profª 
Carmem Maria Reis 

Ponta Negra  NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

34 Escola Municipal Josefa 
Botelho 

Ponta Negra 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5 
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35 Escola Municipal São José Ponta Negra 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 
36 Escola Municipal Francisca 
de Oliveira 

Pajuçara 0 1 0 0 0 5 1 0 0 7 

37 Escola Municipal Maria 
Alexandrina Sampaio 

Pajuçara  NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

38 Escola Municipal Zuleide 
Fernades 

Pajuçara 0 0 2 2 0 4 1 0 0 9 

39 Escola Municipal Vera 
Lucia Soares Barros 

Pajuçara 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

40 Escola Municipal Maria 
Madalena 

Pajuçara 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

41 Escola Municipal Ivonete 
Maciel 

Nova Cidade 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

42 Escola Municipal Prof. 
Zuza 

Dix-sept Rosado 0 0 1 0 1 2 0 0 4 8 

43 Escola Municipal Joaquim 
Honório  

Dix-sept Rosado 0 0 0 0 2 6 0 0 0 8 

44 Escola Municipal João 
XXIII 

Dix-sept Rosado 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4 

45 Escola Municipal Mário 
Lira 

Dix-sept Rosado 0 0 0 5 2 2 1 0 0 10 

46 Escola Municipal 4º 
Centenário 

Petrópolis NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

47 Escola Municipal Ulisses 
de Góis  

Nova Descoberta 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

48 Escola Municipal Nossa 
Senhora dos Navegantes 

Redinha 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 

49 Escola Municipal Otto de 
Brito Guerra 

Cidade Satélite NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

50 Escola Municipal Maria 
Dalva Gomes Bezerra 

Lagoa Azul 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

51 Escola municipal Lourdes 
Godeiro 

Lagoa azul 0 0 0 1 0 3 0 0 0 4 

52 Escola Municipal Prof. 
Amadeu Araújo 

Lagoa azul 0 1 0 6 2 12 4 0 4 29 
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53 Escola Municipal Nossa 
Senhora das Dores 

Quintas NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

54 Escola Municipal Ferreira 
Itajubá 

Quintas 0 1 0 0 1 3 2 0 0 7 

55 Escola Municipal Palmira 
de Souza 

Santa Catarina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

56 Escola Municipal Santa 
Catarina 

Santa Catarina NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

57 Escola Municipal Malvina 
Cosme 

Santa Catarina NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

58 Escola Municipal Santos 
Reis 

Santos Reis NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

59 Escola Municipal Henrique 
castriciano 

Santos Reis 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 

60 Escola Municipal São 
Francisco de Assis 

Nazaré  NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

61 Centro Municipal Stela 
Lopes 

Nova Natal 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 

62 Escola Municipal João 
Paulo II 

Nova Natal 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 

63 Escola Municipal 
Teresinha Paulino 

Parque dos 
Coqueiros 

0 0 1 0 0 6 0 0 0 7 

64 Escola Municipal Juvenal 
Lamartine 

Alecrim 0 0 1 0 0 2 3 0 0 6 

65 Escola Municipal Laura 
Maia 

Praia do Meio NÃO POSSUI ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS MATRICULADOS 

66 Escola municipal Mareci 
Gomes 

Cidade Alta 0 0 2 0 2 4 0 0 0 8 

67 Escola Municipal José 
Alves Landim 

Soledade 0 1 2 0 5 3 1 0 0 12 

68 Escola Municipal Adelina 
Fernandes 

Soledade 0 0 0 1 1 4 1 0 0 7 

69 Escola Municipal Carlos 
Belo Moreno 

Neópolis  0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 

70 Escola Municipal Celestino Cidade da 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
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 5 

Pimentel Esperança 
71 Escola Municipal Chico 
Santeiro 

Bairro Nordeste 4 0 2 0 0 15 0 0 0 21 

72 Escola Minicipal Dalva De 
Oliveira 

Santarém  0 0 0 1 0 9 0 0 0 10 
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ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR: reflexões com base no estudo de duas escolas municipais 
de Natal - RN 

APÊNDICE A QUADRO DE ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE NATAL -RN 

 1

 
LEGENDA  

 
ESCOLAS QUE PASSARAM POR INTERVENÇÃO EM ATENDIMENTO A NBR 
9050/1994 

 
ESCOLAS QUE ESTÃO EM PROCESSO DE INTERVENÇÃO EM 
ATENDIMENTO A NBR 9050/2004 

 
ESCOLAS EM QUE NÃO OCORREU NENHUMA ADAPTAÇÃO 

  
 
 
 ESTABELECIMENTO BAIRRO 

 01 - Escola Municipal Profª Adelina Fernandes Potengi 
 02 - Escola municipal Herly Parente Potengi 
 03 - Escola Municipal Iapissara Aguiar Potengi 
 04 - Escola Municipal José do Patrocinio Potengi 
 05 .- Escola Municipal Profª Almerinda Bezerra Guarapes 
 06 - Escola Municipal Marilanda Bezerra Paiva Guarapes 
 07 - Escola Municipal Francisco de Assis 

Varela 
Guarapes 

 08 Escola Municipal Maria Dalva Gomes 
Bezerra 

Lagoa Azul 
 

 09 Escola Municipal Angélica Moura Novo Horizonte 
 10 Escola Municipal Antônio Campos Mãe Luiza 
 11 Escola Municipal Antônio Severiano Pirangi 
 12 Escola Municipal Arnaldo Bezerra Pirangi 
 13 Escola Municipal Prof. Ascendino de 

