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Resumo: As escolas são ambientes plurais frequentados por toda a sociedade, devendo sempre
estarem aptas para receber todas estas pessoas de forma adequada. Este trabalho tem o intuito de
refletir sobre a acessibilidade das estruturas físicas escolares, bem como, evidenciar a importância
das adaptações inclusivas nos espaços escolares da rede básica de ensino. O percurso metodológico
consistiu em estudos bibliográficos em livros, sites e artigos científicos, documentos oficiais, além de
uma pesquisa de campo. Os resultados apontaram que as escolas pesquisadas não estavam
devidamente adequadas as normas vigentes. Uma escola inclusiva deve estabelecer metas adequadas
para ser uma entidade cada vez mais preocupada com a cidadania, possibilitando assim a formação
de cidadãos críticos e transformadores de suas próprias realidades sociais.

Summary: Schools are plural environments frequented throughout society and should always be
able to receive all these people properly. This paper aims to reflect on the accessibility of school
physical structures, as well as highlight the importance of inclusive adaptations in school spaces of
the basic education network. The methodological course consisted of bibliographic studies in books,
websites and scientific articles, official documents, as well as a field research. The results showed
that the researched schools were not properly adequate to the current norms. An inclusive school
must set appropriate goals to be an entity increasingly concerned with citizenship, thus enabling the
formation of critical citizens and transformers of their own social realities.

Resumen: Las escuelas son entornos plurales frecuentados en toda la sociedad y siempre deberían
poder recibir a todas estas personas de manera adecuada. Este documento tiene como objetivo
reflexionar sobre la accesibilidad de las estructuras físicas escolares. El curso metodológico consistió
en estudios bibliográficos en libros, sitios web y artículos científicos, documentos oficiales, así como
una investigación de campo. Los resultados mostraron que las escuelas investigadas no eran
adecuadamente adecuadas a las normas actuales. Una escuela inclusiva debe establecer objetivos
apropiados para ser una entidad cada vez más preocupada por la ciudadanía, permitiendo así la
formación de ciudadanos críticos y transformadores de sus propias realidades sociales.
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Introdução:

A inclusão é uma forma de proporcionar a todas pessoas, um relacionamento continuo sem
preconceitos, dificuldades de relação ou de interação. Tendo em mente que a escola é um ambiente
que representa a comunidade em sua essência, é possível afirmar que esta é um lar que deve ser
habitado por várias pessoas com realidades, historias necessidades, deficiências e capacidades
diferentes. Desta maneira, cada um tem o que aprender e o que ensinar dentro do ambiente escolar;
cada pessoa tem seu ponto forte e fraco, que precisa ser explorado e aperfeiçoado, respectivamente,
pois, cada um precisa de meios acessíveis para conseguir dar o seu melhor, ou seja, a acessibilidade
nas escolas é um tema de extrema importância para que aconteça realmente a interação escolar e
social.

A acessibilidade é um meio de inclusão, que abrange os aspectos sociais, dando oportunidade para
que quaisquer pessoas possam realizar suas escolhas individuais, logo, esta passa a ser uma
“abordagem centrada na ‘pessoa’ e nas suas condições e capacidades físicas, sociais e econômicas”
(ALMEIDA, 2012, p. 11). Na sociedade a acessibilidade se dá quando há possibilidades e condições
para que as pessoas alcancem uma percepção de como se deve usar devidamente os espaços,
equipamentos, transportes, comunicação e a tecnologia, bem como, a respeito do uso de outros
serviços que condizem ao relacionamento com outras pessoas, seja no “uso público ou privados de
uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade
reduzida” (BRASIL, 2016a, p. 9).

Um ambiente acessível é de extrema e especial importância para todos, tanto para aquelas pessoas
deficientes, quanto para a sociedade em geral. É possível percebermos que se um ambiente qualquer
possui as adaptações necessárias para a acessibilidade comunitária, como rampas e demais
nivelamentos de calçadas, ajudam os cadeirantes, os idosos, os pais que tem que empurrar o carrinho
do bebê, entre outros. Estes benefícios podem ajudar a gerar um amplo apoio para fazer com que as
mudanças aconteçam (OMS, 2011), ou seja, esta não é uma luta somente do público que possui
deficiência.

A acessibilidade tornasse a ideia de um lugar, cidade, estado, um mundo inteiro, em que não haja
obstáculos que impeçam as pessoas de serem quem elas são, de realizarem as suas atividades
cotidianas, exercendo assim o seu direito de ir e vir. A educação como obrigação da família e da
nação, necessita de escolas acessíveis a seus usuários, pois esta representa a sociedade.

