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RESUMO  

Proposta: As condições de acessibilidade, para pessoas com ou sem necessidades especiais de 
locomoção, principalmente os portadores de deficiência física motora, são considerações de 
funcionalidade dos edifícios. O objetivo deste artigo é apresentar e avaliar as condições de 
acessibilidade de cinco Escolas Estaduais de Ensino Básico de Blumenau, mais especificamente a 
pessoas com mobilidade reduzida. Método de pesquisa/Abordagens: A pesquisa baseou-se na 
metodologia de Avaliação Pós Ocupação – Vertente Funcional. Utilizou-se o universo de cinco 
escolas Estaduais de Ensino Básico de Blumenau/SC, com pesquisa de campo abordando: coleta de 
dados, levantamento fotográfico, observações e medições técnicas para atualização das plantas e 
entrevistas. Resultados: Embora já exista norma em vigor sobre acessibilidade a edificações, 
mobiliários, espaços e equipamento urbanos (NBR 9050/2004), as Escolas Estaduais analisadas em 
Blumenau não estão de acordo com o desenho universal, o qual visa atender a maior gama de 
variações possíveis das características antopométricas e sensoriais da população. 
Contribuições/Originalidade: Quadros comparativos entre os dados coletados nas escolas, a Norma 
NBR 9050/2004 e as legislações Estaduais que tratam das dimensões mínimas que o programa de 
necessidades de uma escola deva atender���

Palavras-chave: análise funcional; acessibilidade. 

 

ABSTRACT 
  
Propose: The acessibility conditions, with emphasis in physical impaired people, consist an 
important functional aspect in school buildings. The objective of this article is to present and 
evaluate the acessibility conditions conducted in five school buildings* belonging to the state 
school system in Blumenau-SC, specifically related to physical impaired people. Methods: 
This research is guided by a Post Occupation Evaluation methodology, applied in five 
schools, in Blumenau-SC, through a field research using data and photografic gathering, 
observation notes, updating architectural plans by technical measurements, and interviews. 
Findings: Althoug there is already a norm that deals with the building´s acessibility, 
furnishing and spaces (ABNT – NBR 9050/2004), the analysis shows that those schools do 
not follow the standards according to the norm that reach to attend the most part of people 
anthropometrical and sensorial characteristics. Originality/Value: Comparative tables among 
school datas, NBR 9050/2004 data and state laws that regulate the minimum dimentions and 
school necessities. 
  
Keywords: acessibility; functional analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Avaliação Pós Ocupação Funcional 

Os fatores funcionais são aqueles aspectos do edifício que diretamente apóiam as atividades dos 
usuários e o desempenho organizacional. Por exemplo, a localização e dimensionamento dos 
ambientes, a circulação lógica dos fluxos de usuários na edificação e o que influencia diretamente o 
desempenho dos usuários dentro dos ambientes. 

As falhas de funcionalidade nos projetos podem ser percebidas pelas adaptações que o edifício 
sofre ao longo de seu uso.  

Nas pesquisas de avaliação pós-ocupação de prédios escolares no Brasil a avaliação da 
funcionalidade está baseada na observação das áreas úteis por aluno na sala de aula e na existência 
de espaços considerados essenciais no programa arquitetônico de uma escola, como salas de aula, 
biblioteca, laboratório, administração, pátio-recreio-refeitório, e áreas de serviço (sanitários, 
cozinha e depósitos) (ORNSTEIN et. Al. 1997). 

Outra consideração de funcionalidade escolar é a possibilidade das edificações atenderem a 
portadores de necessidades especiais, em especial os portadores de deficiência física motora, os 
quais na maioria das vezes não necessitam de didática especial para freqüentar uma escola regular, 
sendo seu maior problema, as barreiras arquitetônicas. 

 

1.2 Acessibilidade e Desenho Universal 

A Norma Brasileira NBR 9050/2004 trata da Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos visando atender a maior quantidade possível de pessoas, não só pessoas com 
mobilidade reduzida com qualquer tipo de limitação de mobilidade ou percepção. 

Essa Norma definiu como Acessibilidade a possibilidade e condição de alcance, percepção e 
entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, 
equipamento urbano e elementos. 

Já o desenho universal é aquele que visa atender à maior gama de variações possíveis das 
características antropométricas e sensoriais da população. 

A realização desse levantamento nas Escolas utilizando como base a NBR 9050/2004 e os conceitos 
do Desenho Universal, buscaram dados de averiguação das garantias do direito de cidadania, pelo 
direito de acesso a pessoas com dificuldades de locomoção. 

 

2 OBJETIVO 

Avaliar as condições de ocupação das cinco Escolas Estaduais de Ensino Médio selecionadas, no que 
se refere à funcionalidade, mais especificamente em termos de acessibilidade a pessoas com 
mobilidade reduzida.  