Almeida 
Vale do Pitimbu 

 14 Escola Municipal Berilo Wanderley Bom Pastor 
 15 Escola municipal Francisca Ferreira da 

Silva 
Bom Pastor 

 16 Escola Municipal Emília Ramos Cidade Nova 
 17 Escola Municipal Marise Paiva Cidade Nova 
 18 Escola Municipal Luiz Maranhão Cidade Nova 
 19 Escola Municipal Erivan França Igapó 
 20 Escola Municipal Irmã Arcângela Igapó 
 21 Escola Municipal José Sotero Igapó 
 22 Escola Municipal Bernardo Nascimento Felipe Camarão 
 23 Escola Municipal Djalma Maranhão Felipe Camarão 
 24 Escola Municipal Maria Cristina Osório Felipe Camarão 
 25 Escola Municipal Veríssimo de Melo Felipe Camarão 
 26 Escola Municipal Laércio Fernandes 

Monteiro 
Nossa Senhora da Apresentação 

 27 Escola Municipal Waldson José Bastos 
Pinheiro 

Nossa Senhora da Apresentação 

 28 Escola Municipal Nossa Senhora da 
Apresentação 

Nossa Senhora da Apresentação 

 29 Escola Municipal Reginaldo Ferreira Neto Nossa Senhora da Apresentação 
 30 Escola Municipal José de Andrade Frazão Nossa Senhora da Apresentação 
 31 Escola Municipal Emanoel Bezerra Planalto 
 32 Escola Municipal Maria Salete Alves Planalto 
 33 Escola Municipal Profª Carmem Maria Reis Ponta Negra 
 34 Escola Municipal Josefa Botelho Ponta Negra 
 35 Escola Municipal São José Ponta Negra 
 36 Escola Municipal Francisca de Oliveira Pajuçara 
 37 Escola Municipal Maria Alexandrina 

Sampaio 
Pajuçara 
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 38 Escola Municipal Zuleide Fernades Pajuçara 
 39 Escola Municipal Vera Lucia Soares Barros Pajuçara 
 40 Escola Municipal Maria Madalena Pajuçara 
 41 Escola Municipal Ivonete Maciel Nova Cidade 
 42 Escola Municipal Prof. Zuza Dix-sept Rosado 
 43 Escola Municipal Joaquim Honório  Dix-sept Rosado 
 44 Escola Municipal João XXIII Dix-sept Rosado 
 45 Escola Municipal Mário Lira Dix-sept Rosado 
 46 Escola Municipal 4º Centenário Petrópolis 
 47 Escola Municipal Ulisses de Góis  Nova Descoberta 
 48 Escola Municipal Nossa Senhora dos 

Navegantes 
Redinha 

 49 Escola Municipal Otto de Brito Guerra Cidade Satélite 
 50 Escola Municipal Maria Dalva Gomes 

Bezerra 
Lagoa Azul 

 51 Escola municipal Lourdes Godeiro Lagoa Azul 

 52 Escola Municipal Prof. Amadeu Araújo Lagoa Azul 
 53 Escola Municipal Nossa Senhora das Dores Quintas 
 54 Escola Municipal Ferreira Itajubá Quintas 
 55 Escola Municipal Palmira de Souza Santa Catarina 
 56 Escola Municipal Santa Catarina Santa Catarina 
 57 Escola Municipal Malvina Cosme Santa Catarina 
 58 Escola Municipal Santos Reis Santos Reis 
 59 Escola Municipal Henrique Castriciano Santos Reis 
 60 Escola Municipal São Francisco de Assis Nazaré 
 61 Centro Municipal Stela Lopes Nova Natal 
 62 Escola Municipal João Paulo II Nova Natal 
 63 Escola Municipal Teresinha Paulino Parque dos Coqueiros 
 64 Escola Municipal Juvenal Lamartine Alecrim 
 65 Escola Municipal Laura Maia Praia do Meio 
 66 Escola Municipal Mareci Gomes Cidade Alta 
 68 Escola Municipal José Alves Landim Soledade 
 69 Escola Municipal Adelina Fernandes Potengi 
 70 Escola Municipal Carlos Belo Moreno Neópolis 
 71 Escola Municipal Celestino Pimentel Cidade da Esperança 
 72 Escola Municipal Chico Santeiro Bairro Nordeste 
 73 Escola Municipal Dalva de Oliveira Santarém 
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Estabelecimento:  
Endereço:  
Telefone:  
Data:  
 
1. CALÇADA 

• Possui faixa livre para pedestres com largura mínima de 1,20m? Sim ___Não ___ 
• É antiderrapante, regular e estável?  Sim ____________Não ________________ 
Obs:________________________________ 
____________________________________ 
• A inclinação transversal atende a 3% no máximo? Sim _______Não ___________ 
• Possui desnível bloqueando a circulação da PD? Sim _____Não ________ 

 
1.1Quanto ao piso utilizado: 

• É antiderrapante, regular e estável?                      Sim __________Não __________ 
Obs:__________________________________________________________________ 
• Possui bom estado de conservação?                     Sim __________Não __________ 
• Possui piso tátil de alerta? Sim ____Não ____Não é necessário____ 
• Possui piso tátil direcional? Sim ____Não ____Não é necessário____ 
Obs:__________________________________________________________________ 
 