Este trabalho é um recorte do Projeto Intitulado “inclusão de alunos com necessidades especiais no
ensino de química: um estudo de caso sobre as dificuldades encontradas pelos professores de ensino
médio da rede pública de ensino de Arapiraca-AL”, realizado a partir do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação Cientifica (PIBIC), financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Alagoas (FAPEAL) e vinculado ao Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação (GEPE), da
Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL).

Neste contexto, esta pesquisa está fundamentada nos estudos de ALMEIDA (2012), FURRER
(2016), OMS (2011), BRASIL (2000, 2009, 2004, 2006, 2016), entre outros. Teve como objetivo
refletir sobre a acessibilidade das estruturas físicas escolares, bem como, evidenciar a importância
das adaptações inclusivas nos espaços das escolas públicas da rede básica de ensino. Para o
desenvolvimento deste trabalho discutiremos dois temas considerados importantes: 1 – Adaptações
para acessibilidade escolar nos documentos oficiais; 2 - Sala Multifuncional de Recurso do
Atendimento Educacional Especializado.

1 – Adaptações para acessibilidade escolar nos documentos oficiais.

Deve-se ter um enorme cuidado com a estruturação dos espaços físicos dentro e fora das escolas,
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tanto pelo fato que pessoas com deficiências podem sofrer acidentes, quanto pelo princípio de
diminuir a dificuldade na sua locomoção. Atualmente se faz necessário várias leis que se propõe a
assegurar os direitos dos deficientes, para que possam ter uma vida mais segura e provida de
possibilidades de livre locomoção, segurança ao ir e vir e de exercerem sua cidadania (BRASIL,
2010). Com algumas pequenas adequações no ambiente escolar pode-se torná-lo em um espaço
muito mais inclusivo e passivo de liberdade, que é um dos maiores direitos à disposição do ser
humano.

1.1- Transporte escolar.

O transporte escolar é o primeiro item para a inclusão, pois este é meio mais usado por alunos que
moram nas zonas rurais, ribeirinhas e em localidades urbanas afastadas, para se deslocarem à escola.
Em caso de alunos com deficiência se faz necessário ajudá-los para adentrar no veículo, pois, é um
trabalho bastante complicado de deslocamento; sendo preciso subir no carro e descer ao chegar na
escola, repetindo a prática na ida e na volta da escola à sua casa. Geralmente quem ajuda estes alunos
deficientes são familiares, colegas ou o próprio motorista.

Em relação aos diversos ônibus e micro-ônibus escolares que transportam o alunado às escolas,
muitos foram adquiridos através do projeto Caminho da Escola, disposto pela Lei Nº 12.816, de 2013
– que visam dar apoio da União para as escolas públicas da rede básica de ensino –, que dispõe de
ônibus, bicicletas e lanchas para estudantes das zonas rurais e ribeirinhas (BRASIL, 2013). Todos
esses veículos que são adaptados estruturalmente, possuem elevadores para cadeirantes, porta e
escadas com dimensões acessíveis, entretanto, existe muitas localidades que necessitam de mais
veículos para transportar o alunado, o que se tornar uma inadequação, já que a maioria dos veículos
que são apenas contratados para realizar este tipo de serviço de transporte não possuem adaptações
adequadas para deficientes, como o próprio elevador/plataforma, porta acessível e por vezes nem
sequer acentos identificados como prioritários ou espaço para encaixar uma cadeira de rodas, além
do que estes transportes devem parar em pontos o mais próximos possíveis da entrada da escola
(BRASIL, 2009).

A Lei Nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, em seu Art. 3o, obriga as entidades públicas e as
concessionárias de transporte coletivo, dispor de acentos prioritários e devidamente identificados em
seus veículos; sendo prioridade a reserva para idosos (a partir dos 60 anos), gestantes, lactantes,
pessoas acompanhadas por crianças de colo e pessoas portadoras de deficiência, dispondo de uma
multa que varia entre R$ 500,00 (quinhentos) a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) por veículo
àquelas empresas que a infringirem (BRASIL, 2000). Muitas vezes esta lei não é cumprida por
diversos motivos diferentes. Por vezes empresários não conhecem ou desprezam esta lei, passageiros
que não se enquadram como prioritários se negam a cederem o lugar preferencial aos resguardados
listados, ou por que o meio de transporte não possui elevador ou rampa para que algum deficiente
possa adentrar no transporte.

1.2 – A rua de acesso à escola.

