
1 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 
 

CAMPUS MONTEIRO 
 

     TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            RÔSE DE FÁTIMA BATISTA HONÓRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE): UMA ANÁLISE DO CENÁRIO ATUAL 

NA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA JOSÉ LEITE DE SOUZA, 

MONTEIRO-PB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MONTEIRO- PB 

 

                       2021 
 



2 

 

             RÔSE DE FÁTIMA BATISTA HONÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE): UMA ANÁLISE DO CENÁRIO ATUAL 

NA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA JOSÉ LEITE DE SOUZA, 

MONTEIRO-PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho     de     Conclusão     de     Curso 
apresentado    ao    Instituto    Federal    de 
Educação,    Ciência    e    Tecnologia    da 
Paraíba, Campus Monteiro, como requisito 
parcial   para   conclusão   do Curso de 
Tecnologia em Construção de Edifícios. 

 

Orientador(a):Prof. Msc. Whelson 
Oliveira de Brito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTEIRO- PB 
 

                      2021 
 



3 

 

              RÔSE DE FÁTIMA BATISTA HONÓRIO 

 

 

AVALIAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE): UMA ANÁLISE DO CENÁRIO ATUAL 

NA ESCOLA CIDADÃ INTEGRAL TÉCNICA JOSÉ LEITE DE SOUZA, 

MONTEIRO-PB 

 

 

 

 

Trabalho     de     Conclusão     de     Curso 
apresentado    ao    Instituto    Federal    de 
Educação,   Ciência    e    Tecnologia    da 
Paraíba, Campus Monteiro, como requisito 
parcial   para   conclusão   do  Curso de 
Tecnologia em Construção de Edifícios. 

 

 

 

 

Aprovado em 30 de abril de 2021. 
 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
                         

 

 

 

  

 

 

Prof. Msc. Whelson Oliveira de Brito (Orientador - IFPB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Wamberto Raimundo da Silva Júnior (Examinador - IFPB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Msc. Adri Duarte Lucena (Examinador - IFPB) 

 



4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação – CIP  
Bibliotecária responsável Porcina Formiga dos Santos Salgado CRB15/204  IFPB, campus 

Monteiro.  

H774a Honório, Rôse de Fátima Batista.  
 Avaliação de acessibilidade para portadores de necessidades   especiais (PNE) : uma análise do 

cenário atual na Escola Cidadã  Integral Técnica José Leite de Sousa, Monteiro-PB / Rôse 

de  Fátima Batista Honório – Monteiro-PB. 2021.   
 33fls. : il.   

TCC (Curso Superior de Tecnologia em Construção de Edificios)  Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB, Monteiro.  

 Orientador: Prof.Msc. Whelson Oliveira de Brito .  

  

1. Deficientes - PNE 2. Mobilidade – Acessibilidade 3. Inclusão  Social I. Titulo  

 CDU 159.922.76 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

Agradeço a Deus e as pessoas que de diversas formas contribuíram para realização 
desse trabalho. 
 
Minha família e namorado pelo amor, carinho, dedicação e apoio em todos os 
momentos. 
 
Ao meu amigo Welington por toda a ajuda na realização deste trabalho. 
 
Meu orientador Whelson Brito, pela paciência, dedicação e apoio. 
 
Ao IFPB por oportunizar minha qualificação profissional através deste curso. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico a meus pais e a meu filho Nicollas, que me 
apoiaram em cada dificuldade vivida. 

 



 

7 

 

RESUMO 

 

 

Sabe-se que parte da população brasileira possui algum tipo de deficiência e que a 

maioria dessas pessoas ainda são excluídas da sociedade, devido a obstáculos e 

barreiras arquitetônicas, encontradas no meio urbano e escolar. Nas instituições de 

ensino não é diferente, por isso o objetivo deste trabalho foi identificar, diagnosticar e 

descrever as possíveis barreiras físicas no acesso da Escola Estadual Cidadã Integral 

Técnica José Leite de Souza, a fim de analisar as condições de acessibilidade 

pertinentes a esse centro educacional, com intuito de promover a inclusão a todos os 

alunos e colaboradores. O trabalho foi realizado através de observação e medição do 

meio arquitetônico e análise crítica dos itens importantes avaliados, no que se refere 

ao atendimento de pessoas com necessidades locomotoras especiais, baseando-se 

nos parâmetros abordados na norma NBR 9050 da associação brasileira de normas 

técnicas. Ao final da avaliação, foi comprovado que somente a rampa de acesso ao 

palco do auditório apresentou inclinação superior ao recomendado pela NBR 9050/ 

ABNT, as portas das salas de aula não possuem placa de proteção contra impacto e 

maçaneta do tipo alavanca e os patamares possuem comprimento inferior ao 

recomendado, os demais departamentos analisados no presente trabalho estão de 

acordo com a NBR 9050 da ABNT. 