1.2 Quanto às guias rebaixadas: 
• Existe?                Sim _________Não ___________ 
• A inclinação é adequada?                                      Sim _________Não ___________ 
• Possui largura mínima padronizada 1.20m?          Sim _________Não ___________ 
• As abas laterais possuem largura de 0.50cm?       Sim _________Não ___________ 
• Está próxima a faixa de pedestre?                         Sim _________Não ___________ 
• Existe correspondência com outra rampa do lado oposto?  Sim ____Não _________ 
Obs:__________________________________________________________________ 
 

1.3 Quanto ao mobiliário: 
• Existe?                                                                   Sim _________Não ___________ 
• Qual(s) _____________________________________________________________ 
• Está com comando na altura ideal (entre 0.80m e 1.20m) Sim __Não ____________ 
• Respeitam a faixa de acesso livre?                         Sim ________Não ___________ 
• Está sinalizado com piso de alerta (projeção do volume superior maior do que a base e altura até 

2.10m)?                                       Sim _________Não ___________ 
 

1.4 Quanto à vegetação: 
• Existe?                                                                    Sim ________ Não ___________ 
• As raízes danificam o passeio?                               Sim ________Não ___________ 
• A vegetação avança sobre o passeio?                     Sim ________Não ___________ 
• Existe faixa livre de circulação de pedestre?          Sim ________Não ___________ 
• Está sinalizado com piso de alerta?                        Sim ________Não ___________ 
Obs:__________________________________________________________________ 
 

1.5 Quanto ao estacionamento: 
• Existe vaga destinada à pessoa com dificuldade de locomoção?  Sim ___Não ___ 
• A vaga está localizada próximo de algum ponto de atração ou acesso? Sim __Não _ 
• Possui faixa de circulação livre(1.20m)?                            Sim ____Não _____ 
• Existe rebaixamento de guia na proximidade da vaga?      Sim ____Não _____ 
• Possui piso nivelado, firme e estável?                                Sim ____Não ____ 
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• Possui sinalização horizontal e vertical?                             Sim____Não_____                
Obs:___________________________________________________________ 

 
2. ACESSO A EDIFICAÇÃO 

• Quantos possuem? 
01_____________________02_____________________03______________________04____________
05_____________________06___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

2.1.Quanto ao piso utilizado: 
• É antiderrapante, regular e estável?                                  Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 
• Possui bom estado de conservação?                                 Sim ____Não _____ 

     Obs:___________________________________________________________________ 
• Possui piso tátil de alerta?                                                Sim ____Não _____ Não é necessário____ 
• Possui piso tátil direcional?                                              Sim ____Não _____ Não é necessário____ 
Obs:__________________________________________________________________ 
 

2.2 Quanto às rampas de acesso: 
• Existe? 

      Obs:_________________________________________________________________ 
• A inclinação é adequada?                                                 Sim ____Não _____ 

      Obs:_________________________________________________________________ 
• Possui largura mínima padronizada 1.20m?                    Sim _____Não _______ 

      Obs:_________________________________________________________________ 
 

2.3 Quanto à porta de entrada: 
• A porta possui um vão livre de 80cm?                            Sim _____Não _______ 

     Obs:___________________________________________________________________ 
• Possui maçaneta do tipo alavanca?                                 Sim _____Não _______ 
Obs:__________________________________________________________________ 
 

2.4 Quanto ao mobiliário: 
• Existe?    Sim ____Não _____ 

      Obs:__________________________________________________________________ 
• Qual(s)?____________________________________________________________ 
• Está com comando de altura ideal (entre 0.80m e 1.20m) Sim ____Não _____ 

     Obs:___________________________________________________________________ 
• Respeitam a faixa de acesso livre?                                Sim ____Não _____ 
• Está sinalizado com piso de alerta (projeção do volume superior maior do que a base e altura até 

2.10m)?                                               Sim ______Não ______ 
 

2.5 Quanto à vegetação: 
• Existe?                                                                              Sim ____Não _____ 

      Obs:_________________________________________________________________________________ 
• As raízes danificam o passeio?                                         Sim ____Não _____ 
• A vegetação avança sobre o passeio?                               Sim ____Não _____ 
• Existe faixa livre de circulação de pedestre?                    Sim ____Não _____ 
• Está sinalizado com piso de alerta?                                  Sim ____Não _____ Não é necessário____ 
Obs:_______________________________________________________________________________ 
 

3. CIRCULAÇÃO INTERNA 
3.1 Circulação horizontal: 
3.1.1Quanto ao piso utilizado: 

• É antiderrapante, regular e estável?                                            Sim ____Não _____ 
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Obs:__________________________________________________________________ 
• Possui bom estado de conservação?                                   Sim ____Não _____ 
• Possui faixa de piso direcional?                                         Sim ____Não _____ Não é necessário____ 
• Possui piso tátil de alerta?                                                  Sim ____Não _____ Não é necessário____ 
Obs:________________________________________________________________________________ 
 
• No caso de possuir porta em meio à circulação, existe um espaço de 60cm contíguo ao vão de 

abertura da porta? 
Sim ________Não _______ Não possui porta na circulação__________ 

Obs:__________________________________________________________________ 
 

3.1.2 Quanto às juntas e grelhas: 
• Existe?                                                                                       Sim ____Não _____ 
• As juntas estão embutidas no piso, em sentido transversal ao movimento? 