Sendo na zona rural ou urbana, as escolas possuem um grande fluxo de veículos e pessoas,
principalmente se forem localizadas próximas a vias movimentadas. A rua de chegada à escola tem
uma grande importância para a inclusão, pois, é local de embarque e desembarque de pessoas,
principalmente no caso de pessoas deficientes, para que possam ter livre acesso à chegada e saída na
instituição de ensino.

O Ministério da Educação juntamente com a Secretária de Educação Especial (2009), apontam
dificuldades que podem ser encontradas nas ruas de acesso às escolas, juntamente com algumas
propostas de soluções. É comum encontrar ruas cheias de obstáculos e barreiras, tais como calçadas
altas, motos e bicicletas em cima das calçadas, lixeiras, barracas de lanches, galhos de árvores, ruas
inclinadas, entulhos, buracos e desníveis no piso, telefones públicos, placas de sinalização, etc. Na
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rua que dá acesso à escola são necessárias calçadas rebaixadas em alguns pontos e sem desnível
exacerbado, portais de acesso largos, pisos antiderrapantes e por todo os arredores dos muros, para
facilitar o acesso de pessoas com deficiência de locomoção. Para deficientes visuais poderem se
locomover com maior liberdade, é necessário o uso de piso tátil por toda rua, com indicações de
alerta próximo a barreiras, tendo em vista que existem dois modelos, um que é de cerâmica e dura
mais tempo e o outro que é de material emborrachado e tem menor duração, contudo, ambos são
difíceis de serem encontrados em várias partes do país. Os portais e fachadas das escolas devem ser
de cor contrastante e com o nome da escola em letras grande e visíveis.

1.3 – Piso tátil para deficientes visuais e surdo-cegueira.

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é um Foro Nacional que visa normalizar
várias informações e regras de diferentes esferas de interesse público e governamental. Conforme
estas normas, piso tátil é um “piso caracterizado por relevo e luminância contrastantes em relação ao
piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, servindo de orientação perceptível por
pessoas com deficiência visual, destinado a formar a sinalização tátil no piso” (BRASIL, 2016a, p.
11). O piso tátil possui formas e significados diferentes de acordo com sua necessidade, por exemplo,
uma das Normas brasileiras indicada, é que este piso pode indicar sinalização de direção e de alerta,
que servem para atender quatro funções diferentes:

a) função identificação de perigos (sinalização tátil alerta): informar
sobre a existência de desníveis ou outras situações de risco permanente;
b) função condução (sinalização tátil direcional): orientar o sentido do
deslocamento seguro; c) função mudança de direção (sinalização tátil
alerta): informar as mudanças de direção ou opções de percursos; d)
função marcação de atividade (sinalização tátil direcional ou alerta):
orientar o posicionamento adequado para o uso de equipamentos ou
serviços. (BRASIL, 2016a, p. 12).

Este tipo de sinalização tátil, localizado no chão, é geralmente utilizado não só por deficientes que se
orientam através do uso da bengala de rastreamento, mas também àqueles que se orientam somente
pela sensibilidade complementar dos pés ou até mesmo fazendo uso da visão residual. É necessário
haver adequação as normas, pois em diversos casos os pisos são colocados de forma indevida, o que
prejudica no deslocamento de deficientes visuais (FURRER, 2016). Deve-se prestar atenção nas
dimensões nos relevos táteis que não devem extrapolar os 5,0 Cm (cinco centímetros) de altura e
sendo antiderrapante por todo vida útil do piso, sendo ele instalado em ambiente interno ou externo,
evitando que ocorram acidentes (BRASIL, 2004).

As diferentes colorações contrastantes com o piso comum, são indicações visuais complementares
para os deficientes que possuem baixa visão, enxerguem as cores destacadas, podendo então se
orientar também por elas (FURRER, 2016).

É dever das escolas públicas e privadas buscarem recursos para a instalação deste tipo de piso em
suas dependências, de forma respeitosa aos regulamentos de instalação segundo a ABNT (2016).
Mesmo que não haja nenhum deficiente já matriculado na instituição, deve-se pensar antecipado
nesta necessidade inclusiva, pois a inclusão se faz quando nos colocamos no lugar do outro,
antecipando sua precisão de cuidados especiais.

1.4 – Outros ambientes inclusivos: refeitório, sanitários e trocadores.