 

Palavras-chave: Inclusão Social, Acessibilidade, Mobilidade. 
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ABSTRACT 

 

It is known that part of the Brazilian population has some type of disability and that 

most of these people are still excluded from society, due to architectural obstacles and 

barriers, found in urban and school environments. In educational institutions it is no 

different, so the objective of this work was to identify, diagnose and describe the 

possible physical barriers in accessing the State School Full Technical Citizen José 

Leite de Souza, in order to analyze the accessibility conditions pertinent to this 

educational center, in order to promote inclusion to all students and collaborators. The 

work was carried out through observation and measurement of the architectural 

environment and critical analysis of the important items evaluated, with regard to the 

care of people with special locomotor needs, based on the parameters addressed in 

the NBR 9050 standard of the Brazilian association of technical standards. At the end 

of the evaluation, it was proven that only the access ramp to the auditorium stage had 

a higher inclination than that recommended by NBR 9050/ABNT, the classroom doors 

do not have an impact protection plate and a lever-type handle and the steps are 

shorter as recommended, the other departments analyzed in the present work are in 

accordance with NBR 9050 da ABNT. 

Keywords: Social Inclusion, Accessibility, Mobility. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

O tema inclusão escolar tem crescido muito nos últimos anos. Todos os dias 

somos incitados a abandonar todos os preconceitos e discriminações, levando em 

conta que comportamentos como esse prejudicam o desenvolvimento social, o que 

nos impede de tornarmos um mundo mais inclusivo e receptivo. 

A escola é um ponto essencial no processo de inclusão, visando que nela o 

aluno interaja desde o início com outras crianças, fazendo com que cresça de uma 

forma natural e sem preconceitos. Nesse ponto, entra a acessibilidade escolar, pois 

quando há uma escola acessível, todos os obstáculos que possam diferir um aluno 

dito “diferente” são eliminados, fazendo com que o dia a dia deste aluno se torne igual 

ao de todos (FOCO, 2016). 

Segundo o Censo do IBGE (2010), 45 milhões de brasileiros disseram ter algum 

tipo de deficiência, ou seja, quase 24% da população. Quase 13 milhões de pessoas 

disseram aos pesquisadores do IBGE que têm alguma deficiência grave motora, 

visual, auditiva ou mental. O resultado divulgado pelo censo mostra o tamanho do 

desafio de dar uma vida digna a milhões de brasileiros. De acordo com a pesquisa, 

mais de dois milhões de pessoas afirmaram ter deficiência auditiva grave; mais de 

quatro milhões declararam ter problemas motores severos; e o maior número disse 

ter uma grande dificuldade ou nenhuma capacidade de enxergar. Em muitos casos, a 

pessoa tem mais de uma deficiência. 

Em uma década, o número de alunos com alguma deficiência cursando o 

ensino médio triplicou. Mesmo assim, eles representam apenas 0,8% do total de 

matrículas neste nível de ensino, de acordo com o Censo Escolar do MEC de 2015. 

Em números absolutos, são apenas 62 mil, num universo de cerca de 8 milhões de 

alunos (FOCO, 2016). 

Garantir as pessoas igual condição para o acesso a permanência na escola e 

universidades, sem nenhuma forma de discriminação, é um princípio que está na 

constituição federal de 1988 (BRASIL, 1988), mas para que isso se torne realidade 

ainda é preciso muita ação para conscientizar os governantes e instituições de ensino 

da importância de uma educação inclusiva, que englobe as milhares de pessoas que 

apresentam necessidades educacionais especiais (NEVES, 2012). 

A assembleia geral das nações unidas em (Brasil, 1948) proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual reconhece que “Todos os seres 
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humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos” (Art. 1º.), em seu Artigo 26º, 

inciso I, estabelece que “toda a pessoa tem direito a educação e essa deve ser 

gratuita, pelo menos correspondente ao ensino elementar fundamental”. O ensino 

elementar é obrigatório. “O ensino técnico e profissional deve ser generalizado”; o 

artigo 27º proclama, no inciso I, que “toda pessoa tem o direito de tomar parte 

livremente na vida cultural da comunidade, de usufruir as artes e participar no 

progresso científico e nos benefícios que deste resultam”. Enfim, esta declaração 

assegura às pessoas com deficiência os mesmos direitos das outras pessoas. 

O estatuto da criança e do adolescente (Brasil, 1990) reforça essa afirmação 

com o exposto no Art. 54 inciso II que “é dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino “. Segundo a declaração de Salamanca 

em 1994 “as pessoas com necessidades educacionais especiais devem ter acesso às 

escolas comuns, que deverão integrá-las numa pedagogia centralizada na criança, 

capaz de atender a essas necessidades, diz também que as escolas comuns, com 

essa orientação integradora, representam o meio mais eficaz de combater atitudes 

discriminatórias, de criar comunidades acolhedoras, construir uma sociedade 

integradora e dar educação para todos” (Brasil, 1994). 