Sim ___________________Não ____________________ 
• Os vãos das grelhas excedem 1.5cm?                                       Sim ____Não _____ 
 

3.1.3 Quanto ao mobiliário: 
• Existe?                                                                                       Sim ____Não _____ 

      Obs:__________________________________________________________________ 
• Qual(s)?____________________________________________________________ 
• Está com comando de altura ideal (entre 0.80m e 1.20m)?      Sim ____Não _____ 

     Obs:___________________________________________________________________ 
• Respeitam a faixa de acesso livre?                                           Sim ____Não _____ 
• Está sinalizado com piso de alerta (projeção do volume)?      Sim ____Não _____ 
 

3.2 Circulação vertical 
• Existe rampa de acesso, elevador ou plataforma móvel? 
 Sim ___________________Não _______________      Não necessário__________ 
• Quantas? ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
3.2.1Quanto às rampas: 

• O piso está nivelado, firme e estável?                                      Sim ____Não ______ 
• Qual a altura entre os planos?  __________________________________________ 
• Qual o comprimento da rampa?  _________________________________________ 
• A rampa possui inclinação adequada? 

Sim ___________________Não ____________________ 
• Possui largura mínima de 1.20m?                                           Sim ____Não ______ 
• No caso de rampas extensas possui patamar?                          Sim ____Não ______ 
• Possui faixa de piso alerta na mudança de plano?                   Sim ____Não ______ 
• Possui guia de balizamento?                                                   Sim ____Não ______ 
• Possui corrimão instalado nos dois lados da rampa?              Sim ____Não ______ 
• O corrimão possui seção circular entre 3,5cm – 4,5cm?        Sim ____Não _____ 
• Possui um espaço livre entre a parede e o corrimão de no mínimo 4cm? Sim __Não  
• O corrimão prolonga-se 30cm antes do inicio e após o termino da rampa? Sim   Não 
• O corrimão possui acabamento curvado?                               Sim ____Não _____ 

 
3.2.2 Quanto às escadas? 

• Existe?                                   Sim ____Não _____ 
• Quantas?____________________________________________________________ O piso da 

escada está entre 28cm – 32cm?                                  Sim ____Não _____ 
• A altura do espelho é até 18cm?                                                  Sim ____Não _____ 
• Possui largura mínima de 1.20m? Sim ____Não _____ 
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• Possui patamar?                                                                        Sim ____Não _____ 
• Possui faixa de piso diferenciado na mudança de plano?            Sim ____Não _____ 
• Possui corrimão instalado nos dois lados da escada?                  Sim ____Não _____ 
• O corrimão atende a altura de 92cm?                                           Sim ____Não _____ 
• O corrimão possui seção circular entre 3,5cm – 4,5cm?           Sim ____Não _____ 
• Possui um espaço livre entre a parede e o corrimão de no mínimo 4cm? Sim    Não 
• O corrimão prolonga-se 30cm antes do inicio e após o termino da escada? Sim  Não  
• O corrimão possui acabamento curvado? Sim ____Não _____ 
• Possui sinalização visual nos degraus? Sim______Não______ 

 
4 AMBIENTES 
Setor Pedagógico  
4.1 Salas de Aula 

• Quantas?_________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

• A porta possui um vão livre de 80cm? Sim ____Não _____ 
• A maçaneta é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 
• No seu acesso, possui desnível acima de 1.5cm? Sim ____Não _____ 

Obs:___________________________________________________________________ 
• O piso é regular e estável? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 
• Possui bom estado de conservação?  Sim ____Não _____ 
• O comando de abertura da janela é do tipo alavanca?  Sim ____Não _____ 

Obs:___________________________________________________________________ 
• A altura do comando de abertura da janela permite o alcance do usuário de cadeira de rodas(1.45m)?  

Sim ____Não _____ 
• A altura do peitoril da janela permite que o usuário de cadeira de rodas possua visão externa(1.45m)?      

Sim ____Não _____ 
• Possui sinalização tátil (em relevo e braille) no lado externo informando o ambiente? 
 Sim ____Não _____ 
 

 
4.2 Biblioteca  

• A porta possui um vão livre de 80cm? Sim ____Não _____ 
• A maçaneta é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 
• No seu acesso, possui desnível acima de 1.5cm? Sim ____Não _____ 

Obs:___________________________________________________________________ 
• O piso é regular e estável? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 
• Possui bom estado de conservação? Sim ____Não _____ 
• O comando de abertura da janela é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 

Obs:___________________________________________________________________ 
• A altura do comando de abertura da janela permite o alcance do usuário de cadeira de rodas (1.45m)?  

Sim ____Não _____ 
• A altura do peitoril da janela permite que o usuário de cadeira de rodas possua visão externa(1.45m)?  

Sim ____Não _____ 
• Possui sinalização tátil (em relevo e braille) no lado externo informando o ambiente? 
 Sim ____Não _____ 

 
4.3 Banheiros 
4.3.1 Quanto ao acesso: 

• Possui sinalização tátil (em relevo e braille) no lado externo informando o ambiente? 
 Sim ____Não _____ 
• Possui desnível acima de 1.5cm? Sim ____Não _____ 
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• A porta possui um vão livre de 80cm? Sim ____Não _____ 
• Possui maçaneta do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 
• Possui banheiro acessível com entrada independente para a pessoa com deficiência?  
Sim __ Não ____ 
 

 
4.3.2 Quanto ao piso: 

• É antiderrapante, regular e possui bom estado de conservação? Sim ____Não _____ 
Obs:___________________________________________________________________ 
 
4.3.3 Quanto ao boxe destinado à pessoa com mobilidade reduzida: 

• Existe ?  Sim ____Não _____ 
• A dimensão do boxe permite o uso do cadeirante (1.50 x 1.70)? Sim ____Não ____ 
• A porta do boxe possui um vão livre de 80cm e seu sentido de abertura é para fora? 