 

3 METODOLOGIA 

Para selecionar as categorias a serem analisadas dentro das escolas, foi utilizada a matriz proposta 

por ORNSTEIN (1992), onde estão dispostos os itens e sua classificação dentro do nível macro ou 
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micro, conforme Tabela 1: 

• Em nível espacial Macro: analisa o edifício como um todo; 

• Em nível espacial Micro: analisa os espaços individualmente. 

 

Tabela 1 – Distribuição das variáveis analisadas na avaliação funcional. 

VARIAVEIS ANALISADAS 

ITENS MICRO MACRO 

Dimensões mínimas   

Circulações (horizontal e vertical) 

Circulações externas 

Adequação ao deficiente físico 

 

  

 

3.1 Indicadores da Microescala 

 

Todos os ambientes foram medidos e analisados comparativamente, utilizando como indicadores as 

seguintes legislações: 

• Decreto 30.436 (Decreto Estadual que fixa as diretrizes para o funcionamento de 

estabelecimentos escolares); 

• NBR 9050/2004 (Norma Técnica Brasileira de Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços 
e equipamentos urbanos). 

 

3.2 Coleta de dados  

 

3.2.1 Microescala 

a) Levantamento de normas, códigos, especificações técnicas existentes: 

Levantamento de códigos de obras, normas e especificações técnicas (nível municipal, estadual e 
federal) que definam os critérios para projetos e construções de Escolas. Esta análise forneceu as 
diretrizes para definição dos indicadores utilizados na comparação entre as áreas construídas e as áreas 
recomendadas para os diversos ambientes dos edifícios escolares.  

b) Cadastro atualizado dos ambientes construídos: 

Atualização das plantas das Escolas analisadas, e observação das mudanças ocorridas ao longo do uso. 
Nesta etapa também foram efetuadas observações sobre o uso dos espaços, internos e externos, como 
também verificação de acesso para pessoas com deficiência. 
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3.2.2. Macroescala 

Seguindo a metodologia de ORNSTEIN, et all (1992), esta etapa utilizou técnicas para pesquisas 
realizadas em períodos curtos, baseando-se principalmente em entrevistas com pessoas-chave e visitas 
técnicas para avaliação do desempenho funcional dos ambientes. 

As seguintes etapas foram realizadas: 

Vistorias técnicas, com atualização das plantas de todos os setores da escola, observando a 
organização, ocupação e dimensionamento dos espaços; 

Entrevistas com a Diretora e os Funcionários que trabalham a mais tempo em cada Escola, para o 
levantamento dos espaços que foram modificados ao longo do uso; 

4 Observação e entrevistas para obtenção dos dados de funcionamento da escola; 

5 Medições para atualização das plantas; 

6 Registros fotográficos; 

7 Cruzamento e análise de dados; 

8 Avaliação dos dados de acordo com as normas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  3.3.  Análise dos Dados 

 

3.1.1 Análise dos dados referentes à Microescala 

Para analise dos dados na Microescala, foram efetuados os seguintes procedimentos: 

a) Dimensões mínimas: os indicadores de dimensionamentos utilizados foram organizados em 

planilha, cruzando com o levantamento das áreas vistoriadas nas medições, facilitando a 

comparação entre as áreas recomendadas nas normas e as coletadas em cada uma das cindo 

escolas analisadas. 

3.3.2 Análise dos dados referentes a Macroescala 

Nesta etapa foram efetuados os seguintes procedimentos: 

b) Circulações: foram analisados os dados coletados durante as vistas como: locais de 

aglomerações, usos de  caminhos alternativos, entradas para pedestres e veículos e dimensões 

dos corredores. 

c) Adequação ao deficiente físico: seguiu-se as diretrizes recomendadas pela Norma  NBR 

9050/2004 para a coleta de dados nas escolas. 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 
4.1 Escolas Analisadas 

A aplicação da APO Funcional foi realizada em cinco Escolas Estaduais de Ensino Médio do 
Município de Blumenau/SC entre os anos de 2004 e 2005.  
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Os critérios para escolha das escolas analisadas foram: 

1- Que atendesse apenas o Ensino Médio; 

2- Por sua localização, todas em bairros diferentes; 

3- Pela disponibilidade de acesso para realização dos levantamentos de dados no local da pesquisa. 

As cinco escolas selecionadas foram:  

• Escola Áurea P.Gomes; 

• Escola Júlia Lopes de Almeida; 

• Escola Carlos Techentin; 

• Escola Max Tavares do Amaral; 

• Escola Victor Hering. 