Os refeitórios são espaços amplos destinados às refeições, geralmente próximos ao pátio ou em uma
sala própria. Os cadeirantes possuem bastante dificuldade de frequentar estes lugares. Para
adaptações, deve haver uma ou mais mesas especiais próximas ao balcão de distribuição das
refeições, largas suficientemente para caber as cadeiras de rodas evitando machucões entre pés e um
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pouco mais baixas do que o normal, sendo agradável a altura dos cadeirantes (BRASL, 2009). Os
demais acentos devem ser moveis e de alturas diferentes, adequando-se a outros deficientes. Os
corredores do refeitório devem ser largos o bastante para que se consiga manobrar a cadeira de rodas.
As merendeiras ou algum outro funcionário devem organizar filas para não haver tumulto e esbarrões
no momento da distribuição de refeições, isto pode acarretar acidentes, principalmente vitimando
quem tem alguma deficiência. É importante que as paredes, mesas, cadeiras e os pisos sejam
multicoloridos, facilitando o reconhecimento por parte dos deficientes de baixa visão (BRASIL,
2009).

Os sanitários devem ser localizados em rotas acessíveis e respeitar várias necessidades diferentes,
tendo que ser facilmente encontrado por deficientes visuais e acessíveis a pessoas com dificuldade de
locomoção. Em caso de sanitário acessível em ambiente isolado, é necessário ser instalado um
sistema de aviso de emergência à 40,0 cm acima do piso, para que os usuários possam facilmente
acionar em caso de queda. É recomendado a instalação de pias e vaso sanitário infantil, para acesso
de crianças e pessoas de baixa estatura. Pode haver a existência de banheiros unissex e/ou familiar,
que tem a intenção de um membro da família dar suporte ao outro. O boxe acessível deve conter
barras bem fixas nas paredes, preferencialmente um em forma de “L” na lateral e uma de facilitação
de manuseio da porta, uma dimensão de 1,50 m de largura e 1,70 m de comprimento para manobra
de cadeirantes (BRASIL, 2004).

O trocador de roupas pode ou não ser no mesmo espaço que o banheiro acessível, caso seja, é
necessário a existência de mais de um boxe acessível para que não haja fila de espera, mas pode-se
também ser em um ambiente separado para que haja mais privacidade. Além das mesmas adaptações
necessárias de um banheiro acessível, o trocador necessita de um espaço maior, onde é indicado a
existência de uma mesa ou maca de apoio para a posição deitado, com uma dimensão de no mínimo
0,80 m de largura por 1,80 m de comprimento e 0,46 m de altura, contendo também as barras de
apoio, ou pode haver a existência de bancos de apoio, que devem conter encosto, ter uma
profundidade mínima de 0,45 m e estar a uma altura de 0,46 m. No caso da existência de cabides,
deve-se ter a preocupação para que os mesmos não forma alguma saliência pontiaguda, este devem
estar localizados a uma altura de 0,80 m a 1,20 m do chão e de preferência na porta (BRASIL, 2004).
Também é importante a instalação de um chuveiro no trocador; e a saboneteira, lixeira, o lavatório e
outros itens de higiene devem estar próximo a maca, para facilitar no processo de higienização de
crianças, jovens e adultos portadores de deficiências (BRASIL, 2009).

1.5 – Quadros de avisos: braile, libras e acesso à visão.

Os quadros de avisos nas escolas são de suma importância para acontecer a comunicação entre a
gestão escolar, os demais funcionários e o alunado. Devem também ser acessíveis a pessoas que
possuem deficiências de todos os tipos.

O mapa tátil é uma tecnologia assistiva que funciona como quadro de aviso. Encontra-se geralmente
nas entradas de estabelecimentos; é localizado em um apoio baixo, visível também à cadeirantes e
pessoas de baixa estatura (BRASIL, 2016a). É um mapa com todas localizações de espaços da escola
e caminhos para locomoção segura em sinal tátil, geralmente possui letras em cores vivas e com
acessibilidade em braile, que junto com o piso tátil auxilia aos deficientes visuais a aprenderem onde
ficam todos lugares da instituição (BRASIL, 2016a). As salas devem ser representadas com um aviso
em braile com altura padronizada, para que os deficientes visuais possam identificar informações de
cada sala.

São poucos os surdos que possuem comunicação bilingue, e muitos ainda não sabem se comunicar
em libras, a linguagem brasileira de sinais, contudo, a deficiência auditiva se inicia bem tarde e a
maioria destas sabem ler e escrever em português, o que facilita a comunicação (EVARISTO;
FRANCISCO, 2013). A intercomunicação em libras na escola é de grande importância, pois,
atualmente temos uma comunidade escolar inclusiva bem plausível, que possibilita alunos
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deficientes superarem suas deficiências e se tornarem professores e outros profissionais da educação,
portanto, vive-se uma realidade onde alunos e outros funcionários também podem se comunicar em
libras, já que não precisa somente ter aulas para aprender libras e sim conviver com alguém que saiba
(EVARISTO; FRANCISCO, 2013). Deficientes visuais também podem trocar conteúdos didáticos
em braile, possibilitando a sensibilidade necessária para leitura.