 Sim ___________________Não ____________________ 
Obs:__________________________________________________________________ 
• A porta do Boxe destinado à pessoa com dificuldade de locomoção, possui barra horizontal para 

facilitar o fechamento? Sim ____Não _____ 
• Possui maçaneta do tipo alavanca? Sim ____Não _____  

 
4.3.4 Quanto à bacia sanitária: 

• Possui área de transferência (0.80 x 110m)? Sim ____Não _____ 
• Possui altura de 46cm? Sim ____Não _____ 
• Possui barras de apoio na lateral e no fundo?  Sim ____Não _____ 
• As barras de apoio estão colocadas a 30cm de altura em relação ao assento da bacia sanitária? Sim 

____Não _____ 
• A face lateral da bacia sanitária possui uma distancia de no máximo 24cm da barra de apoio paralela 

ao vaso sanitário? Sim ____Não _____ 
 
• A válvula de descarga possui altura até 1m? Sim ____Não _____ 

 
4.3.5 Quanto ao boxe do chuveiro: 

• Existe? Sim ____Não _____ 
• No caso de ter chuveiro, possui desnível até 1.5cm?  Sim ____Não _____ 
• A porta tem um vão livre de 80cm? Sim ____Não _____ 
• Possui banco com os seguintes parâmetros: profundidade mínima de 45cm,  46cm de altura do piso e 

comprimento mínimo de 70cm? 
Obs:___________________________________________________________________ 

• Possui área de transferência(80x1.10)? Sim ____Não _____ 
• O registro possui uma altura até 1m? Sim ____Não _____ 
• Possui barras de apoio horizontal de vertical? Sim ____Não _____ 

Obs:__________________________________________________________________ 
• A barra vertical, está na parede de encosto do banco com altura de 90cm do piso e comprimento 

igual a 80cm? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 

• A barra em L está fixada na parede perpendicular ao banco obedecendo à altura de 90cm do piso e 
possuindo o comprimento de 80cm? Sim ____Não _____ 

Obs:___________________________________________________________________ 
• A distancia entre as faces externas das barras verticais e em L são de 70cm? 

Sim ___________________Não ____________________ 
 
4.3.6 Quanto aos mictórios: 

• Existe? Sim ____Não _____ 
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• Possuem barras de apoio (80cm de comprimento) fixadas na vertical, com afastamento de 80cm 
entre elas e localizadas a 70cm do piso? Sim ____Não _____ 

 
4.3.7 Quanto ao lavatório: 

• São suspensos, sem colunas ou gabinete? Sim ____Não _____ 
• Está fixado a uma altura de 80cm do piso e respeitando uma altura livre de 70cm? 

Sim ___________________Não ____________________ 
Obs:___________________________________________________________________ 

• O sifão e a tubulação estão situados a 25cm da face externa frontal? Sim ____Não  
• O comando da torneira está no máximo a 50cm da face externa frontal do lavatório? 

Sim ___________________Não ____________________ 
• As torneiras são acionadas por alavanca? Sim ____Não _____ 

Obs:__________________________________________________________________ 
 

4.3.8 Quanto aos acessórios? 
• A borda inferior do espelho possui uma distancia de 90cm? Sim ____Não _____ 
• No caso de possuir a altura até 1.10m o espelho possui inclinação de 10º?  

Sim ___________________Não ____________________ 
• A papeleira possui altura mínima de 40cm? Sim ____Não _____ 
 

Setor de Serviço 
4.4 Cozinha 

• A porta possui um vão livre de 80cm? Sim ____Não _____ 
• A maçaneta é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 
• Possui desnível acima de 1.5cm na entrada da cozinha? Sim ____Não _____ 
 
• O piso é regular, estável e antiderrapante? Sim ____Não _____ 
• O piso possui bom estado de conservação? Sim ____Não _____ 
• A bancada (cuba) possui altura até 80cm? Sim ____Não _____ 
• A Balcão cuja finalidade é passar refeição possui uma altura até 1.15m? 

Sim ___________________Não ____________________ 
• Possui sinalização tátil (em relevo e braille) no lado externo informando o ambiente? 
 Sim ____Não _____ 

 
4.5 Despensa 

• A porta possui um vão livre de 80cm? Sim ____Não _____ 
• A maçaneta é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 
• No seu acesso, possui desnível acima de 1.5cm? Sim ____Não _____ 
• O piso é regular, estável e antiderrapante? Sim ____Não _____ 
• O piso possui bom estado de conservação? Sim ____Não _____ 
• Possui sinalização tátil (em relevo e braille) no lado externo informando o ambiente? 
 Sim ____Não _____ 
 

4.6 Depósito 
• A porta possui um vão livre de 80cm? Sim ____Não _____ 
• A maçaneta é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 
• No seu acesso, possui desnível acima de 1.5cm? Sim ____Não _____ 
• O piso é regular, estável e antiderrapante? Sim ____Não _____ 
• O piso possui bom estado de conservação? Sim ____Não _____ 
• Em relação às prateleiras, qual a altura delas? Sim ____Não _____ 
• Possui sinalização tátil (em relevo e braille) no lado externo informando o ambiente? 
 Sim ____Não _____ 
 

