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ARQUITETURA ESCOLAR E INCLUSÃO SOCIAL: UM CHECKLIST DE 
ACESSIBILIDADE NAS ESCOLAS DE UBERLÂNDIA 

1. RESUMO 
No decorrer dos seus 126 anos de história, a cidade de Uberlândia, localizada 

no sudoeste do estado de Minas Gerais, tem recepcionado atualmente um grande 
número de estudantes, tanto de redes municipais de ensino, quanto de estaduais. 

Dados levantados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
mostram que o número de alunos matriculados, em 2012, nas instituições de ensino 
básico (ou pré-escola) equivaliam a 12.763 crianças; já nas instituições de ensino 
fundamental, este número ascendeu para 79.115 crianças; e, nas instituições de 
ensino médio este número passou para 25.102 alunos, entre jovens e adultos. 

Diante deste grande número de estudantes, matriculados em maior parte nas 
redes públicas de ensino, surge uma preocupação, por parte dos autores deste 
trabalho quanto ao cumprimento das normas técnicas de acessibilidade nas 
edificações escolares do município. 

Seja qual for o seu grau de ensino, qualquer edifício que seja de caráter 
educativo, sem exceção, deve ser projetado e construído conforme uma série de 
normas estipuladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e pela legislação 
federal brasileira. 

Contudo, diante de tantas irregularidades e pendências encontradas 
atualmente nas escolas de Uberlândia observou-se a extrema necessidade da 
elaboração e aplicação de um checklist, que proponha uma melhoria da 
acessibilidade, voltada às pessoas com deficiência, tanto nos edifícios já existentes, 
quanto nos futuros ambientes escolares a serem projetados e construídos no 
perímetro da cidade. 
PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade; Arquitetura; Escola; Inclusão.  

2. INTRODUÇÃO 
Com o intento de assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais 

das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a Lei nº 7.853, de 24 de outubro 
de 1989, que instituiu a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de 
Deficiência, estabelece que: 



Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas 
portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive 
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, 
ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da 
Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.  
(BRASIL, 1989). 

Segundo estudo desenvolvido pelo Centro de Pesquisas Econômico-Sociais 
(CEPES), do Instituto de Economia, da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a 
falta de acessibilidade em Uberlândia é a principal barreira para a livre circulação das 
pessoas com deficiência no município. 

3. OBJETIVOS 
Em consequência disso, este trabalho tem por objetivo desenvolver a 

elaboração e aplicação de um checklist, baseado no projeto piloto de implantação do 
Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida nas 
Edificações de Uso Público e desenvolvido pelo Ministério Público de Santa Catarina. 

4. METODOLOGIA 
A pesquisa será desenvolvida através da análise das edificações de uso 

educativo afim de provar e sustentar o paradigma de que as escolas de Uberlândia, 
em sua grande maioria, não oferecem total acessibilidade às pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida. 

5. DESENVOLVIMENTO 
Embora a deficiência sempre tenha existido, seu reconhecimento como parte 

da condição humana se deu tardiamente no que tange às questões legais e formais 
que validam o direito da pessoa com deficiência.  

A saída da invisibilidade desse segmento, cuja representatividade mundial 
aproxima-se de 10% da população, foi um avanço considerável no campo dos direitos 
embora muitas ainda sejam as dificuldades enfrentadas para superação de uma 
cultura discriminatória e excludente, presentes na realidade social contemporânea. 

Os resultados do Censo de 2000, estipulados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, (IBGE), mostraram que aproximadamente 24,5 milhões de 
pessoas, 14,5% da população brasileira, apresentavam algum tipo de incapacidade 



ou deficiência; já em 2010, este número ascendeu para 45,6 milhões de brasileiros, o 
que representa 23,9% da população nacional com algum tipo de deficiência. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Com tantas regras e normas que visam a promoção total da acessibilidade e 

do conforto ambiental nas edificações, espaços, mobiliários e equipamentos urbanos 
espera-se, consequentemente, que toda escola propicie total acessibilidade e conforto 
aos seus alunos e funcionários. Contudo, há de se ver na realidade que historicamente 
as escolas públicas não foram organizadas para atender as diferenças humanas. Em 
consequência disso, torna-se comum a exclusão social e educacional da pessoa com 
deficiência nos ambientes de caráter educativo inseridos nos diferentes municípios, 
estados e regiões do país. 

Para sanar tais problemas é imprescindível que este artigo receba apoio, afim 
de que as autoridades municipais e órgãos públicos tomem nota dos futuros 
resultados que serão alcançados neste trabalho para que, quando concluído, seja 
dada a total efetivação do direito à acessibilidade e inclusão social da pessoa com 
deficiência ou mobilidade reduzida nas escolas do município de Uberlândia. 
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