A inclusão é, em última instância, um processo de fornecer aos alunos com 

deficiência uma educação com o máximo de qualidade e de eficácia, no sentido da 

satisfação das suas necessidades individuais. 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 
 

Realizar um levantamento geral das condições de acessibilidade da Escola 

Estadual Cidadã Integral Técnica José Leite de Souza situada na cidade de Monteiro-

PB. 

 

2.2 Objetivos específicos 
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● Verificar as inclinações das rampas de acesso oferecidas em todos os 

departamentos da Escola Estadual Cidadã Integral Técnica José Leite de 

Souza; 

● Diagnosticar possíveis obstáculos encontrados nas rampas de acesso, 

corrimãos, guarda corpos, portas de entrada das salas de aula e vagas 

reservadas para veículo nos departamentos da Escola Estadual Cidadã Integral 

Técnica José Leite de Souza. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1 Acessibilidade no Brasil 
   

A associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define acessibilidade, por 

meio da NBR 9050, como ”possibilidade de alcance, percepção e entendimento para 

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

urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas 

e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 

público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por 

pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida”.  

As pessoas com deficiência física têm complicações que levam à limitação da 

mobilidade e da coordenação geral, podendo também afetar a fala, em diferentes 

graus. As causas são variadas - desde lesões neurológicas e neuromusculares até 

má-formação congênita - ou condições adquiridas, como hidrocefalia (acúmulo de 

líquido na caixa craniana) ou paralisia cerebral (AMPUDIA, 2018). 

A acessibilidade é um assunto crescente no Brasil e no mundo. É possível 

observar avanços em todos os lados, tanto nas buscas por derrubar barreiras físicas, 

quanto atitudinais. É evidente que o campo legislativo e social, em relação a estruturas 

físicas estão mais desenvolvidos. 

A constituição brasileira dispõe de um número de vagas no mercado de 

trabalho, seja no serviço público ou privado, atribuindo responsabilidade às empresas 

em tornar seu meio físico adaptado, além de oferecer benefícios iguais aos cidadãos 

com deficiência. 

A dificuldade de acesso não é um problema enfrentado apenas por usuários de 

cadeiras de roda, mas também por aqueles que possuem mobilidade reduzida 

temporária (gerada por fatores como idade, gravidez, deficiência auditiva ou visual) ou 

definitiva, como as amputações, Hemiplegias, (paralisia de apenas um lado do corpo) 

por acidentes vasculares cerebrais, tetraplegias, dentre outras. Por isso a necessidade 

da construção ou adaptação de edifícios acessíveis a todos. 

Proporcionar o acesso é também uma forma de chegar com segurança ao local 

desejado, da maneira mais fácil possível, promovendo e recuperando a dignidade dos 

portadores de necessidades locomotoras especiais, diminuindo o isolamento social 

que eles se encontram, possibilitando a luta por seus sonhos, não encontrando uma 
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enorme barreira à sua frente. E quem sabe com o tempo, através do convívio dos 

Portadores de necessidades especiais (PNE) no meio social, se derrube também a 

barreira do preconceito e da indiferença. 

Em 1988 foi publicada a constituição brasileira que tinha como objetivo garantir 

os direitos sociais e individuais das pessoas no Brasil, inclusive os das pessoas com 

deficiência. Foi a partir dela que surgiram várias leis e normas mais específicas 

visando garantir acessibilidade e inclusão, como a Lei de Cotas, publicada em 1991, 

que tem como foco a inclusão de PCDs no mercado de trabalho (COELHO, 2018). 

Já nos anos 2000, surgiu a lei nº 10.048, de 08 de novembro de 2000 

(Brasil,2000a), que dispõe sobre prioridade de atendimento e outras providências a 

pessoas com algum tipo de deficiência. A seguir foi lançada a Lei Nº 10.098 de 19 de 

dezembro de 2000 (Brasil, 2000b), a primeira totalmente voltada à acessibilidade. 

Essa já tinha a visão de quebrar barreiras no dia a dia, sejam elas urbanas, 

arquitetônicas, nos transportes ou na comunicação. Assegurando assim, a autonomia 

das pessoas com deficiência e oportunidade para todos (COELHO,2018). 
Em 2004, o decreto lei nº 5.296/04 (BRASIL,2004), estabelece Normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida, facilitando sua independência e transformando-se em um 

compromisso ético-político. 

Infelizmente ainda existe um grande preconceito com os portadores de 

necessidades especiais, que muitas vezes são excluídos em determinadas funções, 

por ainda existir a conservação da ideia de que todo portador de necessidades 

locomotoras especiais, pela própria limitação física, torna-se invalido, opinião essa 

errônea, visto que as melhores qualidades de um indivíduo estão na sua mente e no 

seu caráter e não na sua capacidade física. 