Setor Recreativo 
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4.7 Pátio descoberto 
4.7.1 Quanto ao piso utilizado: 

• É antiderrapante, regular e estável? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 

• Possui bom estado de conservação? Sim ____Não _____ 
Obs:___________________________________________________________________ 

• Possui piso diferenciado alertando os obstáculos? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 

 
4.7.2 Quanto às rampas de acesso: 

• Existe? Sim ____Não _____ 
 Obs:_________________________________________________________________ 

• A inclinação é adequada? Sim ____Não _____ 
Obs:_________________________________________________________________ 

• Possui largura mínima padronizada 1.20m? Sim ____Não _____ 
Obs:_________________________________________________________________ 

 
4.7.3Quanto ao mobiliário: 

• Existe? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 

• Qual(s)? 
______________________________________________________________________ 
• Está com comando de altura ideal (entre 0.80m e 1.20m) Sim ____Não _____ 

 
Obs:___________________________________________________________________ 

• Respeitam a faixa de acesso livre? Sim ____Não _____ 
• Está sinalizado com piso de alerta (projeção do volume)? Sim ____Não _____ 
• No bebedouro, o dispositivo é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 

 
4.7.4 Quanto à vegetação: 

• Existe? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 

• As raízes danificam o passeio? Sim ____Não _____ 
• A vegetação avança sobre o passeio? Sim ____Não _____ 
• Existe faixa livre de circulação de pedestre? Sim ____Não _____ 
• Está sinalizado com piso de alerta? Sim ____Não _____ 

Obs:__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
4.8 Quadra 

• O piso é regular e estável? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 

• O piso possui bom estado de conservação? Sim ____Não _____ 
• A quadra possui fácil acesso? Sim ____Não _____ 
• Possui arquibancada? Sim ____Não _____ 
• Se possuir arquibancada, existe espaço reservado para cadeira de rodas (0.90mLarg.x 1.20mComp.) 

e assentos para pessoas portadoras de deficiência ambulatória parcial (frontal 60cm)? Sim ____Não 
_____ 

Obs:____________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
4.9 Parque  
4.9.1 Quanto ao piso utilizado: 

• Possui pavimentação? Sim ____Não _____ 
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• É antiderrapante, regular e estável? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 

• Possui bom estado de conservação? Sim ____Não _____ 
Obs:___________________________________________________________________ 

• Possui piso diferenciado alertando os obstáculos? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 

 
4.9.2 Quanto às rampas de acesso: 

• Existe? Sim ____Não _____ 
 Obs:_________________________________________________________________ 

• A inclinação é adequada? Sim ____Não _____ 
Obs:_________________________________________________________________ 

• Possui largura mínima padronizada 1.20m? Sim ____Não _____ 
Obs:_________________________________________________________________ 
 
Setor didático - pedagógico  
4.10 Sala dos professores 

• A porta possui um vão livre de 80cm? Sim ____Não _____ 
• A maçaneta é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 
• No seu acesso, possui desnível acima de 1.5cm? Sim ____Não _____ 

Obs:___________________________________________________________________ 
• O piso é regular e estável? Sim ____Não _____ 

Obs:__________________________________________________________________ 
• O piso possui bom estado de conservação? Sim ____Não _____ 
• O comando de abertura da janela é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 

Obs:___________________________________________________________________ 
• A altura do comando de abertura da janela permite o alcance do usuário de cadeira de rodas (máximo 

1.45m) Sim ____Não _____ 
• A altura do peitoril da janela permite que o usuário de cadeira de rodas possua visão externa(1.45m)? 

Sim ____Não _____ 
• Possui sinalização tátil (em relevo e braille) no lado externo informando o ambiente? 
 Sim ____Não _____ 
 
 

4.11 Direção 
• A porta possui um vão livre de 80cm? Sim ____Não _____ 
• A maçaneta é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 
• Possui desnível acima de 1.5cm na entrada para a sala de direção? Sim ____Não __ 

Obs:___________________________________________________________________ 
• O piso é regular e estável? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 
• Possui bom estado de conservação? Sim ____Não _____ 
• O comando de abertura da janela é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 

Obs:___________________________________________________________________ 
• A altura do comando de abertura da janela permite o alcance do usuário de cadeira de rodas (1.45m)? 

Sim ____Não _____ 
• A altura do peitoril da janela permite que o usuário de cadeira de rodas possua visão externa(1.45m)? 

Sim ____Não _____ 
• Possui sinalização tátil (em relevo e braille) no lado externo informando o ambiente? 
 Sim ____Não _____ 

 
4.12 Banheiro do funcionário 

• A dimensão do banheiro permite o uso do cadeirante (1.50 x 1.70)? Sim _Não _ 
• A porta do bwc possui um vão livre de 80cm e seu sentido de abertura é para fora? 
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 Sim ___________________Não ____________________ 
Obs:__________________________________________________________________ 
• A porta do bwc, possui barra horizontal para facilitar o fechamento? Sim _Não __ 
• Possui maçaneta do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 
• Possui sinalização tátil (em relevo e braille) no lado externo informando o ambiente? 
 Sim ____Não _____ 
 