 
4.2 Dados coletados 

As informações coletadas foram organizadas conforme as tabelas abaixo: 

Tabela 1 – Circulações internas e externas 

CIRCULAÇÃO 

 
Áurea 

Perpétua 
Gomes 

Julia 
Lopes de 
Almeida 

Max 
Tavares do 

Amaral 

Carlos 
Techentin 

Victor 
Hering 

Decreto 
30.436 

largura: 
1,50m 

2m e 1,50m 
no 1º.  

pavto e 
1,40m no 
2º.pavto 

1,80m 1,55m 

 
 
 

1,80m e 2m 

 
 
 

1,80m 

Corredores 

NBR 
9050 

1,50m 
livre 

2m e 1,50m 
no 1º.  

pavto e 
1,40m no 
2º.pavto 

1,80m 1,55m 

 
 
 

1,80m e 2m 

 
 

1,55 devido à 
obstruções 

Decreto 
30.436 

largura: 
0,90m 0,75m 0,86m 0,85m 0,85m 0,83m 

Portas 
NBR 
9050 

0,80m 
livre 0,75m 0,86m 0,85m 0,85m 0,83m 

Escadas NBR 
9050 

espelho: 
entre 0,16 
e 0,18m e 

piso 
0,30m 

espelho: 
0,15m    

piso: 0,30m 
não há 

espelho: 
0,21m    

piso: 0,30m 

não há não há 

Rampas NBR 
9050 

largura: 
1,5m 

inclinaçã
o: 2% 

largura: 
3,50m 

inclinação 
20% 

não há não há 

não há não há 
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Tabela 2 – Instalações Sanitárias 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

  
Áurea 

Perpétua 
Gomes 

Julia Lopes 
de Almeida 

Max 
Tavares 

do 
Amaral 

Carlos 
Techentin 

Victor 
Hering 

Decreto 
30.436 

2 para 40 
alunos 

2 para 40 
alunos 

2 para 76 
alunos 

2 para 48 
alunos 

2 para 72 
alunos 

2 para 60 
alunos Bacia 

sanitária NBR 
9.050 

Altura  
entre 0,43 e 

0,45m 
0,40m 0,46m 0,47m 0,50m 0,40m 

Lavatórios Decreto 
30.436 

1 para 40 
alunos 

1 para 36 
alunos 

1 para 135 
alunos 

1 para 51 
alunos 

1 para 72 
alunos 

1 para 27 
alunos 

Chuveiros Decreto 
30.436 

1 para 5 
alunos não há não há não há  não há 1 para 6 

alunos 
porta vão 
mínimo: 

0,80m 
0,60m 0,80m 0,65m 0,70m 0,55m 

Box vaso 
sanitário 

NBR 
9.050 largura 

mínima do 
box: 1,50m 

0,85m 1,50m 0,80m 0,90m 0,78m 

 
4.3 Apresentação dos dados 

4.3.1 – Circulação 

Das cinco escolas analisadas, quatro só possuem um pavimento, apenas a Escola Max Tavares do 
Amaral apresenta um bloco com dois pavimentos, mas não possui rampa, o acesso ao segundo 
pavimento se dá por uma escada com espelho de 21cm, muito além do recomendado (16cm). 

As escolas apresentam várias barreiras arquitetônicas nas suas circulações, nas calçadas, no acesso as 
salas de aula, quadra de esportes, enfim não possuem nenhum dispositivo de acessibilidade a pessoas 
com mobilidade reduzida. 

A rampa na Escola Áurea Perpétua Gomes chamou atenção pela grande inclinação (20%), dez vezes 
maior que o recomendado na NBR 9050 (2%), difícil a circulação até para pessoas sem dificuldades de 
locomoção. 

4.3.2 –Instalações Sanitárias 

Segundo a NBR9050, os sanitários acessíveis  devem estar localizados em rotas acessíveis, próximos à 
circulação principal, preferencialmente próximos ou integrados às demais instalações sanitárias e ser 
devidamente sinalizados. Ainda de acordo com a Norma, os sanitários devem ter no mínimo 5% do 
total de cada peça instalada acessível, respeitada no mínimo uma de cada.  

 

Nenhuma escola analisada possui sanitários acessíveis, e maioria possui menos sanitários que o 
recomendado, assim como lavatórios. 
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5 CONCLUSÕES 

Embora já exista norma sobre acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 
urbanos (NBR 9050/2004), as escolas municipais de Blumenau de ensino fundamental ainda não estão 
de acordo com os desenho universal, o qual visa atender a maior gama de variações possíveis das 
características antropométricas e sensoriais da população  

Em todas as escolas percebe-se a falta de recursos para a conservação e melhorias que necessitam. 

As escolas foram construídas na mesma década, e apresentam a mesma tipologia, mesmo em terrenos 
com características diferentes, o que influencia diretamente em sua organização funcional e na 
adequação as necessidades do ensino atual. 

Essa falta de adequação leva a utilização de espaços inadequados, adaptando funções e muitas vezes 
excluindo áreas necessárias ao ensino. 

Mesmo com toda discussão sobre acessibilidades aos espaços que vem acontecendo nos últimos 
tempos, e com uma Legislação em vigor desde 1994 (NBR 9095/94), nenhuma escola analisada 
apresentou adequação para receber portadores de necessidades especiais. Todas as escolas analisadas 
têm sua implantação com barreiras na circulação que impedem o fluxo de pessoas com necessidades 
especiais de locomoção. 

Percebe-se a necessidade urgente de melhorias no fluxo de circulação e instalações das escolas 
analisadas, visando aplicar os conceitos de acessibilidade como garantia do exercício pleno de 
cidadania. 
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