 

3.2 Acessibilidade na Educação 
 

 A educação visa à formação integral do ser humano, sendo um processo 

contínuo de integração à sociedade em todo o curso de sua vida. Ela faz parte dos 

direitos fundamentais do homem, das necessidades básicas de todos, conforme é 

estabelecido na Declaração dos Direitos Humanos (ONU, 1948), nos itens 1, 2 e 3 do 

Art. 26°. Considerando os princípios estabelecidos nessa declaração deve-se 

 

http://blog.handtalk.me/lei-de-cotas-pcds/?utm_source=Blog&utm_medium=LeisDeAcessibilidade_Link
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10098.htm
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Entender a educação como direito humano diz respeito a considerar 
que as pessoas se diferenciam dos outros seres vivos por uma 
característica única do ser humano: a habilidade de produzir 
conhecimento e, por meio dele, transformar, organizar-se e rever 
valores. Nesse sentido, fica claro que a educação tem um papel 
fundamental para criar uma cultura de respeito à vida e à dignidade 
humana, combatendo preconceitos e a discriminação (BRASIL/SEDH 
2008, p. 2).  

 

 A educação foi concretizada em nossa constituição como um direito social, 

sendo um dever do Estado e da família. De acordo com Martins Filho (1999), os 

Direitos Sociais, dentro do quadro dos Direitos Fundamentais, se inserem nos “direitos 

positivos” que tem uma prestação do Estado ou do particular. Os direitos são 

concedidos aos indivíduos e, as garantias, são preceitos que viabilizam tais direitos 

(ABREU, 2001).  

A Lei nº. 9.394/96 (BRASIL, 1996) diz, no Art. 1º, que a educação abrange os 

processos formativos desenvolvidos na vida familiar, no convívio humano, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. Para os educandos com necessidades 

educacionais especiais esta lei nos diz, no Art. 58, que a educação especial é uma 

modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino.  

A Educação Especial é a modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, 

etapas do sistema educacional brasileiro, ofertada ao aluno com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, conforme 

estabelece o documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). Essa modalidade de ensino é transversal, 

desde a educação infantil até a educação superior e tem, como objetivo, assegurar a 

inclusão escolar de seu “alunado específico” e orientar os sistemas de ensino para 

garantir, entre outros, a acessibilidade arquitetônica, nos transportes, nos mobiliários, 

nas comunicações e informação. 

O direito à educação pressupõe a participação plena do aluno, com algum tipo 

de deficiência, no ambiente escolar, ou seja, em todas as atividades pedagógicas, 

esportivas ou de lazer. Sendo a escola um ambiente público, fora de seu domicílio, o 

aluno precisa deslocar-se até esse outro espaço, esse outro ambiente. Existem 

também os deslocamentos internos, seja em um prédio escolar ou em um campus 
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universitário. Tal deslocamento se faz no tempo e no espaço, sendo compartilhado 

com todos os que precisam desse mesmo percurso a fim de realizar suas atividades 

diversas. Temos, então, um direito social (a educação) que demanda outros direitos 

para que possa ser efetivado. Neste caso, têm-se a acessibilidade física, que é um 

direito constitucional, como uma necessidade para que se possa usufruir de um direito 

social. 

 

3.3 Acessibilidade na saúde 
 

No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência, iniciou na época do 

Império, com a criação de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 

em 1854, atual Instituto Benjamin Constant (IBC), e o Instituto dos Surdos Mudos, em 

1857, hoje denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos (INES), ambos no 

Rio de Janeiro. Posteriormente no século XX, temos no Brasil a fundação do Instituto 

Pestalozzi (1926), especializada no atendimento às pessoas com deficiência mental; 

em 1954, é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(APAE); e já no ano de 1945, é criado o primeiro atendimento educacional 

especializado às pessoas com superdotação na Sociedade Pestalozzi, por Helena 

Antipoff. 

A lei n.º 7.853/89 ( BRASIL, 1989), que dispõe sobre o apoio as pessoas com 

deficiências e a sua integração social, no que se refere a saúde, atribui ao setor a 

promoção de ações preventivas; a criação de uma rede de serviços especializados 

em reabilitação e habitação; a garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde e 

do adequado tratamento no seu interior, segundo normas técnicas e padrões 

apropriados; a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não 

internado; e o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas de 

deficiência, desenvolvidos com a participação da sociedade (art. 2.º, Inciso II). 

 

4 METODOLOGIA 
 
 

4.1 Desenho do Estudo 
 

O presente trabalho é pautado utilizando um método de estudo qualitativo e 

com corte transversal do tipo observacional com descrição da coleta de dados, onde 
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o ambiente natural foi fonte direta dos dados e a análise e interpretação dos dados 

foram baseadas na NBR 9050/2015 da ABNT. 

 

4.2 Área do Estudo 

 

O estudo foi realizado na Escola Estadual Cidadã Integral Técnica José Leite 

de Souza, observando suas rampas de acesso, portas das salas de aula, corrimãos, 

guarda corpos e vagas reservadas para veículo, identificando as possíveis barreiras 

arquitetônicas neles existentes. 