O balcão de atendimento da secretaria da escola, geralmente se encontra logo na entrada da escola,
aonde também é possível encontrar a sala de professores, a diretoria e a sala da coordenação
pedagogia. Os balcões devem possuir duas alturas, a mais baixa para cadeirantes, crianças e pessoas
de baixa estatura (BRASIL, 2009).

É indicado que seja posicionado nas escolas inclusivas, os símbolos internacionais de acesso, de
acordo com as adaptações em cada ambiente que houver adequações nas estruturas físicas, de acordo
com a inclusão para cada deficiência naquele recinto (BRASIL, 2016a).

1.6 – Salas de aula, bibliotecas e laboratórios de informática e de ciências.

Em relação ao uso do ambiente escolar, é necessário que a sala de aula tenha algumas adaptações
para receber alunos com deficiências, tais como, quadro de giz mais baixo para pessoas de baixo
estatura ou cadeirantes, um corredor mais largo para passagem de cadeira de rodas, acentos
adequados para pessoas obesas, cadeirantes ou de baixa estatura e piso, paredes e carteiras de cores
contrastantes (BRASIL, 2009).

Os laboratórios de informática ou de ciências são ambientes que precisam ser mais encorajados ao
uso frequente, pois proporciona um momento diferente aos alunos. Em relação a adequações, deve-se
pensar que mesas, pias, bancadas e armários altos, juntamente com obstáculos e corredores estreitos,
causam difícil acesso a deficientes. Laboratórios de informáticas devem ter computadores com
programas de acessibilidade adequados para a pessoas com surdez e cegueira. Em laboratórios de
ciências, bisturis, maquetes, vidrarias, potes de substâncias e outros itens que possam provocar
algum risco a saúde deve ser manuseado com cuidado e guardado em locais seguros, mais acessíveis
a todos (BRASIL, 2009).

As bibliotecas possuem basicamente três espaços diferentes: as prateleiras de livros, mesas de estudo
e uma mesa bancada para empréstimo de livros, e as vezes algum computador para pesquisas de
acervo. Além das observações sobre mesas e corredores, já mencionadas, é importante frisar sobre as
prateleiras de livros, que não devem ser muito altas, possibilitando uso por pessoas de baixa estatura.
O ambiente deve ser bem iluminado e sem obstáculos (BRASIL, 2009).

2 – Sala Multifuncional de Recurso do Atendimento Educacional Especializado.

As Salas de Recursos Multifuncionais (SRM), ainda são pouco conhecidas por professores de escolas
da rede pública e privada de ensino, que desconhecendo sua extrema contribuição para a inclusão de
deficientes, não buscam pela possível implantação dessas salas em sua instituição de ensino. Estas
salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE), devem ter as estruturas físicas adaptadas: as
mesas e cadeiras, todo o material didático-pedagógico, incluindo os recursos de acessibilidade e
equipamentos específicos para o atendimento de alunos deficientes que são o verdadeiro público alvo
destes programas (BRASIL, 2007; BERSCH; SARTORETTO, 2017).

O Conselho Nacional de Educação, através da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, estabelece as
Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica,
definindo que:

Art. 5º O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos
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multifuncionais da própria escola ou em outra de ensino regular, no
turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes
comuns, podendo ser realizado, em centro de atendimento educacional
especializado de instituição especializada da rede pública ou de
instituição especializada comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas 5 com a secretaria de educação ou
órgão equivalente dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios
(BRASIL, 2010, p. 5-6).

As salas de ensino especial contam com um ou mais professores com formação especializada, que
recebem alunos deficientes nos seus contraturnos de aula regular, e tem o papel de ajudar a
desenvolver habilidades para superação das deficiências, fazendo uso de jogos lúdicas, dinâmicas
individuais e de grupo e até mesmo de software específicos para a prática docente; preferencialmente
estes professores também devem ser submetidos a um processo de formação continuada, para
conhecerem as novidades que a ciências pedagógica e clínica dispõe a decorrer do tempo.
Geralmente são discentes com transtornos globais do desenvolvimento, surdez, cegueira, altas
habilidades ou superdotação. Também pode ser cabível aos profissionais das SRMF, providenciar
material didático adaptado para os alunos deficientes e para auxiliar os professores com a inclusão
nas turmas regulares. As salas de recursos multifuncionais, podem ter auxilio e trabalhar junto com o
Centro de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual, CAP/DV, que também reproduzem material
didático em braille para as escolas (BRASIL, 2010; MARIANO, 2013).