4.12.1Quanto à bacia sanitária: 
• Possui área de transferência (0.80 x 110m)? Sim ____Não _____ 
• Possui altura de 46cm? Sim ____Não _____ 
• Possui barras de apoio na lateral e no fundo? Sim ____Não _____ 
• As barras de apoio estão colocadas a 30cm de altura em relação ao assento da bacia sanitária? Sim 

____Não _____ 
• A face lateral da bacia sanitária possui uma distancia de no máximo 24cm da barra de apoio paralela 

ao vaso sanitário? Sim ____Não _____ 
• A válvula de descarga possui altura até 1m? Sim ____Não _____ 
• Possui sinalização tátil (em relevo e braille) no lado externo informando o ambiente? 
 Sim ____Não _____ 

 
4.12.2 Quanto ao boxe do chuveiro: 

• Existe? Sim ____Não _____ 
• No caso de ter chuveiro, possui desnível até 1.5cm? Sim ____Não _____ 
• A porta tem um vão livre de 80cm? Sim ____Não _____ 
• Possui banco com os seguintes parâmetros: profundidade mínima de 45cm,  46cm de altura do piso e 

comprimento mínimo de 70cm? Sim ____Não _____ 
Obs:___________________________________________________________________ 

• Possui área de transferência(80x1.10)? Sim ____Não _____ 
• O comando do chuveiro possui uma altura até 1m? Sim ____Não _____ 
• Possui barras de apoio horizontal de vertical? Sim ____Não _____ 

 Obs:__________________________________________________________________ 
• A barra vertical, está na parede de encosto do banco com altura de 90cm do piso e comprimento 

igual a 80cm? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 

• A barra em L está fixada na parede perpendicular ao banco obedecendo à altura de 90cm do piso e 
possuindo o comprimento de 80cm? Sim ____Não _____ 

Obs:___________________________________________________________________ 
• A distancia entre as faces externas das barras verticais e em L são de 70cm? 

Sim ___________________Não ____________________ 
• Possui sinalização tátil (em relevo e braille) no lado externo informando o ambiente? 
 Sim ____Não _____ 

 
4.12.3 Quanto ao lavatório: 

• São suspensos, sem colunas ou gabinete? Sim ____Não _____ 
• Está fixado a uma altura de 80cm do piso e respeitando uma altura livre de 70cm? 

Sim ___________________Não ____________________ 
     Obs:___________________________________________________________________ 

• O sifão e a tubulação estão situados a 25cm da face externa frontal? Sim __Não __ 
• O comando da torneira está no máximo a 50cm da face externa frontal do lavatório? 

Sim ___________________Não ____________________ 
• As torneiras são acionadas por alavanca? Sim ____Não _____ 

      Obs:__________________________________________________________________ 
 

4.12.4 Quanto aos acessórios? 
• A borda inferior do espelho possui uma distancia de 90cm? Sim ____Não _____ 
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• No caso de possuir a altura até 1.10m o espelho possui inclinação de 10º? Sim _Não  
• A papeleira possui altura mínima de 40cm? Sim ____Não _____ 
 

4.13 Secretaria 
• A porta possui um vão livre de 80cm? Sim ____Não _____ 
• A maçaneta é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 
• Possui desnível acima de 1.5cm na entrada para a sala de direção? Sim _Não _____ 

     Obs:___________________________________________________________________ 
• O piso é regular e estável? Sim ____Não _____ 
Obs:__________________________________________________________________ 
• Possui bom estado de conservação? Sim ____Não _____ 
• O comando de abertura da janela é do tipo alavanca? Sim ____Não _____ 

     Obs:___________________________________________________________________ 
• A altura do comando de abertura da janela permite o alcance do usuário de cadeira de rodas? Sim 

____Não _____ 
• A altura do peitoril da janela permite que o usuário de cadeira de rodas possua visão externa(1.45m)? 

Sim ____Não _____ 
• O balcão de atendimento permite aproximação frontal? Sim ____Não _____ 
• O balcão de atendimento possui altura máxima de 80cm, com altura livre de 70cm do piso? 
  Sim ____Não _____ 
• Possui sinalização tátil (em relevo e braille) no lado externo informando o ambiente? 
 Sim ____Não _____ 
 

4.14 Quanto ao mobiliário: 
• Possui mobiliário escolar (mesa e cadeira ) acessível para pessoas com deficiência? 
 Sim ____Não _____ 

Obs:__________________________________________________________________ 
• Possui telefone (público) acessível para pessoas com deficiência auditiva, visual, usuário de cadeira 

de rodas e outros? 
Sim ____Não _____ 
______________________________________________________________________ 

Obs:___________________________________________________________________ 
 
4.15 Outro ambiente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ACESSIBILIDADE NO AMBIENTE ESCOLAR: reflexões com base no estudo de duas escolas municipais de 
Natal-RN 

APÊNDICE C ENTREVISTA COM O ALUNO 
 
 
Dados da escola: 
Escola:________________________________________________________________ Data: ____/____/____ 
Endereço: ________________________________________________________Telefone:________________ 
Diretor(a):______________________________Professor do aluno:__________________________________ 
 
Dados do aluno: 
Nome do aluno:___________________________________________________________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/____ Grau escolar:__________Responsável pelo aluno:_________________ 
Tipo de deficiência: _______________Diagnóstico médico: _______________________________________ 
Tempo que estuda na escola: ___________________Utiliza algum equipamento que diminua suas limitações: 
(   )cadeira de rodas    (   ) andador   (   ) muletas   (   )óculos    (   ) aparelho de surdez    (   ) Outros________ 
 