A Escola Estadual Cidadã Integral Técnica José Leite de Souza passou por 

uma reforma recentemente, onde foi totalmente adaptado para alunos com 

necessidades especiais. Sendo realizadas rampas de acesso com corrimãos e guarda 

corpos, para melhor acessibilidade de alunos com deficiência, seguindo a NBR 9050. 

O colégio dispõe de dezesseis salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório, WC 

masculino e feminino, refeitório, secretaria, sala de professores e sala do diretor. 

O colégio possui apenas a parte térrea, com piso em granilite totalmente 

nivelado, onde o acesso a algumas salas de aula se dá através de rampas de acesso.  

 

4.3 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi feita através de medições de largura das portas das salas 

de aula; medição de largura, comprimento, altura de corrimãos e guarda corpos e 

inclinação das rampas de acesso; observação e medição das vagas reservadas no 

estacionamento; registro fotográfico de todos os departamentos acima citados, 

tomando como base as determinações da ABNT/NBR 9050, 2015. 

 

 

4.4 Localização  

 

A Escola Estadual Cidadã Integral Técnica José leite se Souza está localizada 

no município Monteiro, localizado no nordeste brasileiro ao sul da Paraíba, na 

microrregião do cariri ocidental a 319 km de João Pessoa capital paraibano. De acordo 

com o IBGE (2010), sua população é estimada em 33.039 habitantes.  
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Figura 01 – Frente da Escola (AUTOR PRÓPRIO, 2021) 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

5.1 Portas das Salas de Aula 

   

 De acordo com a NBR 9050/ 2015, as portas devem ter um vão livre mínimo de 

0,80 m e altura mínima de 2,10 m. As portas das salas de aula e banheiros da Escola 

Estadual Cidadã Integral Técnica José Leite de Souza possuem uma largura de 0,87m 

e altura de 2,10m, portanto as portas das salas de aula estão dentro do que é 

estabelecido pela norma. 

 Segundo a NBR 9050/ 2015 as portas devem ter condições de serem abertas 

com um único movimento, e suas maçanetas devem ser do tipo alavanca, instaladas 

a uma altura entre 0,80 m e 1,10 m. Recomenda-se que as portas tenham, na sua 

parte inferior, no lado oposto ao lado da abertura da porta, revestimento resistente a 

impactos provocados por bengalas, muletas e cadeiras de rodas, até a altura de 0,40 

m a partir do piso portas da Escola Cidadã Integral Técnica José Leite de Souza, 

possuem maçaneta oval, dificultando a abertura pela pessoa com deficiência além de 

não possuir revestimento resistente a impactos. 
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Figura 02 – Vista Frontal da porta  ( ABNT/NBR 9050,2015) 
 

 
 

Figura 03- Portas de acesso a salas de aula (AUTOR PRÓPRIO, 2021) 

 

5.2 Rampas de Acesso  

 

De acordo com a ABNT 9050 (ABNT/NBR-9050, 2015) São consideradas 

rampas às superfícies de piso com declividade igual ou superior a 5 %. Para garantir 
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que uma rampa seja acessível, são definidos os limites máximos de inclinação. As 

rampas devem ter inclinação máxima de 8,33%. Em reformas, quando não existe a 

possibilidade de atender a essa inclinação máxima, é permitida a utilização de 

inclinações de até 12,5%. 

Para os cálculos das rampas Escola Estadual Cidadã Integral Técnica José 

Leite de Souza foi utilizada a seguinte formula: 

 

 i= h x 100 / c 

 

onde 

 

i    é a inclinação, expressa em porcentagem; 

h   é a altura do desnível; 

c   é o comprimento da projeção horizontal; 

 

5.2.1 Rampas de Acesso com Dois Trechos  

 

De acordo com a ABNT 9050/2015 a inclinação máxima de rampas de acesso 

deve ser de até 8,33%. Considerando esse dado, podemos concluir que todas as 

rampas citadas na Tabela 1, estão com inclinação inferior a 8,33%, ou seja, dentro do 

recomendado pela norma. 

A largura das rampas depende do fluxo de pessoas que receberá. Segundo a 

NBR 9050, a largura livre mínima admissível é de 1,20 m. A largura de todas as 

rampas citadas na tabela 1 tem valor superior ao que é recomendado pela NBR 9050. 

Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares intermediários 

com dimensão longitudinal mínima de 1,20 m (ABNT/ NBR 9050, 2015). De acordo 

com as medições realizadas, os patamares intermediários das rampas citadas na 

tabela 01 tem dimensão longitudinal de 1,0 m, ou seja, não estão de acordo com a 

recomendação da ABNT 9050/2015. 
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 Comprimento (c) Altura (h) Inclinação (i) Largura (l) 