Metodologia

A presente pesquisa é de cunho qualitativo, porque a pesquisa qualitativa irá buscar percepções e
entendimentos sobre a natureza geral de uma questão, bem como, compreender e explicar a dinâmica
das relações sociais existentes no meio investigado. E através da pesquisa quantitativa os dados serão
demonstrados por meio de recursos e análises estatísticas (GERHARDT, SILVEIRA, 2009).

A revisão literária e a pesquisa de campo, são pilares fundamentais para sustentar todo e qualquer
tipo de pesquisa científica, sendo esta primeira, necessária para possibilitar toda a confiança ao
estudo que está sendo realizado (BRUCHEZ, et al, 2015). Deve-se considerar que a pesquisa
qualitativa é um campo “multifacetado, marcado por diferentes orientações e metodologias, que
permitem realizar uma investigação científica aprofundada de uma variedade de temas relacionados à
realidade singular ou a múltiplas realidades” (CAREGNATO, 2017, p. 1). Ao invés de tentarmos
rotular de forma generalista, o que são ou não a verdadeira pesquisa qualitativa, devemos considerar
suas características primordiais.

Yin (2016, p. 7), lista cinco características a serem consideradas em uma pesquisa qualitativa:

1. estudar o significado da vida das pessoas, nas condições da vida real;
2. representar as opiniões e perspectivas das pessoas de um estudo; 3.
abranger as condições contextuais em que as pessoas vivem; 4.
contribuir com revelações sobre conceitos existentes ou emergentes que
podem ajudar a explicar o comportamento social humano; e 5.
esforçar-se por usar múltiplas fontes de evidência em vez de se basear
em uma única fonte.

Desta forma, a metodologia consistiu em estudos bibliográficos em livros, revistas e no site Google
acadêmico, documentos oficiais, entre outros; também foi realizada uma pesquisa de campo em duas
escolas públicas, sendo uma de ensino fundamental, na Escola Municipal de Educação Básica José
dos Santos Nunes, São Sebastião-AL, e a outra de ensino médio, na Escola Estadual Costa Rêgo,
cidade de Arapiraca-AL.
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Na pesquisa bibliográfica no buscador Google acadêmico se deu a partir das palavras-chaves,
“Acessibilidade”, “ABNT Acessibilidade”, “Estrutura escolar adaptada para a inclusão” e “Inclusão
em escolas públicas”; Obtendo como resultados de pesquisa, respectivamente, 280.000 (duzentos e
oitenta mil), 15.700 (quinze mil e setecentos), 54.800 (cinquenta e quatro mil e oitocentos), 339.000
(trezentos e trinta e nove mil) resultados para cada busca.

A partir de um total de 689.500 (seiscentos e oitenta e nove mil e quinhentos) artigos encontrados,
foram selecionados aqueles mais adequados, logo, foram usados 11 (onze) artigos científicos para
este estudo. Foi possível ter noção das dificuldades que deficientes encontram para terem acesso aos
ambientes mais comuns.

Análise dos dados:

A análise dos dados se divide em dois tópicos, um referente a Escola Municipal de Educação Básica
José dos Santos Nunes e o segundo sobre a Escola Estadual Costa Rêgo, nos quais descreve os
pontos observados sobre os itens de acessibilidade física de inclusão e a respeito da Sala
Multifuncional de Recursos.

Escola Municipal José dos Santos Nunes

Esta escola recebe um total de 1.481 (mil quatrocentos e oitenta e um) alunos de uma faixa etária de
04 (quatro) a 42 (quarenta e dois) anos de idade, dos quais 29 (vinte e nove) são deficientes, em sua
maioria são alunos que tem síndrome de Down, Autismo, Paralisia cerebral, surdez e deficiência
mental; estes alunos são atendidos por uma professora especializada, no contraturno escolar numa
Sala Multifuncional de Recurso (SMR) do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que já
existe nesta escola a mais de 11 (onze) anos (BRASIL, 2017).

Durante a observação dos transportes municipais da cidade de São Sebastião, foi possível constatar
que quando um ou mais estudantes deficientes precisam usar o transporte escolar, acabam tendo
muita dificuldade para adentrar o veículo, pois a maioria dos ônibus estudantis não possui elevadores
ou portas largas para a passagem de algumas cadeiras de rodas; existindo até mesmo a capacidade de
inviabilização do uso por alguns alunos, pela falta de adaptações necessárias. Como muitos alunos
não possuem transporte privado, precisam usar o transporte coletivo, que desta forma se encontra
parcialmente precário.

Foi observado no lado exterior da instituição de ensino, que as ruas próximas a escola são bem
movimentadas por veículos e não possuem semáforos e nem faixas de pedestres, além de não haver
ponto de parada de ônibus próximo à escola, o que propicia para que alguns ônibus escolares não
parem próximo a escola, fato que dificulta bastante o deslocamento de alunos com ou sem
deficiências. As calçadas possuem um desnivelamento superior a 30cm e em alguns trechos,
praticamente não existe calçada para que pedestres se locomovam, o que os obrigam a andar pelo
meio da rua. Portanto é necessário que a gestão escolar ou pais ou responsáveis entrem em contato
com algum órgão competente, para organizar todo esse ambiente de transito, onde pedestres e
veículos dividem o mesmo espaço.

O espaço interno da escola é bem adequado em relação a rampas e corrimãos. Os ambientes são bem
iluminados, mas as portas são mais estreitas do que o indicado, o que carece de melhorias, e a
biblioteca possui corredores muito estreitos para a locomoção de cadeirantes.

Com relação ao piso tátil, foi observado ele só está presente em metade do prédio da escola e
necessita de uma readequação do que existe, pois em algumas partes ele foi posicionado de forma
inadequada, o que confundiria algum usuário deficiente visual e em determinados trechos, o piso tátil
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que é de modelo emborrachado se soltou do piso comum, possibilitando contratempos a instituição
de ensino, já que além de prejudicar a transição de deficientes, pode ocasionar um possível acidente.

A quantidade de banheiros estava adequada de acordo com as normas, contendo acessibilidade como
rampa e corrimão, barra de apoio em “L”, boa iluminação na parte interna e espaço amplo o
suficiente para manobrar uma cadeira de rodas, porém, algumas das portas estavam precisando de
manutenção.

Em se tratando do atendimento educacional especializado a escola em que houve a pesquisa é
pioneira na inclusão de alunos deficientes, pois, a mais de 20 (vinte) anos recebe alunos com
deficiências diversas em suas turmas de ensino especializado, contudo, somente há pouco mais de
uma década é que houve a implantação do Atendimento Educacional Especializado. A Sala
Multifuncional de Recursos desta escola preenche todos os requisitos de inclusão, cada aluno passa
40 (quarenta) minutos semanais com a professora responsável pela sala, este tempo reduzido se dá
por falta de professores especializados nesta área de atuação. Esta professora possui formação
superior em Pedagogia e duas especializações, uma em Atendimento Educacional Especializado e a
outra em Sala Multifuncional de Recursos.

Escola Estadual Costa Rêgo

Esta escola recebeu no ano de 2016 um total de 684 (seiscentos e oitenta e quatro) alunos, mas em
seu Projeto Político Pedagógico (PPP) não é especificado a idade e nem o quantitativo de alunos e de
funcionário que são deficientes. Em relação a Educação Especial, a escola apresenta um registro de
aprendizagem, que é realizado através de um Parecer Descritivo, em casos específicos relacionados
ao desenvolvimento cognitivo de alunos, a situação é analisada pelo Conselho de Classe de acordo
com as especificidades de cada um (BRASIL, 2016b).

Durante a observação dos transportes municipais da cidade de Arapiraca, foi observado que estes são
disponibilizados somente para as zonas rurais, mesmo que muitos alunos da zona urbana residem a
uma longa distância da escola. Estudantes deficientes que precisam usar o transporte escolar, tem
muita dificuldade para adentrar os veículos, pois a maioria dos ônibus estudantis não possuem
acessibilidades como elevadores ou portas largas.

Foi observado no lado exterior da escola, que as ruas próximas são muito movimentadas por
veículos, mas são sinalizadas de forma adequadas com semáforos, placas de atenção, faixas de
pedestres, além de haver ponto de parada de ônibus na frente da escola, o que propicia para que os
ônibus escolares parem próximo a escola, o que facilita o deslocamento de alunos com ou sem
deficiências. A maioria das calçadas possuem um nivelamento adequado, contudo algumas precisam
de adequação.

Os ambientes internos da escola não são adequados em relação a rampas e corrimãos, pois não os
possui. Os espaços são bem iluminados, mas as portas são mais estreitas do que o indicado, o que
precisa de adequações.

Com relação ao piso tátil, a escola ainda não o possui, o que dificulta completamente o acesso de
deficientes visuais que se orientam por este piso especial. Fato que merece atenção por parte dos
gestores escolares e da secretária de educação do estado.

A quantidade de banheiros estava adequada de acordo com a quantidade de alunos, mas não possuía
nenhum banheiro inclusivo, com a barra de apoio em “L”. Algumas das portas, vasos e o piso
estavam precisando de manutenção.

Em se tratando do atendimento educacional especializado esta escola não possui Sala Multifuncional
de Recursos nem dispõe de material adequado para os alunos deficientes. Alguns dos alunos com
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deficiência auditiva, com que houve contato assistem as aulas sem um interprete de Libras.

Resultados e discussões:

Os resultados apontam que as escolas pesquisadas não estavam devidamente adequadas as normas
vigentes. Percebeu-se que os alunos deficientes possuem muitas barreiras físicas para enfrentar em
seu cotidiano, na Escola Municipal de Educação Básica José dos Santos Nunes, o que é mais
dificulta o acesso de deficientes, é o acesso à escola, enquanto que na Escola Estadual Costa Rêgo, o
principal fator que precisa de melhorias é o ambiente interno, que oferece obstáculos para
locomoção.

Com tantas iniciativas de transporte público escolar, também se faz valer a preocupação de inclusão
nos mesmos, já que pais e responsáveis por alunos não se sentem seguros ao colocar seus parentes
em transportes sem adaptações segundo as leis regentes, tendo em vista que na maioria das vezes
esses responsáveis usam desta afirmação de falta de condições no meio de transporte, ou até mesmo
escola, para não matricularem crianças e jovens com deficiência em determinadas escolas públicas.

O ambiente escolar se torna a casa de professores, alunos e demais servidores, que juntos convivem e
dividem este mesmo espaço. Da mesma forma que cada moradia possui características próprias de
cada um de seus moradores, de acordo com sua personalidade e necessidades, a escola deve
proporcionar adequações em seu espaço físico para receber cada um de seus frequentadores,
independentemente de quaisquer que sejam suas necessidades físicas, ao mesmo tempo em que estes
“moradores” também fazem parte do processo de transformação do lugar aonde convivem.

A escola não deve ser pensada como um ambiente que é frequentado apenas por alunos e
professores, há também uma diversidade de pessoas e funcionários que dividem este mesmo espaço.
A comunidade escolar é uma sociedade formada por diferentes pessoas, tais como a merendeira, a
secretaria escola, o diretor, pais e responsáveis por alunos, porteiro, o auxiliar de serviços gerais,
dentre outros; estes também devem contribuir para que o convívio e o respeito por todos membros
desta sociedade escolar, permaneçam e sejam devidamente conservados, bem como, esta
comunidade deve ser apta a acolher todos, independentemente de quaisquer deficiências físicas ou
mentais.

A atenção de um ambiente escolar inclusivo, volta-se geralmente apenas para a pessoa dos
professores e dos gestores, para as melhorias no espaço físico, enquanto esquece-se de que as outras
pessoas também exercem um papel primordial para a inclusão dentro do âmbito escolar.

Considerações finais:

É possível perceber que poucas escolas estão realmente dentro dos padrões estruturais descritos neste
trabalho, ou ainda de acordo com as normas da ABNT. Este é um problema que necessita de
resolução o quanto antes, já que muitos alunos deixam de frequentar as escolas normais por conta
que os pais preferem coloca-los em escolas especiais ou simplesmente em escola alguma; além do
problema central, de que toda pessoal deve ter condições de realizar suas tarefas e ter o seu direito de
ir e vir garantido.

Fica evidente que as escolas têm cada vez mais que se aperfeiçoarem de acordo com sua realidade e
a da comunidade escolar. Este é um tema considerado como necessário para a sociedade, sua
pesquisa ainda merece uma continuação, pois é muito abrangente e importante. Cada vez que uma
escola se torna adequada para que todas as pessoas tenham os meios para alcançar a aptidão
desejável no meio pedagógico e um equilíbrio das habilidades e competências que são expectativas
que todo aluno, independente de deficiência ou qualquer outro fator.
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De acordo com todas as informações apontadas, é possível perceber a real importância que deve ser
dada a inclusão escolar, dentro e fora das escolas, principalmente em relação ao respeito e
conhecimento mútuo entre as pessoas. Uma escola só será realmente inclusiva quando toda sua
infraestrutura e sua comunidade estiverem aptos a recepcionar todas as pessoas de forma
incondicional. Toda a comunidade escolar de forma conjunta, deve estabelecer metas adequadas para
ser uma entidade cada vez mais preocupada com a cidadania, possibilitando assim a formação de
cidadãos críticos e transformadores de suas próprias realidades sociais.
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