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Introdução e objetivos: As barreiras arquitetônicas são formadas por
qualquer barreira relacionada às construções urbanas ou às edificações.
Faz-se necessário identificar quais são as principais barreiras que interferem
na execução das atividades educativas pelos alunos com deficiência motora,
para adaptá-las ou adequá-las ao uso correto desses espaços. Objetivo:
Analisar as condições de acessibilidade ao deficiente físico dentro de 4
escolas Municipais da Regional Leste de BH através de um roteiro de
observação.

Métodos: Estudo quantitativo, descritivo e observacional dentro de 4
escolas previamente escolhidas pela gerente da regional leste. Foi utilizado
um roteiro de observação, elaborado pelos pesquisadores, de acordo com a
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Esse roteiro abordava
questões com dados referentes a acesso ao prédio, presença de rampas/
escadas/elevadores, instalações sanitárias, presença de barras de apoios,
bebedouros adaptados, tipos de piso, altura das maçanetas e interruptores
de luz. Para a análise dos dados, foi utilizada a estatística descritiva por
percentual, e apresentação da frequência de ocorrência que facilitam a
mobilidade da pessoa com deficiência física

Resultado: Verificou-se através do roteiro aplicado que das 4 (100%)
escolas visitadas, 3 (75%) apresentavam segundo andar, sendo que apenas 1
(25%) tinha elevador. Averiguou-se que 3 (75%) escolas possuíam rampa;
dessas, 3 (100%) possuíam largura livre mínima de 1,20m., Nenhuma das
escolas (100%) apresentaram piso regular, estável e antiderrapante. Apenas
um banheiro adaptado (25%) possuindo lavatório suspenso entre 0,78 m a
0,80 m; piso regular, firme, estável e antiderrapante. Foram analisadas 89
(100%) maçanetas, no qual nenhuma se encontrava na altura proposta de
0,70cm a 0,90cm do chão; e somente 4 (5,71%) dos interruptores de luz
apresentavam-se de acordo com a norma de estar 0,60 a 1,0m do chão

Discussão e conclusão: Os componentes ambientais da CIF encontrados
nessas escolas poderão repercutir de forma negativa sobre a participação e



desempenho de atividades desses alunos. Esse estudo permite concluir que
nenhuma escola estava adaptada em todos os itens avaliados ao comparar os
dados do roteiro com os dados da ABNT. São necessárias ações de esferas
governamentais para eliminação de barreiras arquitetônicas, conferindo
maior responsabilidade do poder público na prestação direta de serviços
educacionais.
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