Rampa 01 

trecho 01 

9,90 m 0,33 m 3,33% 1,22 m 

Rampa 01 

Trecho 02 

9,10 m 0,55 m 6,04% 1,22 m 

Rampa 02 

Trecho 01 

4,72 m 0,33 m 6,99% 1,45 m 

Rampa 02 

Trecho 02 

5,47 m 0,40 m 7,31% 1,45 m 

Rampa 03 

Trecho 01 

4,47 m 0,21 m 4,69% 1,33 m 

Rampa 03 

Trecho 02 

3,56 m 0,15 m 4,21% 1,33 m 

Rampa 04 

Trecho 01 

4,54 m 0,24 m 5,28% 1,33 m 

Rampa 04 

Trecho 02 

3,44 m 0,22 m 6,39% 1,33 m 

Rampa 05 

Trecho 01 

4,54 m 0,23 m 5,06% 1,30 m 

Rampa 05 

Trecho 02 

3,40 m 0,21 m 6,17% 1,30 m 

Tabela 01 ( AUTOR PRÓPRIO, 2021) 
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Figura 04 - Rampa 01 – Acesso a salas de aula (AUTOR PRÓPRIO, 2021) 

 

 

Figura 05 - Rampa 03 – Acesso a Rádio escolar (AUTOR PRÓPRIO, 2021) 
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Figura 06 – Rampa de acesso a área de lazer 02 (AUTOR PRÓPRIO, 2021) 

 

 5.2.2 Rampas de acesso com 01 trecho 

  

 Comprimento (c) Altura (h) Inclinação (i) Largura (l) 

Rampa 01 9,30 m 0,57 m 6,12% 1,45 m 

Rampa 02 9,0 m 0,45 m 5,0% 1,35 m 

Rampa 03 7,36 m 0,62 m 8,42% 1,30 m 

Rampa 04 6,0 m 0,45 m 7,50% 1,30 m 

                                               Tabela 02 (AUTOR PRÓPRIO, 2021) 

 

 Considerando os dados citados na tabela 02, as rampas 01,02 e 04 estão com 

inclinação inferior a 8,33%, ou seja, dentro do recomendado pela NBR 9050/2015, 

apenas a rampa 03 está com inclinação de 8,42%, ultrapassando o recomendado. 

 A largura das rampas está dentro do recomendado pela NBR 9050/2015, pois 

possuem largura superior a 1,20 m. 
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 Os patamares das rampas citadas na tabela 02, possuem dimensão 

longitudinal de apenas 1,10 m, quando o valor recomendado pela norma é de pelo 

menos 1,20 m, ou seja, todos os patamares estão inadequados. 

 

 

Figura 07 – Rampa 03 – Acesso ao auditório (AUTOR PRÓPRIO, 2021) 

 

 

Figura 08 – Rampa 04 – Acesso a garagem (AUTOR PRÓPRIO, 2021) 
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5.3 Corrimãos e Guarda Corpo 

  

 Os corrimãos podem ser acoplados aos guarda-corpos e devem ser 

construídos com materiais rígidos. Toda rampa deve possuir corrimão de duas alturas 

em cada lado a 0,92 m, e a 0,70 m do piso. Devem ser firmemente fixados às paredes 

ou às barras de suporte, garantindo condições seguras de utilização (ABNT, 2015) 

 Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das 

escadas e rampas, as extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, 

ser fixadas ou justapostas à parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem 

protuberâncias (ABNT,2015).  

 A altura mínima do guarda-corpo, considerada entre o piso acabado e a parte 

superior do peitoril, deve ser de 1 100 mm, conforme a figura 1. Se a altura da mureta 

for menor ou igual a 200 mm ou maior que 800 mm, a altura total deve ser de no 

mínimo 1 100 mm (ABNT,2001) 

 Na Escola Estadual Cidadã Integral Técnica José Leite de Souza os corrimãos 

e guarda corpos estão de acordo com as normas, com alturas de 0,90 m e 0,70 m 

para os corrimãos e 1 100 mm para os guarda corpos. Ambos são de alumínio e 

possuem desenho contínuo e sem protuberâncias, entretanto os corrimãos não têm 

acabado recurvado ao seu término, como é recomendado pela norma. 

 

Figura 09 – Altura do Guarda corpos com mureta menor ou igual a 200 mm 

(ABNT/NBR 14718, 2001) 
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Figura 10 – Corrimão e guarda corpos de acesso a salas de aula (AUTOR 

PRÓPRIO, 2021) 

 

 

Figura 11 – Guarda corpos de acesso a área de lazer (AUTOR PRÓPRIO, 2021) 
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        5.4 Vaga Reservada para Veículo  

  

As Leis Federais 10.048 e 10.098, ambas do ano de 2000, regulamentadas 

pelo Decreto Federal no 5.296/2004, coordenam sobre a reserva de vagas para 

pessoas com deficiência física ou visual nos estacionamentos de veículos, definindo 

inclusive o porte de identificação. 