1. Qual o meio de transporte que utiliza para ir a escola? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. O que você acha melhor na escola? 
________________________________________________________________________________________ 
 
3. O que você acha pior na escola? 
________________________________________________________________________________________ 
 
4. Como você avalia o deslocamento, através de: 
Rampas   (  )ótimo    (  ) bom    (   )precário    (   ) péssimo 
Escadas   (  )ótimo    (  ) bom    (   )precário    (   ) péssimo 
Sinalização (informações ambientais) (  )ótimo    (  ) bom    (   )precário    (   ) péssimo 
Pisos   (  )ótimo    (  ) bom    (   )precário    (   ) péssimo 
Distâncias percorridas   (  )ótimo    (  ) bom    (   )precário    (   ) péssimo 
OBS:_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
5. Você acha fácil se orientar / localizar dentro da escola? (   ) sim (   ) não  
Porquê? _________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
6. As cores utilizadas nas paredes da escola contribuem para seu conforto e satisfação? (   ) sim (   ) não  
Por quê? ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
7. O ambiente escolar favorece o convívio com os demais alunos? (   ) sim (   ) não 
 
8. Caso negativo, por que?  
________________________________________________________________________________________ 
 
9. Como você avalia a iluminação da sua escola?   
Sala de aula   (  )ótimo    (  ) bom    (   )precário    (   ) péssimo 
Biblioteca   (  )ótimo    (  ) bom    (   )precário    (   ) péssimo 
Sala de vídeo    (  )ótimo    (  ) bom    (   )precário    (   ) péssimo 
Sala de informática   (  )ótimo    (  ) bom    (   )precário    (   ) péssimo 
Banheiro    (  )ótimo    (  ) bom    (   )precário    (   ) péssimo 
 
10.Você utiliza o banheiro da escola? (   ) sim (   ) não  
 
11. Caso positivo, o ambiente permite a utilização com autonomia? (   ) sim (   ) não 
________________________________________________________________________________________ 
12. Você recebe aula de reforço na escola? 
________________________________________________________________________________________ 
13.Você já fez algum curso de mobilidade? (   ) Sim    (   ) Não 
14. Caso positivo, onde?____________________________________________________________________ 
 
15. Você gostaria de modificar algo na sua escola?  (   ) Sim    (   ) Não  
O que?__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D ENTREVISTA COM O DIRETOR 
 
Dados da escola: 
Nome:__________________________________________________________________________ Data: ____/____/____ 
Endereço: _________________________________________________________________Telefone:________________ 
  
Dados do diretor: 
Nome:_ ___________________________________________________________________________________________ 
Graduação: ________ Pos graduação:_________ Tempo de formação: ________Tempo que atua na escola  : _________ 

 
1.Como você avalia o processo de inclusão das pessoas com deficiência na escola? 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
2.Como você justifica a ausência de alunos com deficiência na escola publica municipal? 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
3.Esta escola trabalha com a inclusão escolar? ( )Sim ( ) Não   
Como? ___________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
  
4.Enumere, por ordem, os principais obstáculos para que se implante a inclusão escolar: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
5.Os professores acham fácil lidar com os alunos com deficiência? ( ) Sim ( ) Não   
Porque? 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
6 Alguém da escola se recusou a receber alunos com deficiência? ( ) Sim ( ) Não  

 
7. Em caso positivo, quais medidas foram adotadas 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
8. Você acha que o meio físico está adequado para o atendimento das Pessoas com deficiência? 

( ) Sim ( ) Não 
E o mobiliário? 
( ) Sim ( ) Não 
E os equipamentos? 
( ) Sim ( ) Não 

 
9. A escola já passou por alguma reforma em suas instalações para adequação do espaço às pessoas com deficiência?  

( )Sim (.) Não Quando? _______________________________________________________________ 
 

10. Em caso positivo, você acha que as obras foram corretamente executadas? 
( )Sim ( ) Não  Porque?________________________________ 

 
11. Em sua opinião quais são as principais barreiras desta escola? 

Do espaço  
Do mobiliário  
Dos equipamentos 

 
12. A escola dispõe de recursos pedagógicos para atender ao aluno com deficiência? 

( ) Sim ( ) Não Quais? ________________________________________________________________ 
 

13. Os professores receberam algum tipo de treinamento para lidar com as pessoas com deficiência? 
( ) Sim ( ) Não Quando? _____________________________________________________________ 

 
14. Com relação à interação entre os alunos com deficiência e os demais, existe algum tipo de discriminação?  

  ( ) Sim ( ) Não  
  

15. E os pais, eles vêem com naturalidade a convivência entre estas crianças? 
( ) Sim ( ) Não 
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16. Em sua opinião, os pais dos alunos com deficiência acham fácil a utilização do espaço escolar?  

( ) Sim ( ) Não 
 

17. Há algum tipo de reclamação? 
( ) Sim ( ) Não  

 
18. Em caso positivo, quais são as principais?_________________________________ 

 
19 Para finalizar, dê algumas sugestões para melhorar o atendimento às pessoas com deficiência nesta escola: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – Autorização de imagens 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Autorizo para fins de trabalho acadêmico a utilização de imagens de 

_____________________________________________________ em relato de 

avaliação ambiental da Escola Municipal ______________________________.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal, ___/____/____. 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
RESPONSÁVEL 