A vaga especial é um direito assegurado por Lei Federal com uso 

regulamentado por Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que 

determina que 5% do total de vagas do estacionamento regulamentado seja 

destinadas a idosos e 2% a portadores de deficiência (LOBO, 2016). As vagas 

reservadas para veículo no estacionamento devem ser sinalizadas e demarcadas com 

o símbolo internacional de acesso ou a descrição de idoso, aplicado na vertical e 

horizontal. A sinalização vertical das vagas reservadas deve estar posicionada de 

maneira a não interferir com as áreas de acesso ao veículo, e na circulação dos 

pedestres.  

Para que a pessoa com deficiência consiga se locomover, entrar e sair do 

veículo com segurança e autonomia, o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) 

estipulou alguns parâmetros a serem seguidos, tanto no que diz respeito aos critérios 

de tamanho, como de sinalização. De acordo com o manual, a vaga deve ter uma 

medida de 2,5 m x 5 m, e ao seu lado, deve haver uma faixa branca pintada – que 

pode ser compartilhada com duas vagas – para o embarque e desembarque, com 

largura de 1,20 m e comprimento igual ao da vaga (ADVCOMM, 2018). 

A Escola Estadual Cidadã Integral Técnica José leite de Souza possui duas 

vagas reservadas para idosos e pessoas especiais, são demarcadas com símbolo 

internacional de acesso e tem medida de 2,5 m x 5 além de haver uma faixa amarela 

na lateral com 1,20 m para embarque e desembarque, como é recomendado na 

norma. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102783/lei-10048-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103147/lei-da-acessibilidade-lei-10098-00
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97181/decreto-5296-04
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Figura 12 – Vaga reservada (AUTOR PRÓPRIO, 2021) 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 Praticamente todos os departamentos analisados no presente trabalho estão 

de acordo com a NBR 9050,2015. Dentre todas as rampas de acesso na escola, 

somente a rampa de acesso ao auditório, mesmo após ser construída durante a 

reforma apresenta uma inclinação maior que o permitido pela NBR 9050, o que irá 

dificultar a subida de uma pessoa com necessidades especiais.  

No que diz respeito às portas das salas de aula, a única irregularidade é não 

ter maçaneta do tipo alavanca e não possuir revestimento resistente a impactos, 

deixando as portas com maior facilidade de quebra caso aconteça algum atrito de 

bengalas ou cadeiras de rodas. 
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Em relação as rampas de acesso, as irregularidades são somente nos 

patamares, pois tem dimensão inferior ao recomendado pela NBR 9050/2015 e os 

corrimãos não possuem acabamento recurvado ao seu término 

Numa análise mais generalizada, ao final da avaliação dos principais pontos de 

acessibilidade, este estudo constatou que a escola passou recentemente por uma 

reforma, e que muitas das inadequações de acessibilidade, foram corrigidas e toda 

escola foi adaptada para pessoas com necessidades especiais baseando-se na NBR 

9050, porém mesmo com a reforma alguns itens não obedecem a norma. Isto é um 

fator prejudicial, pois à acessibilidade aos portadores de necessidades especiais nas 

instituições de ensino, seja para trabalhar ou estudar, é benéfico não só para eles, 

mas para toda sociedade. O convívio favorece a diminuição da discriminação em 

relação a capacidade que cada pessoa tem, independentemente de forma física ou 

locomotora que tenha, afinal sabe-se que ainda existe muito preconceito em relação 

aos deficientes físicos e que muitos deles permanecem em seus lares, escondidos 

por suas famílias. 

 Esse fato fortalece a importância de que a acessibilidade não seja somente de 

ordem física, mas também priorize a sociabilidade e o convívio dentro do ambiente 

educacional, afinal educar é também formar indivíduos mais justos e socialmente mais 

conscientes, não cabendo dentro de uma instituição ensino espaço para preconceito 

e segregação. 

 Os objetivos deste trabalho foram plenamente alcançados, pois através da 

comparação e análise das normas básicas para acessibilidade dos PNE (ABNT, 9050) 

e as estruturas arquitetônicas da Escola Estadual Cidadã Integral Técnica José Leite 

de Souza, pode-se ter um levantamento das possíveis barreiras arquitetônicas por 

eles oferecidas, para uma possível solução futura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

31 

 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR/9050. Acessibilidade e 

Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 

2015. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14718: Guarda-corpos 

para edificação. Rio de Janeiro, 2001. 

 

ADVCOMM. Como sinalizar vagas reservadas para deficientes em 

estacionamentos. 2018. Disponível em: https://www.advcomm.com.br/como-

sinalizar-vagas-reservadas-para-deficientes-em-estacionamentos/. Acesso em: 11 

abr. 2021. 

 

AMPUDIA, Ricardo. O que é deficiência física? 2018. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/269/o-que-e-deficiencia-fisica. Acesso em: 12 

mar. 2021. 

 

BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal, 1988. 

 

BRASIL, Lei nº 10.048/00. Atendimento as Pessoas com Deficiência pelas 

Empresas Públicas de Transporte e concessionarias de transporte coletivo. 

Brasília, 2000. 

 

BRASIL, Lei nº 10.098/00. Acessibilidade das pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida. Brasília, 2000b 

 

BRASIL. Decreto nº. 3.298 de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei nº. 

7.7853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Politica de Nacional para a 

Integração de Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e 

dá outras providencias. Lex : Coletânea de legislação e jurisprudência, São Paulo, 

v.63, n.12, dez. 1999. 



 

32 

 

 

BRASIL. Direito a Educação, Direito ao Trabalho e à Seguridade Social (Módulo V). 

In: Direitos Humanos e Mediação de Conflitos. Brasília: SEDH/ITS Brasil, 2008. 

 

BRASIL. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adotada e proclamada pela 

resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 

1948. Disponível em: 

http://www.ouvidoria.defensoriapublica.pr.gov.br/arquivos/File/Legislacao/declaracao.

pdf. Acesso em: 12 de Mar. De 2021. 

 

COELHO, Bruna. Inclusão é direito: as principais leis de acessibilidade no Brasil. 

Disponível em: https://blog.handtalk.me/leis-de-

acessibilidade/#:~:text=Hoje%20em%20dia%2C%20uma%20das,entrou%20em%20

vigor%20em%202016.  Acesso em: 10 mar. 2021. 

 

FOCO, Aprendizado em. INCLUSÃO AUMENTA, MAS ACESSO AO ENSINO 

MÉDIO AINDA É DESAFIO. 2016. Disponível em: 

http://www.uel.br/eventos/congressomultidisciplinar/pages/arquivos/anais/2011/politic

as/328-2011.pdf. Acesso em: 11 abr. 2021. 

 

 LOBO, Hewdy. Vaga de estacionamento para deficientes. O que precisamos 

saber? 2016. Disponível em: https://lobo.jusbrasil.com.br/artigos/327035863/vaga-

de-estacionamento-para-deficientes-o-que-precisamos-saber. Acesso em: 11 abr. 

2021. 

 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU. Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. United Nation Information, 1948. Disponível em: . Acesso em: 10 mar. 

2021. 

 

NEVES, Marcia Michele Cordeiro. ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) : UMA ÁNALISE DO CENÁRIO ATUAL NO 

CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS E DA SAÚDE (CCBS) - UEPB, CAMPINA 

GRANDE-PB. 2012. 57 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciencias Biologicas, 

Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande-Pb, 2012. 

https://blog.handtalk.me/leis-de-acessibilidade/#:~:text=Hoje%20em%20dia%2C%20uma%20das,entrou%20em%20vigor%20em%202016
https://blog.handtalk.me/leis-de-acessibilidade/#:~:text=Hoje%20em%20dia%2C%20uma%20das,entrou%20em%20vigor%20em%202016
https://blog.handtalk.me/leis-de-acessibilidade/#:~:text=Hoje%20em%20dia%2C%20uma%20das,entrou%20em%20vigor%20em%202016


 

33 

 

 

23,9% DOS BRASILEIROS DECLARAM TER ALGUMA DEFICIÊNCIA, DIZ 

IBGE. São Paulo, 27 abr. 2012. Disponível em: 

http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/04/239-dos-brasileiros-declaram-ter-alguma-

deficiencia-diz-ibge.html. Acesso em: 15 mar. 2021. 

SALAMANCA. DECLARAÇÃO DE SALAMANCA Sobre Princípios, Políticas e 

Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais. 1994. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/salamanca.pdf. Acesso em: 11 abr. 2021. 

 

 



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
Campus Monteiro
PB-264, S/N - Serrote, CEP 58500-000, Monteiro (PB)

CNPJ: 10.783.898/0008-41 - Telefone: (83) 3351-3700

Documento Digitalizado Restrito

Entrega de Trabalho de Conclusão de curso

Assunto: Entrega de Trabalho de Conclusão de curso

Assinado por: Rose Batista

Tipo do Documento: Anexo

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Restrito

Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei no 12.527/2011)

Tipo do
Conferência: Cópia Simples

Códi go Ver i fi c a dor :Códi go Ver i fi c a dor :
Códi go de Autenti c a ç ã o:Códi go de Autenti c a ç ã o:

Documento assinado eletronicamente por:

Rôs e de Fá ti ma  Ba ti s ta  Honor i oRôs e de Fá ti ma  Ba ti s ta  Honor i o , ALUNO (201725010026) DE TECNOLOGI A EM CONSTRUÇÃO DE EDI FÍ CI OS - MONTEI ROALUNO (201725010026) DE TECNOLOGI A EM CONSTRUÇÃO DE EDI FÍ CI OS - MONTEI RO , em
25/06/2021 15:57:24.

Este documento foi armazenado no SUAP em 25/06/2021. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou
acesse https://suap.ifpb.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

262365
2da769a9d1

Cópia  de documento digi ta l  impresso por WHELSON BRITO (1867243) em 25/06/2021 16:00.

Página  1 de 1

http://localhost:8002/#

	Documento Digitalizado Restrito
	Entrega de Trabalho de Conclusão de curso
	Documento assinado eletronicamente por:



