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Todas as crianças têm o direito a uma vida plena e decente em 
condições que favoreçam a sua participação ativa na comunidade. 
As crianças têm direito ao repouso e ao tempo livre e a participar 
em jogos e atividades recreativas.  
Artigos 23 e 31 na Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações 
Unidas (UNICEF), 1989. 



 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é criar diretrizes que auxiliem no desenvolvimento de projetos 
para parques infantis acessíveis às crianças com deficiência. As leis, decretos e normas  
nacionais, tais como: a lei nº 7.853/1989; o decreto nº 5.296/2004; e as normas ABNT NBR 
9050/2004 e NBR 16071/2012, apenas apontam recomendações abrangentes a serem 
aplicadas nos ambientes de lazer, limitando-se a informar sobre a necessidade de criar-se 
espaços acessíveis, sem indicar o como e a forma. Sendo assim, a fim de se estabelecer e 
delimitar as lacunas existentes, este estudo apresenta uma ampla correlação dos dados 
obtidos em revisão documental de leis nacionais e internacionais, conceitos de ergonomia, 
acessibilidade, tecnologia assistiva, princípios do design universal e levantamento de campo 
em escolas da rede pública. Pela amplitude do problema, a pesquisa se restringiu a 
investigação voltada apenas à acessibilidade dos usuários de cadeiras de rodas, seguindo as 
etapas da Metodologia Ergonômica para Ambiente Construído – MEAC. Os resultados são 
diretrizes específicas que servem tanto para o pátio como para os brinquedos do parque 
infantil. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade, Parques Infantis, Inclusão Escolar, Tecnologia Assistiva, 
Pessoa com Deficiência, Ergonomia, Diretrizes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to create guidelines which help in the development of projects for 
accessible infant playgrounds to handicapped children. The national laws, decrees and rules 
such as: a law nº 7.853/1989; the decree nº 5.296/2004;  and the rules ABNT NBR 9050/2004 
and NBR 16071/2012, just aim broad recommendations to be applied in leisure 
environments, just informing about the necessity of creating accessible places without 
indicating how and its form. Therefore, with the objective of establishing and delimitating the 
existing blanks, this study presents a wide correlation from the obtained data in 
documentary review of national and international laws, ergonomy concepts, accessibility, 
assistive technology, universal design principles and field survey at public schools. By its 
problem extent, the research limited the investigation just to accessibility of wheelchair 
users, following the steps of Ergonomic Methodology for Built Environment – MEAC. The 
results are specific guidelines which serve for the courtyard as well as for the infant 
playground toys.  

 

Keywords: Accessibility, Infant Playgrounds, Scholar Inclusion, Assistive Technology, 
Handicapped Person, Ergonomy, Guidelines. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, consta a parte introdutória deste estudo dividida em: 

contextualização, problema de pesquisa,  delimitação da pesquisa, hipótese de pesquisa, 

objetivo geral e objetivos específicos, justificativa e importância do tema e a estrutura do 

trabalho. 

1.1 Contextualização 

Os últimos 30 anos foram marcados por um crescente aumento de adaptações 

voltadas à acessibilidade. O conceito de acessibilidade tem como propósito atender a 

diversidade humana durante a concepção dos projetos, sendo, este termo, definido como: 

“a possibilidade e a condição de alcance, percepção e entendimento para utilização com 

segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e 

elementos” (ABNT, 2004, p.10).  

Na década de 1980, o tema ganhou destaque com a institucionalização pela ONU do 

Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, em 1981 e a criação do Programa de Ação 

Mundial para Pessoas com Deficiência - PAM, em 1982 (PRADO, LOPES e ORNSTEIN, 2010, p. 

9). O Brasil acompanhou esta tendência internacional, sendo o mesmo período um marco 

para o país em relação a elaboração de normas, leis e documentos técnicos que expressam 

os direitos das Pessoas com Deficiência (PCD)1, entre eles o direito a acessibilidade.  

Em 1985 foi criada a norma NBR 9050 – Adequação de Edificações e do Mobiliário 

Urbano às Pessoas com Deficiência que, desde então, já passou por revisões em 1994, 2004 

e, a última edição, em 2005, apresentando correções. Esta norma engloba os principais 

aspectos relacionados às condições de acessibilidade nos espaços urbanos. A norma impõe 

diversos critérios e parâmetros técnicos que devem ser observados no desenvolvimento de 

um projeto. A finalidade é garantir a acessibilidade de todos cidadãos, com ou sem 

deficiência.  

 

                                            
1 Desde 2007, está convencionado pela ONU o termo “Pessoa com Deficiência” (PCD), substituindo termos 
como: "portador de deficiência", "pessoa com necessidades especiais" e "deficiente". 
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A preocupação com a acessibilidade ganhou força na Constituição Brasileira de 

1988. O artigo 5º, Capítulo I –  relacionado aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – 

refere-se aos direitos de liberdade, segurança e propriedade que todas as pessoas: “todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade.” (BRASIL, 1988). Por meio desta definição, julga-se 

ser direito das pessoas com deficiência o livre acesso a todos os espaços públicos, assim 

como qualquer outro cidadão. 

Na revisão em 1994, para fortalecer este aspecto da lei, a NBR 9050 passou a 

incorporar os princípios do Desenho Universal (DU)2. Diferente do conceito anterior de 

acessibilidade, que tinha como intuito tornar os espaços sem barreiras, tendo o foco, 

portanto, nos projetos já concretizados, a introdução destes novos princípios ampliaram a 

abrangência da definição para também desenvolver espaços sem barreiras. O CONADE3 

(2006, p.19) determina que “o desenho universal surgiu como conceito de utilizar formas de 

transposição de obstáculos ou barreiras que atendam a todas as pessoas com possibilidade 

de locomoção não específica.” 

Desenho universal significa a concepção de produtos, ambientes, programas e 
serviços a serem usados, até onde for possível, por todas as pessoas, sem 
necessidade de adaptação ou projeto específico. O “desenho universal” não 
excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, 
quando necessárias (ONU, 2007). 
 

Para tornar essas considerações ainda mais eficazes em suas aplicações, é 

importante incluir na definição as diferenças antropométricas das pessoas, unindo a elas o 

conceito de ergonomia. Prado, Lopes e Ornstein (2010), enfatizam que a adequação para 

acessibilidade em um projeto é norteada pela capacidade de atender a diversidade humana 

ao realizar atividades com conforto, garantindo ao usuário segurança e autonomia, 

ampliando o uso, espaço, edificação ou projeto, dentro de considerações ergonômicas, 

como se observa-se: 

                                            
2 Desenho Universal (DU): Desenho Universal é a concepção de produtos e ambientes para serem 
utilizados por todas as pessoas, na maior medida do possível, sem a necessidade de adaptação ou desenho 
especializado (Mace, 2010). 
3 Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, criado em junho de 1999, no Decreto 
3.076/99. 
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A ergonomia está a serviço da acessibilidade, suprindo a lacuna de um campo de 
estudo que avalie de forma técnico-científica as necessidades das pessoas com 
deficiência, o que estabalece uma relação direta entre qualidade de projeto e 
desenho universal (PRADO, LOPES e ORNSTEIN, 2010, p. 70).  

 
 Todo este movimento social, iniciado na década de 1980, mostra a tendência em 

assegurar direitos, oportunidades e igualdade a todas às pessoas, refletindo sobre a 

necessidade em criar-se projetos que contemplem a diversidade das necessidades humanas. 

Dentro desse contexto, as normas e leis sobre acessibilidade, aliadas aos conceitos de design 

inclusivo e ergonomia, inserem uma nova visão para a concepção de projetos que incluam 

Pessoas com Deficiência (PCD). Os produtos e ambientes feitos com desenho acessível ou 

inclusivo, não precisam ser especialmente destinados as pessoas com deficiência. Eles 

podem ser utilizados por qualquer pessoa, deficiente ou não (SASSAKI, 1999). A inclusão 

social aliada à acessibilidade, portanto, não tem como propósito apenas tornar acessível os 

ambientes, mas também integrá-los de tal forma que não haja distinção dentre aqueles que 

circularão nesses locais. Desta maneira, o design acessivel não é orientado a criar espaços 

que promovam a diferença, mas sim, a inclusão. Segundo Dischinger (2004, p.13) “esta 

inclusão depende de mudanças ambientais amplas baseadas na compreensão dos diferentes 

problemas oriundos das várias deficiências”. 

Ao aplicarem-se estes conceitos no universo de pesquisa desta dissertação – parque 

infantil das escolas públicas – nota-se que a necessidade de possibilitar a acessibilidade do 

aluno deficiente não se reduz a sua circulação nos diferentes espaços escolares, mas 

também sua participação em todas as atividades alí promovidas. Como observa Stainback 

(1999): 

 
Inclusão significa o processo de criar um todo, de juntar todas as crianças e fazer 
com que todas aprendam juntas. Inclusão objetiva ajudar todas as pessoas 
(crianças e adultos) a reconhecer e apreciar os dotes únicos que cada indivíduo traz 
para uma situação ou para a comunidade (STAINBACK, 1999, p. 178). 

 

No momento em que a escola acolher esses estudantes com deficiência, sem 

distinção, possibilitando sua participação no mesmo nível que dos demais colegas, este terá 

possibilidades de participar ativamente na sociedade ao iniciar a sua integração com os 

demais cidadãos já na idade escolar. Do modo que, se a escola não oportunizar o acesso e 

participação desse aluno, este não conseguirá evoluir como cidadão. Pode-se observar este 
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apontamento na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007, p. 21): 

“pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual 

ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas”. No processo de inclusão escolar, 

destaca-se outro conceito que contribui de forma eficaz para sua concretização: Tecnologia 

Assistiva (TA)4. O design de recursos para TA é projetado para suprir uma necessidade e 

também promover a ampliação dos movimentos da PCD. Contudo, para o design de TA ser 

eficaz em sua função, é necessário que o usuário identifique-se com o produto inserindo-o 

em seu cotidiano de forma permanente, sem abandoná-lo. Esta questão é abordada por 

Maia, Niemeyer e Freitas (2010), quando expõem que se o produto de TA não corresponder 

às expectativas e desejos da PCD, é possível que o artefato seja desprezado e 

consequentemente abandonado pelo usuário: 

Estudos internacionais relatam um problema de abandono dos recursos de 
tecnologia assistiva (PHILLIPS e ZHAO, 1993; SCHERER, 2002; SCHERER e 
CRADDOCK, 2002; HOCKING, 1999). Muitos desses estudos relatam entre as causas 
para tal abandono, questões como falta de envolvimento do usuário no processo 
de desenvolvimento do recurso e não atendimento das expectativas ou desejo dos 
usuários em relação ao objeto (MAIA, NIEMEYER e FREITAS, 2010, p.5). 

 
 

O abandono do recurso de Tecnologia Assistiva também é citado na pesquisa de 

Benedetto (2011), quando afirma que o abandono desses recursos é altíssimo, sendo 

necessário conhecer os motivos que levam o usuário a tal ação. Esta autora afirma que ao 

conhecer os motivos que levam ao abandono do produto assistivo, pode-se evitar a 

recorrência desse acontecimento.  

Pode-se considerar, dentro dessa premissa, que os produtos de tecnologia assistiva 

devem ser confeccionados pensando nas necessidades dos usuários, buscando deixá-los 

satisfeitos. Deve ser possível integrá-lo nas atividades diárias do usuário, suprindo suas 

necessidades e expectativas constantemente. O objetivo do design de TA, conforme Mallin 

(2004) é facilitar essa integração dos usuários com as atividades cotidianas, com um design 

                                            
4 Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal 
de Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com 
deficiência e consequentemente promover Vida Independente e Inclusão" 
(SARTORETTO e BERSCH, 2012). 
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centrado nas necessidades deste usuário, onde busca-se  elevar o seu nível de 

independência física, tornando-o um ser participante, ativo e não mais espectador. 

Segundo Maia, Niemeyer e Freitas (2010) muitos desses recursos são desenvolvidos 

por profissionais da área de reabilitação, como os terapeutas ocupacionais. Estes 

profissionais desenvolvem projetos a partir de informações coletadas junto aos usuários, 

criando soluções por meio de recursos tecnológicos desenvolvidos para suprir as 

necessidades físicas do indivíduo. Os terapeutas ocupacionais (TO) observam seus pacientes 

física e cognitivamente, visando perceber o que eles necessitam para melhorar seu 

condicionamento motor, como afirmam Vilhena et al. (2011):  

O TO tem a responsabilidade de fazer avaliação funcional para poder intervir com 
atividades adequadas para cada criança, identificando suas necessidades e 
considerando um conjunto de componentes que possam interferir no desempenho 
de seus papéis (VILHENA et al., 2011, p.3). 

 
Esses recursos de TA, contudo, dependendo de como são desenvolvidos, podem ser 

desconfortáveis para o usuário, carecendo de estudos no campo da ergonomia e design para 

minimizar esses problemas. Como declara Mallin (2004): 

Muitos desses objetos, destinados à reabilitação de pessoas com deficiência, não 
possuem a intervenção do design [...] caracterizando-se como uma reabilitação 
pouco humanizada [...] qualificando-se como precário, tanto do ponto de vista 
estético - formal quanto do ponto de vista ergonômico [...] (MALLIN, 2004, p.19-31) 
 
 

Mallin (2004) declarou estas informações após pesquisas realizadas junto a 

instituições de reabilitação em Curitiba/Paraná, onde notou a ausência de tecnologia nos 

produtos e equipamentos para pessoas com deficiência. 

A inclusão minimiza esse apelo de que um produto de TA enfatiza a deficiência, pois 

busca integrar todos no mesmo ambiente e na mesma atividade, sem distinção. A SNPD/CAT 

(2009, p.9) declara que “esses elementos têm propiciado a valorização, integração e inclusão 

dessas pessoas, promovendo seus direitos humanos”. A integração desde a infância 

possibilita conhecer e respeitar as particularidades de cada pessoa, suas habilidades e 

também limitações amenizadas pela acessibilidade nos espaços e equipamentos que atuarão 

como facilitadores desse processo.  
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Dentro deste contexto, destacam-se os projetos de TA voltados ao público infantil, 

dentre eles, os existentes nos parques infantis. Estes locais são excelentes para as crianças 

desenvolverem suas habilidades, tanto física quanto sociais, pois, ao brincar, a criança 

aprende a conhecer o que está a sua volta, incluindo nesse universo seus limites, desafios, e 

outras crianças. Pode-se considerar que o ato de brincar é uma atividade que envolve a 

criança e os brinquedos, os quais devem proporcionar oportunidades para que sejam 

desenvolvidas suas habilidades físicas e emocionais. Logo, o parque infantil, esteja ele 

localizado em escolas ou em praças públicas, é um espaço lúdico e de recreação, o qual deve 

ser acessível para todas as crianças, sejam elas com ou sem deficiência (SOLÉ, 1980). 

1.2 Delimitação da pesquisa 

Esta pesquisa foi realizada por meio de levantamento de dados investigando a 

acessibilidade em parques infantis existentes em 3 (três) escolas da rede municipal de 

ensino de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Identificando os problemas enfrentados por 4 

(quatro) crianças com deficiência e usuárias de cadeira de rodas na faixa etária entre 6 a 14 

anos, matriculados no Ensino Fundamental.  

A escolha desse município deve-se pelo interesse demonstrado pelo Setor de 

Educação Inclusiva, localizado na SMED – Secretaria Municipal de Educação e Desporto do 

referido município, na presente pesquisa. Diante disto, autorizou previamente as visitas às 

escolas, dispondo-se a contribuir para realização desse estudo e colocando-se à disposição 

para suprir quaisquer dúvidas. A cidade possui 22 (vinte e duas) Escolas Municipais de 

Educação Infantil (de 0 a 5 anos), 4 (quatro) conveniadas, e 55 (cinquenta e cinco) Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental (de 6 a 14 anos),  totalizando 81 (oitenta e uma) escolas. 

Dentre elas, 22 (vinte e duas) do Ensino Fundamental possuem alunos deficientes usuários 

de cadeiras de rodas matriculados e aproximadamente 5 (cinco) da Educação Infantil, 

totalizando 27 (vinte e sete) escolas com alunos P.C.R, segundo os dados da SMED e do Setor 

de Educação Inclusiva Setor no período de realização da presente pesquisa. 

Como o foco desta pesquisa não consiste em fazer um mapeamento dos P.C.R. - 

Pessoa em cadeira de rodas, do ensino municipal, não foi necessário visitar todas as escolas 

da rede em busca deste perfil de aluno. A pesquisa limitou-se ao estudo das necessidades 
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enfrentadas por esses usuários ao utilizar o parque infantil. Neste sentido, foi feito um 

acompanhamento mais profundo de alunos usuários de cadeira de rodas em condições de 

ler, escrever e comunicar-se. Este requisito foi essencial, pois os alunos participaram 

efetivamente de algumas etapas metodológicas deste estudo. Também foram consideradas 

na presente pesquisa as crianças com deficiência que dependam exclusivamente da cadeira 

de rodas como principal meio de locomoção, e que possam usufruir dos brinquedos com ou 

sem as mesmas sem que isso prejudique seu bem estar.  

Já na base teórica desta pesquisa se concentrou em realizar um levantamento 

bibliográfico exploratório, buscando investigar os problemas de acessibilidade enfrentados 

pelas pessoas com deficiência, focando-se no ambiente escolar, através de uma investigação 

do trajeto histórico da acessibilidade no Brasil, design universal, inclusão escolar, ergonomia 

e tecnologia assistiva. Visto que esta pesquisa destina-se especificamente a atender às 

necessidades das crianças com deficiência e usuárias de cadeira de rodas, não conseguirá 

atender a todos os 7 (sete) princípios do Design Universal. Porém,  como o intuito é 

desenvolver uma pesquisa que contribua de maneira satisfatória para inclusão dessas 

crianças no parque infantil proporcionando a inclusão com outras crianças, será 

imprescindível seguir o 1º, 3º, 6º e 7º princípio. O levantamento bibliográfico foi 

complementado com métodos correlatos a esta pesquisa e normas para parques infantis. 

1.3 Problema de pesquisa 

O universo que engloba diversas ações voltadas à acessibilidade em nosso país, 

inclui entre elas, a norma ABNT NBR 9050/2005, que trata sobre “Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos”; o decreto n° 5.296/2004, que 

regulamenta as leis n° 10.048/2000, e n° 10.098/2000 e estabelece normas gerais e critérios 

básicos para a promoção de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida; e a proclamação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – 

CMDPD (ONU/2007), por meio dos Decretos nº 186/2008 e nº 6.949/2009, onde o Brasil foi 

signatário e adquiriu o compromisso de fomentar a educação inclusiva. 
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A partir dessas ações, entre outras descritas neste estudo, surgiu o Programa Escola 

Acessível 5, apoiado no decreto nº 7.611/2011, que assegura que o MEC – Ministério da 

Educação prestará apoio técnico e financeiro para adequações de acessibilidade. Este 

programa do Governo Federal elaborou o “Manual da Escola Acessível” e o “Manual de 

Acessibilidade Espacial para Escolas: o direito à escola acessível”, ambos desenvolvidos em 

parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Os dois manuais propõem aplicar 

estas ações nas instituições de ensino, seguindo o que determina a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (2007, p. 146) “as pessoas com deficiência recebam o 

apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva 

educação”. As orientações gerais, para acessibilidade espacial, apresentadas por estes 

manuais pretendem ser fonte de referência para os prédios escolares, destacando os 

problemas existentes e identificando algumas soluções a serem adotadas para promoção do 

acesso ao ambiente escolar de forma segura. Estes documentos sugerem adaptações para 

escolas existentes e recomendações para novas escolas, incluindo em suas observações 

alunos P.C.R.  

Contudo, quando foca-se no parque recreativo escolar e/ou playground, objeto de 

estudo desta pesquisa, aborda de uma forma geral o ingresso a este ambiente por todos os 

alunos, sugerindo somente para acesso de crianças usuárias de cadeira de rodas um 

caminho pavimentado. Realiza, também, algumas observações breves sobre a falta de 

acessibilidade aos brinquedos. Dischinger (2004, p.13) ressalta também que “a mera 

aplicação de normas técnicas e leis existentes que regulamentam a acessibilidade nos 

edifícios (entre eles a escola) não garantem necessariamente a inclusão de PCD no ensino.” 

Verifica-se dessa forma, a necessidade de conhecer os demais problemas 

enfrentados por esses usuários ao tentar ingressar no playground e principalmente ao tentar 

utilizar os brinquedos existentes nesses locais. A fim de suprir essa lacuna e contribuir para 

ampliação das soluções que visam tornar o parque acessível ao maior número de crianças, 

formulou-se o seguinte problema de pesquisa: como tornar o parque recreativo escolar 

                                            
7 “O Programa Escola Acessível constitui uma medida estruturante para a consolidação de um sistema  
educacional  inclusivo,  concorrendo  para  a  efetivação  da  meta  de  inclusão  plena, condição indispensável 
para uma educação de qualidade” (MEC/SEESP, 2011, p.3). Vide documento 
oficialem:http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16760&Itemid=871. 
Acesso em 05.04.2012. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16760&Itemid=871
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bem como os brinquedos que o compõe acessíveis aos alunos com deficiência e usuários 

de cadeira de rodas? 

1.4 Hipótese de pesquisa 

Ao realizar recomendações de projeto fundamentadas nos conceitos de tecnologia 

assistiva e ergonomia, baseando-se em análises e observações com alunos usuários de 

cadeiras de rodas (P.C.R.), é possível criar diretrizes de projeto que orientem o 

desenvolvimento de ambientes acessíveis, possibilitando a integração e inclusão escolar 

desses indivíduos. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo geral 

Propor diretrizes para projetos de parques infantis existentes em escolas que 

possibilitem o acesso de alunos usuários de cadeira de rodas tanto ao seu espaço quanto aos 

brinquedos, buscando contribuir com a inclusão escolar desses indivíduos em escolas 

regulares.  

1.5.2 Objetivos específicos  

1. Avaliar as condições de acessibilidade nas três escolas participantes do estudo; 

2. Identificar e analisar os problemas de acessibilidade enfrentados pelos alunos 

usuários de cadeira de rodas ao ingressar nos playgrounds escolares e utilizar os 

equipamentos existentes no parque (conforme delimitação). 

3. Difundir soluções para projetos de parques acessíveis às pessoas com deficiência 

e usuárias de cadeira de rodas. 

1.6 Justificativa da pesquisa 

O que justifica a presente pesquisa é sua relevância social, pois pode contribuir para 

a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Estes cidadãos, que segundo o 

relatório “Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência” do IBGE - 
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publicado em 29 de junho de 2012, referente ao Censo Demográfico realizado em 2010, 

representam no Brasil mais de 45,6 milhões de pessoas. O que significou um crescimento 

expressivo de 14,5% de pessoas, no Censo de 2000, para 23,91% da população total 

brasileira.  

No que se refere à deficiência motora, a segunda que mais incide sobre a população 

segundo o último Censo, onde, nessas situações, o veículo para locomoção mais apropriado, 

frequentemente, é a cadeira de rodas, o Censo de 2010 apontou a existência de 13,3 

milhões de pessoas, representando 7% da população. Por isso, os estudos que buscam 

compreender e aplicar os conceitos como acessibilidade, ergonomia e tecnologia assistiva 

tornam-se cada vez mais importantes, pois visam promover a inclusão desses cidadãos com 

mais eficiência em nossa sociedade. 

A inclusão de Pessoas com Deficiência é um tema que evidencia a carência de 

recursos que promovam a acessibilidade e ampliem as funcionalidades desses cidadãos. 

Neste sentido, há a necessidade que os ambientes e produtos, principalmente aqueles 

utilizados por todos, sejam pensados para diferentes indivíduos, com limitações distintas, 

habilidades e potenciais. Assim, começa a construção de uma sociedade mais inclusiva e 

com valores iguais para todas as pessoas. Desde os primeiros anos de vida deve-se 

oportunizar a integração de crianças com e sem deficiência, com o intuito delas conhecerem 

e vivenciarem as diferenças individuais de cada ser humano. A inclusão possibilita este 

conhecimento, evitando o preconceito e a discriminação, conforme ressalta Werneck (1997, 

p.139) “criança não discrimina a diferença, quer apenas olhar, experimentar a brincadeira 

daquele amigo, ver de que jeito ele leva a vida”.  

Neste contexto, considera-se a diversidade humana, e identifica-se a possibilidade 

na elaboração de projetos e diretrizes para promoção da acessibilidade nas escolas, 

incluindo o parque infantil, pois este é uma parte importante do ambiente que inicia o 

convívio social das crianças, havendo a necessidade de integração de todos os alunos, com 

ou sem deficiência.  
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1.7 Estrutura do trabalho 

Este estudo inicia com a introdução à pesquisa, formado pela contextualização do 

tema, delimitação do objeto que será pesquisado, problemática que originou o projeto de 

pesquisa, hipótese de pesquisa, o objetivo geral e os específicos que se pretendem atingir, e 

a justificativa para a realização desse estudo. 

Em seguida, a fundamentação teórica, com uma pesquisa bibliográfica exploratória 

e focada no trajeto histórico da acessibilidade social e escolar no Brasil, inclusão, deficiência, 

ergonomia, tecnologia assistiva e design universal. Esses conceitos formam a base teórica 

desse trabalho, e serviram como referência para a formatação de modelos para execução da 

busca dos dados desta pesquisa. 

A terceira etapa contempla a explicitação e aplicação da metodologia de pesquisa 

utilizada para aquisição dos dados, unificando o método de pesquisa qualitativo com dados 

de campo, e, utilizando como cenários as Escolas de Rede Municipal de Ensino do Município 

de Novo Hamburgo. Finaliza-se a metodologia com a organização dos dados obtidos por 

meio do software RQDA. 

As etapas seguintes correspondem à análise dos dados e aos resultados, onde 

utilizou-se a ferramenta Quality Function Deployment - QFD para proposição dos parâmetros 

técnicos a serem aplicados no parque. A partir dos resultados, foi gerado um guia com 

recomendações para o pátio escolar e os brinquedos dentro de uma proposta acessível, 

este, vem como uma contribuição para a promoção da inclusão de crianças com deficiência e 

usuárias de cadeira de rodas nas áreas de lazer. 

Por fim, encerra-se esta pesquisa com as considerações finais e sugestões para 

trabalhos futuros neste campo de atuação: acessibilidade em escolas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A base teórica foi efetuada por meio de uma ampla revisão bibliográfica, na qual 

foram abordados assuntos que servirão de apoio para obter maior compreensão da 

importância de pesquisar e desenvolver projetos para inclusão e acessibilidade de pessoas 

com deficiência. Este estudo foi realizado por meio de uma abordagem histórica sobre os 

direitos das pessoas com deficiência, acessibilidade, inclusão escolar, princípios do design 

acessível e universal, ergonomia, tecnologia assistiva e estudo de leis e normas vigentes. 

Complementando esse embasamento, analisaram-se metodologias de pesquisas e 

seu emprego em estudos correlatos ao tema desta dissertação. O intuito foi conhecer 

métodos de pesquisas diversos, avaliando suas aplicações, para identificar qual se adapta 

melhor às condições de análise e investigação desta pesquisa de mestrado. Estes 

conhecimentos são importantes à medida que fundamentam e justificam a necessidade de 

projetos para PCD (pessoa com deficiência) no âmbito escolar. Estes projetos irão contribuir 

com a inclusão escolar de crianças com deficiência. 

2.1 Aspectos legais dos direitos das Pessoas com Deficiência 

Historicamente, a partir da década de 1940, iniciaram os primeiros movimentos 

pelos direitos das PCD. Em 1948, foi fundada a Organização Internacional de Normas - ISO. 

Neste mesmo ano, a ONU apresentou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo, 

este documento, a base da luta universal contra a opressão e a discriminação. Segundo o 

artigo I e artigo II, desta declaração, todas as pessoas são dignas de direitos iguais, sem 

distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua,  religião, opinião política ou de 

outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição 

(ONU, 1948).  

No ano de 1975, a ONU aprovou a resolução da Declaração dos Direitos das Pessoas 

Deficientes, assegurando a proteção dos direitos das PCD e tem como desígnio “[...] prevenir 

deficiências físicas e mentais e de prestar assistência às pessoas deficientes para que elas 

possam desenvolver suas habilidades nos mais variados campos de atividades [...].” (ONU, 

1975, p. 1). Esta declaração definiu em seu escopo o que significa o termo Pessoas 

Deficientes, utilizado desde então para referir-se a estes cidadãos, como afirma a ONU 

(1976): 
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O termo pessoas deficientes refere-se a qualquer pessoa incapaz de assegurar por 
si mesma, total ou parcialmente, as necessidades de uma vida individual ou social 
normal, em decorrência de uma deficiência congênita ou não, em suas capacidades 
físicas ou mentais (ONU, 1976, p.10).  

 

Com estes movimentos, as pessoas com deficiência passaram a ganhar espaço 

significativo na sociedade, mas só na década de 1980 essas conquistas foram ampliadas, 

garantindo o direito desses indivíduos como cidadãos. Destaque para o ano de 1981, quando 

a ONU intitulou o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência - AIPPD e a 

criação em 1982 do Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência - PAM (PRADO, 

LOPES e ORNSTEIN, 2010). No mesmo ano a ONU declara os anos 80 como a Década das 

Nações Unidas para as Pessoas Portadoras de Deficiência (BRASIL ACESSÍVEL, 2006).  

O Brasil acompanhou esta tendência internacional, sendo o mesmo período um 

marco para o país em relação a elaboração de normas, leis e documentos técnicos que 

reividicaram os direitos das Pessoas com Deficiência (PCD), entre eles a Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988. Esta lei, também 

conhecida como Carta Magna, continua sendo suprema em nosso país, sendo considerada o 

resultado de um processo histórico que promoveu a dignidade do ser humano e garantiu o 

exercício de cidadania (CALADO, 2006). Consta no título I (Dos princípios fundamentais - Art. 

1º e Art. 3º) que a Carta Magna tem como objetivos principais construir uma sociedade 

justa, livre e solidária, promovendo o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, 

cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Já o capítulo II (Dos Direitos Sociais - 

Art. 6º) descreve que todas as pessoas têm direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao 

lazer, à segurança e a previdência social. No que diz respeito ao ambiente escolar, o capítulo 

III (Da Educação, da Cultura e do Desporto - Art. 206) determina que deva haver igualdade 

de condições de acesso e permanência na escola para todos (BRASIL, 1988).  

De um modo geral, a escola deve estar preparada para atender as necessidades dos 

alunos, oferecendo oportunidade de todos usufruírem dos espaços que a compõem de 

forma igualitária, bem como de todos os ambientes de uso comum que compõem a 

sociedade. Pode-se confirmar esse direito, entre outros, na Constituição Federal de 1988 e 

na lei nº 7.853/1989, como destaca o Guia dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

produzido pela FIESP/OAB (2007, p.24): 
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• As pessoas com deficiência: têm direito de ir e vir, tendo acesso a edifícios, logradouros, 

vias públicas, transportes, entre outros. 

• As pessoas com deficiência: têm o direito à educação, bem como a adoção de educação 

especial que abranja, dentre outras coisas, programas de habilitação e reabilitação de 

profissionais. 

• As pessoas com deficiência: têm o direito à saúde e à assistência social, além da adoção 

de programas voltados às pessoas com deficiência e que lhes propiciem a integração 

social. 

Esta integração da PCD na sociedade pode ainda ser verificada na lei nº 7.853 no 

ano de 1989, legislada no Diário Oficial da União pelo decreto nº 3.298 em 1999, onde criou-

se a Coordenadoria Nacional para Integração das Pessoas Portadoras de Deficiência - 

CORDE. Este órgão está incumbido de elaborar os planos e programas que compõem a 

“Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência” e propor medidas 

que garantam sua completa implantação e seu adequado desenvolvimento, além de 

acompanhar e orientar a execução dessa Política (BRASIL, 1989). No artigo 2º, o CORDE, 

atribuiu ao Poder Público à tarefa de assegurar às PCD o pleno exercício de seus direitos 

básicos. Dentre eles, o direito 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. No art. 12º, definiu que 

compete a CORDE “[...] coordenar as ações governamentais e medidas que se refiram às 

pessoas portadoras de deficiência.” (BRASIL, 1989).  

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos - SEDH aliada ao Conselho Nacional de 

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência - CONADE7, criado em junho de 1999 no decreto 

nº 3.076, realizaram no ano de 2006 a 1ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, tendo como tema central “Acessibilidade: Você Também Tem Compromisso!” 

(SEDH/CONADE, 2006). Este encontro oportunizou um amplo debate sobre questões 

referentes à PCD, entre elas a importância de adequar os ambientes coletivos às 

necessidades de toda a população. Compete ao CONADE entre outras providências, segundo 

o art. 2º: 
                         
7 “Órgão superior de deliberação colegiada criado para acompanhar e avaliar o desenvolvimento de uma 
política nacional para inclusão da pessoa com deficiência e das políticas setoriais de educação, saúde, trabalho, 
assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer e política urbana dirigidos a esse grupo sócia” 
(BRASIL, 1999). 
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[...] zelar pela efetiva implantação e implementação da Política Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, bem como, acompanhar o 
planejamento e avaliar a execução das políticas setoriais de educação, saúde, 
trabalho, assistência social, política urbana e outras relativas à pessoa portadora de 
deficiência (BRASIL, 1999). 

 

Em 30 de março de 2007, foi assinada pela ONU a Convenção dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência. Esta convenção surgiu para “promover, defender e garantir 

condições de vida com dignidade e a emancipação dos cidadãos e cidadãs do mundo que 

apresentam alguma deficiência.” (ONU, 2007). O propósito dessa convenção foi o de 

assegurar o exercício pleno e equitativo de todos, promovendo os direitos fundamentais e a 

dignidade inerente às pessoas com deficiência. 

2.1.1 Histórico da normatização da acessibilidade no Brasil 

O ano de 1985 destacou-se pela publicação da primeira norma técnica brasileira 

sobre o tema “Acessibilidade” envolvendo PCD, a NBR 9050 – Adequação de Edificações e do 

Mobiliário Urbano às Pessoas com Deficiência. Esta norma foi elaborada pela ABNT - 

Associação de Normas Técnicas e pela CB-O2 - Comissão de Estudos do Comitê Brasileiro de 

Construção Civil. A ABNT (2004, p.1) definiu que esta norma: “visa proporcionar à maior 

quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de 

mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma e segura dos ambientes, 

edificações, mobiliários, equipamentos urbanos e elementos”. 

Desde então, a NBR 9050, passou por algumas revisões, sendo regulamentada 

sequencialmente em 1991-1994, 2000-2004. A primeira revisão, em 1991 – 1994 ampliou a 

acessibilidade nos meios de transporte. Foram elaboradas as normas para ampliação do 

acesso aos transportes públicos permitindo a introdução de novos conceitos, como Trem de 

Longo Percurso, Trem Urbano ou Metropolitano, Ônibus e Trólebus para Atendimento 

Urbano e Intermunicipal, Transporte Aéreo Comercial e Elevadores para Transporte de PCD 

(PRADO, LOPES e ORNSTEIN, 2010). Essa alteração incidiu também no conceito do Desenho 

Universal (DU), termo este usado no Brasil pela primeira vez em junho 1994 no Rio de 

Janeiro, durante o VI Seminário Ibero Americano de Acessibilidade ao Meio Físico, 

apresentado pelo arquiteto americano Edward Steinfeld.  

O conceito de acessibilidade, incorporado na NBR 9050, teve como propósito 

atender a diversidade humana, passando a ter uma aplicação mais ampla, não somente 
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projetos para usuários de cadeiras de rodas ou mesmo pessoas com outras deficiências. 

Passou-se a trabalhar na norma com a inclusão do maior número possível de usuários nos 

espaços, abrangendo gestantes, crianças, idosos entre outras. Essas alterações eram 

essenciais para garantir o sucesso da norma em várias soluções de projetos, passando a ser 

usada para orientar projetos arquitetônicos mais amplos do que aqueles voltados somente 

para PCD. 

Com o aumento da construção civil em 2000, foi realizada uma nova revisão da NBR 

9050, feita pelo Comitê Brasileiro de Acessibilidade – CB 40. Em sua nova versão concluída e 

publicada em 2004, a norma surge com novo enunciado: Acessibilidade à edificação, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbano. Estabelecendo “critérios e parâmetros técnicos 

a serem observados no projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade.” (ABNT, 2004, 

p.1). A partir dessas alterações, as condições de acessibilidade nas residências e 

condomínios são exigidas em todos os espaços de convívio.  

É um conceito que remete há um ambiente projetado capaz de oferecer segurança 

e autonomia a quem o utiliza independente das limitações que possui. Para Prado, Lopes e 

Ornstein (2010, p.37) acessibilidade denota “a possibilidade de usar algum elemento do 

espaço pelas pessoas em geral, inclusive aquelas com dificuldades sensoriais ou mentais.” 

Equivalente à revisão da norma em 2000, surgem duas leis federais que reforçam as 

condições de acessibilidade. A lei nº 10.048, publicada em novembro de 2000, descreveu o 

atendimento prioritário de PCD e acessibilidade dos veículos fabricados no Brasil. Esta lei 

tem o intuito de mostrar que a acessibilidade não está só na adaptação dos ambientes, mas 

também na mudança de posturas das pessoas frente à deficiência (BRASIL, 2000). Em 

dezembro do mesmo ano é publicada a lei nº 10.098, que determinou normas e critérios a 

serem aplicados para promover a acessibilidade nas edificações públicas ou de uso coletivo, 

nas edificações de uso privado, nos sistemas de comunicação e sinalização, entre outros, 

conforme consta no art. 4º: 

[...] as vias públicas, os parques e os demais espaços de uso público existente, 
assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão 
ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à maior eficiência das 
modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2000, p. 2). 
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Para regimentar e determinar prazos a serem cumpridas as leis nºs 10.048 e 10.098, 

regulamentou-se no ano de 2004 o decreto nº 5296. Este estabelece normas gerais e 

critérios para diversos setores sociais: projetos arquitetônicos; transportes coletivos; 

comunicação e informação, bem como o atendimento prioritário das edificações de uso 

coletivo e privado. Dessa forma, este decreto visa garantir à acessibilidade para as pessoas 

com deficiência em diversos âmbitos da sociedade. 

2.1.2 A Pessoa com Deficiência 

A ABNT, por meio da NBR 9050/2004, definiu deficiência como: “redução, limitação 

ou inexistência das condições de percepção das características do ambiente ou de 

mobilidade e de utilização de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e 

elementos, em caráter temporário ou permanente” (ABNT, 2004, p.3). Corroborando com 

esta declaração, em 2001, a Convenção de Guatemala, definiu o termo "deficiência" como 

“[...] restrição física, mental ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita 

a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou 

agravada pelo ambiente econômico e social” (GUATEMALA, 2001, p.3). Na Convenção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência, usou-se o termo Pessoa com Deficiência (PCD), para 

referir-se aos cidadãos antes chamados de: portador de deficiência, pessoa com 

necessidades especiais e deficientes.  

O quadro 1, adaptado a partir das terminologias pesquisadas por Sassaki (2003), 

ilustra como chamavam as pessoas com deficiência ao longo da história. Muitos desses 

termos provêm da falta de informação e conhecimento das dificuldades apresentadas por 

esses indivíduos. Analisando as definições das décadas de 1950, 1960 e 1970, percebe-se o 

uso da expressão “criança excepcional”, que está associada ao intelecto do indivíduo. 

Segundo Sassaki (2003), este termo caiu em desuso a partir da década de 1980, passando a 

referir-se tanto a pessoas com inteligência acima da média como para pessoas desprovidas 

de tal aptidão. Essas definições, enfatizadas por Sassaki (2003), geraram novas terminologias 

como: excepcionais positivos e excepcionais negativos, raramente usados. 

O termo defeituoso físico, utilizado até o final dos anos 70, caiu em desuso, pois 

focava na deficiência do indivíduo e não nas potencialidades da pessoa. Paralelo ao uso 

deste termo surgiu expressões ainda mais pejorativas como: aleijado, inválido, defeituoso ou 

até mesmo incapacitado. Todas foram substituídas pelo termo pessoa com deficiência física. 
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Quadro 1 - Terminologias para pessoas com deficiência. 

Período histórico Termo utilizado Valor atribuído ao termo 

Utilizado com frequência até 
hoje 

Criança anormal ou Adulto 
anormal A pessoa é vista como “anormal” 

Utilizado nas décadas de 
1950 á 1970 

Criança Excepcional ou Adulto 
Excepcional Pessoa vista como deficiente intelectual 

Utilizado com frequência até 
o final da década de 1970 Defeituoso físico Foco na deficiência e não na pessoa 

Utilizado com frequência até 
o final da década de 1980 

Aleijado, defeituoso, 
incapacitado e inválido Foco na deficiência e não na pessoa 

Utilizado entre 1981 e 1987 Pessoas deficientes Atribuiu-se “pessoas” ao “deficientes”, 
igualando-as em direitos e dignidade 

Utilizado entre 1988 e 1993 Pessoas portadoras de 
deficiência 

A deficiência passou a ter um valor 
agregado à pessoa, como se ela a 

portasse 

Utilizado de 1993 até hoje Pessoas com necessidades 
especiais e Pessoas especiais 

As “necessidades especiais” passaram a 
ser valores agregados à pessoa 

Termo utilizado desde 2007 
até hoje Pessoas com deficiência Pessoa que tem uma deficiência 

temporária ou permanente 
Fonte: estruturado com informações extraídas de Sassaki (2003). 

 

A partir da década de 1980, surgiram expressões menos pejorativas, como: pessoas 

deficientes, atribuindo a palavra pessoas ao termo e logo a seguir alterou-se para pessoas 

portadoras de deficiência, que logo foi alterado, pois as pessoas não portavam uma 

deficiência, a dificuldade motora ou era permanente ou era temporária, não há como portá-

la. Na década de 1990 adaptou-se o termo para pessoas com necessidades especiais, 

pessoas portadoras de necessidades especiais ou pessoas especiais, onde a necessidade 

passou a ser um valor permanente, atribuído ao indivíduo. Estes termos foram substituídos, 

pela nomenclatura que até hoje é propriamente utilizada: Pessoa com Deficiência – PCD. 

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, 
em igualdade de condições com as outras pessoas (ONU, 2007, p.16). 

  Como promover, para as PCD, igualdade de condições com as outras pessoas? Essa 

é uma das metas da inclusão social. Busca-se, por meio dela, as mesmas oportunidades de 

participação para todos. Uma das formas de alcançar esta meta é por meio de um design 

para acessilidade, onde adapta-se o que já existe e constrói-se o novo, de forma acessível. 
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2.2 Design para acessibilidade 

Muitas iniciativas voltadas para Inclusão Social de pessoas com deficiência estão 

sendo realizadas no Brasil. Entre elas, destaca-se o Instituto Brasil Acessível - IBA8, que é 

uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Os objetivos desse 

instituto são “promover a inclusão social no ambiente construído a fim de combater a 

exclusão social por ele causada, contribuindo para a integração dos indivíduos na plena 

cidadania” (IBA, 2013). Segundo a FIESP/OAB (2007), nosso país atualmente: 

É um dos que mais se preocupa com a pessoa com deficiência, no que tange à 
existência da vasta legislação para resguardar seus direitos. Por outro lado, o 
descaso e o descumprimento destas leis pela sociedade equivalem à retroação de 
centenas de anos, sacrificando o exercício dos direitos deste contingente social. 
(FIESP/ OAB, 2007, p.13). 

Uma das iniciativas do Brasil, para introduzir o desenho acessível e inclusivo em 

novas construções, foi realizada através da NBR 9050/2004 que determinou parâmetros 

necessários para que todos os indivíduos possam se adaptar às condições oferecidas no 

espaço projetado, visando o conforto e a funcionalidade, através de níveis de segurança 

ajustáveis a diferentes habilidades, facilitando o manuseio. Assim, o projeto para ter 

acessibilidade deve ser acessível, como define a norma: 

[...] espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser 
alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas 
com mobilidade reduzida. O termo acessível implica tanto acessibilidade física 
como de comunicação (ABNT, 2004, p.2). 

 

Segundo Sassaki (1999) ao desenvolver-se um projeto para PCD, este deve ser 

adaptado e útil a qualquer pessoa, não só às pessoas com deficiência. Dessa forma, é 

possível defini-lo como desenho acessível. Este termo referia-se a projetos exclusivos para 

pessoas com dificuldade motoras, até que surgiram outras formas de Design, como Desenho 

Universal ou Desenho para Todos, ou ainda dentro do conceito de inclusão, o Desenho 

Inclusivo. 

O desenho acessível e inclusivo também é citado na Declaração de Montreal, 

acatada em 5 (cinco) de junho de 2001 pelo Congresso Internacional da Sociedade Inclusiva, 

                         
8 Veja mais informações em: http://brasilacessivel.org.br/instituto.htm 

http://brasilacessivel.org.br/instituto.htm
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realizado em Montreal, Província de Quebec/Canadá. Este congresso apela à sociedade e 

governos que se comprometam a desenvolver a aplicar o desenho inclusivo em todos 

ambientes, produtos e serviços, ressaltando que: 

O desenho acessível e inclusivo de ambientes, produtos e serviços aumenta a 
eficiência, reduz a sobreposição, resulta em economia financeira e contribui para o 
desenvolvimento do capital cultural, econômico e social (DECLARAÇÃO 
INTERNACIONAL DE MONTREAL SOBRE INCLUSÃO, 2001, p.1). 
 
 

Ron Mace conceitualizou Design Universal em 1985, determinando que: “desenho 

Universal é a concepção de produtos e ambientes para serem utilizados por todas as 

pessoas, na maior medida do possível, sem a necessidade de adaptação ou desenho 

especializado” (NCSU, 2012). Assim, nota-se a importância de estudar o Design Universal, 

buscando através desse princípio, atender ao maior número de usuários ao realizar um 

projeto, como enfatizam Prado, Lopes e Ornstein (2010): 

 
[...] incorporar aos projetos de ambientes ou objetos as necessidades distintas dos 
usuários, identificando características pertinentes ao estudo ergonômico do 
projeto: faixa etária, altura, peso e habilidades, de forma que o projeto seja 
acessível a todos e não seja limitado ao uso de alguns (PRADO, LOPES E ORNSTEIN, 
2010, p.108). 

 

Prado, Lopes e Ornstein (2010) determinam que ao pensar em soluções de projeto, 

utilizando os princípios do desenho universal buscando torná-los acessíveis, evita-se realizar 

correções ou adaptações em projetos já concluídos. Diante deste enfoque, observa-se que o 

desenho universal tem como ideal uma acessibilidade para todas as pessoas, independente 

de sexo, idade e diferenças antropométricas. O projeto foca-se na diversidade, sendo útil 

para todos os cidadãos. Atualmente, as diretrizes mais conhecidas para aplicação e avaliação 

do DU para orientar futuros projetos de profissionais, são denominadas os sete princípios do 

desenho universal. Estes princípios foram desenvolvidos pelo NCSU - Center for Universal 

Design – College of Design da Universidade Estadual da Carolina do Norte (NCSU, 2012):  

1. Uso equitativo: Esta recomendação refere-se a um design útil, que sirva para pessoas de 

diferentes habilidades, evitando a segregação ou estigmatização dos usuários. 

2. Flexibilidade de uso: Este requisito refere-se ao projeto atender as mais variadas 

habilidades e restrições dos usuários, sendo eles altos, baixos, magros, obesos ou P.C.R, 

entre outros. 
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3. Simples e intuitivo: Nesse apontamento ressalta-se a importância do projeto ser de fácil 

uso, compreensão e manuseio por todos os usuários. 

4. Informação perceptível: Esta recomendação adverte que o design deve possibilitar e 

transmitir a comunicação e a informação de forma eficaz para o usuário, independente 

das condições do ambiente ou habilidades sensoriais do sujeito.  

5. Tolerância ou erro: Refere-se a um projeto que seja elaborado de forma a minimizar as 

possilidades de ocorrer problemas de uso. O projeto deve ser desenvolvido de forma que 

miniminize riscos e consequências de ações acidentais ou não intencionais dos usuários. 

6. Baixo esforço físico: Recomendação que se refere a um projeto que seja confortável,  de 

fácil utilização, de forma a não exigir muito esforço do usuário. 

7. Dimensão e espaço para acesso e uso de espaços e equipamentos: Refere-se a um 

design com tamanho e espaço adequados, que facilitem a aproximação, alcance, 

manipulação e uso independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do 

usuário. 

Recomendações para projetos universais buscam tornar o espaço, ambiente e 

produtos, não somente acessíveis às pessoas com restrições motoras mas, também, visam 

facilitar o uso por todas as pessoas, conforme menciona Dischinger (2004): 

O Desenho universal é uma filosofia de projeto que visa a criação de ambientes, 
edificações e objetos, considerando desde o início de sua concepção a diversidade 
humana. Nesta concepção, as necessidades específicas de todos os usuários – 
idosos, crianças, gestantes, pessoas com deficiências temporárias ou permanentes 
– devem ser atendidas, eliminando a ideia de fazer ou adaptar “projetos especiais” 
para pessoas com “necessidades especiais” [...] o grande desafio na busca de 
projetos inclusivos é então projetar de forma a conciliar necessidades diversas, 
reconhecendo que as pessoas não naturalmente diversas, e conquistar 
conhecimento para lidar com esta complexidade (DISCHINGER, 2004, p.24).  

Identifica-se, assim, que o design universal implica em um planejamento de 

projetos, sejam de objetos ou ambientes,  inclusivos, que considerem a diversidade humana, 

no qual as necessidades específicas de todos as pessoas devem ser atendidas. O intuito não 

é conceber projetos especiais para um determinado público, mas sim projetos que atendam 

todas as pessoas que irão usufruir de sua estrutura, sem colocar nenhum grupo em 

desvantagem. No quadro 2 há ilustrações exemplificando cada um dos 7 (sete) princípios do 

design universal por meio de projetos acessíveis para diferentes públicos: 
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Quadro 2 – Princípios do design universal. 
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Fonte: estruturado com informações extraídas de NCSU (2012) e NORSK DESIGNRÅD (2013). 
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2.2.1 Tecnologia Assistiva: conceitos 

Após a regulamentação de normas, leis, decretos, convenções e movimentos sociais 

para promoção dos direitos das pessoas com deficiência, definiu-se um termo para todo tipo 

de assistência que promova a inclusão desses cidadãos na sociedade, contribuindo para sua 

autonomia e independência. Este termo, conhecido como Tecnologia Assistiva (TA)9, é 

atualmente utilizado para definir uma enorme diversidade de recursos e serviços destinados 

às pessoas com deficiências. Para Sassaki (2002), a tecnologia é considerada assistiva quando 

é usada para auxiliar no desempenho funcional de atividades, reduzindo incapacidades para 

a realização de atividades da vida diária e prática, nos diversos domínios do cotidiano.  

O termo Tecnologia Assistiva foi regulamentado no Brasil pela CAT/SEDH em 2007. 

O Comitê de Ajudas Técnicas - CAT, instituído pela portaria 142 em 2006, veio trazer sua 

contribuição no âmbito nacional através de ações para a pesquisa, desenvolvimento e 

inovação dentro do contexto da tecnologia assistiva. É formado por profissionais de órgãos 

governamentais e especialistas brasileiros e tem como objetivos principais: 

[...] apresentar propostas de políticas governamentais e parcerias entre a 
sociedade civil e órgãos públicos referentes à área de Tecnologia Assistiva [...] 
realizar levantamento dos recursos humanos que atualmente trabalham com o 
tema; detectar os centros regionais de referência em Tecnologia Assistiva, 
objetivando a formação de rede nacional integrada; estimular nas esferas federal, 
estadual e municipal, a criação de centros de referência em Tecnologia Assistiva; 
propor a criação de cursos na área de Tecnologia Assistiva bem como o 
desenvolvimento de outras ações com objetivo de formar recursos humanos 
qualificados na área; propor a elaboração de estudos e pesquisas relacionados com 
o tema de Tecnologia Assistiva (CAT, 2007, p.2). 

A CAT junto com a SEDH formulou e aprovou o seguinte conceito para Tecnologia 

Assistiva: 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, 
que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 
objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de 
pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 
autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (CAT/ SEDH, 2007b, 
p.4). 

 

                         
9 Termo utilizado sempre no singular, por se tratar de uma área do conhecimento. Esta aprovação se deu por 
unanimidade, na V reunião do CAT, em agosto de 2007 (CAT/ SEDH/CORDE, 2007a). 
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 A SNPD/CAT (2009) destaca que para conceituar TA, realizou-se um levantamento 

teórico utilizando algumas expressões como referência: Ajudas Técnicas, originado do termo 

Ayudas Técnicas da língua espanhola; Tecnologia de Apoio; e a tradução do termo inglês 

Assistive Technology para Tecnologia Assistiva. Duas atribuições ao conceito de TA, recursos 

e servisos, podem ser observadas nos arquivos da ADA – Americans with Disabilities (ADA, 

2005). Estes foram traduzidos pela SNPD/CAT como: 

O termo recurso de TA significa qualquer item, peça de equipamento ou um 
sistema de produto, quer seja adquirido comercialmente, modificado ou 
customizado que é usado para aumentar, manter ou melhorias as capacidades 
funcionais de indivíduos com deficiências. O termo serviço de TA significa qualquer 
serviço que diretamente assiste um indivíduo com uma deficiência na seleção, 
aquisição ou uso de um recurso de TA (SNPD/CAT 2009, p.15). 

 
Os projetos de TA, mais do que promover a independência de movimentos dos 

usuários, proporcionará a inclusão desses indivíduos em diferentes situações e ambientes. 

Possibilitará sua participação ativa em  atividades em todo âmbito social, até mesmo no 

ambiente escolar. A TA pode ser direcionada para diversos espaços escolares, desde a sala 

de aula, banheiros e áreas de lazer, promovendo assim a inclusão escolar de PCD. 

2.3 A inclusão escolar da criança com deficiência 

O papel das instituições de ensino na inclusão social está sendo incorporado no 

sistema educacional pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

regulamentadas pela lei nº 9.394 de 1996, que determina que todos, sendo deficiente ou 

não, têm o direito a estudar em uma escola regular. O texto estabelece que as PCD devam 

receber atendimento educacional especializado preferencialmente na rede regular de 

ensino. A Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2007) discutiu o assunto, 

chegando à conclusão de que crianças com deficiências deveriam ser integradas ao sistema 

de educação geral, ao invés de serem educadas em escolas especializadas. Sendo assim, as 

escolas precisariam se adequar a esses alunos, possibilitando o seu acesso, circulação e 

permanência nos espaços. Ao integrar ao invés de separar, tanto as crianças com deficiência 

quanto as comuns tem a oportunidade de, desde cedo, conviver em um ambiente 

diversificado e aprendem a reagir a isso de modo mais habitual. 
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 O Brasil, por meio dos decretos nº 186/2008 e nº 6.949/2009, acolheu as diretrizes 

estabelecidas pela Convenção de 2007, adquirindo o compromisso de promover a educação 

inclusiva. De acordo com o artigo 9 – acessibilidade: 

 

A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e 
participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as 
medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em 
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, 
à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e 
comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de 
uso público, tanto na zona urbana como na rural. Essas medidas, que incluirão a 
identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão 
aplicadas, entre outros [...] (ONU, 2007, p.21). 

Também neste sentido, outras iniciativas internacionais que antecedem a 

Convenção aconteceram. Entre elas estão: a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos, de 1990 que ocorreu em Jomtien na Tailândia; a Declaração de Salamanca de 1994, 

que ocorreu na Espanha; e em 1999, a Convenção Interamericana para a Eliminação de 

todas as formas de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência, que ocorreu em 

Guatemala. Nos documentos publicados, como resultados destes encontros, constam 

afirmações como: “toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem” (SALAMANCA, 1994, 

p.1). Ou, como consta na Declaração Mundial sobre Educação para Todos - satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem, que vem fomentar o que foi declarado há mais de 40 

anos na Declaração Universal dos Direitos Humana (1948): “cada pessoa - criança, jovem ou 

adulto - deve estar em condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para 

satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem” (JOMTIEN, 1990, p.3). E ainda 

complementa no art. 3: “os preconceitos e estereótipos de qualquer natureza devem ser 

eliminados da educação [...]” (JOMTIEN, 1990, p.4).  

Os critérios estabelecidos da Convenção de Guatemala entraram em vigor no Brasil 

em 14 de setembro de 2001, após ser promulgada pelo decreto n° 3.956. Entre os critérios 

estabelecidos na convenção constam que todas as pessoas com deficiência possuem os 

mesmos direitos que todos os outros cidadãos, e também aborda em seu conteúdo a 

definição do que é “discriminação contra uma pessoa com deficiência”, determinando no 

art. 1: 
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O termo "discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência" significa toda 
diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de 
deficiência, consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência 
presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o 
reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas portadoras de deficiência 
de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais. (GUATEMALA, 2001, 
p.3). 

A Constituição Federal (1988) estabelece, no art. 208 - inciso III, que pessoas com 

deficiência têm, entre outros direitos: “atendimento educacional especializado, aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. A participação de 

alunos com deficiência na escola de ensino regular, dita comum, oportuniza verificar como 

está o acesso a todos os âmbitos dessa estrutura de ensino. Para Dischinger, Ely e Borges: 

A inclusão escolar é um movimento mundial que condena toda forma de 
segregação e exclusão. Ela implica em uma profunda transformação nas escolas, 
uma vez que envolve o rompimento de atitudes de discriminação e preconceito, de 
práticas de ensino que não levam em consideração as diferenças, e de barreiras de 
acesso, permanência e participação dos alunos com deficiência nos ambientes 
escolares. (DISCHINGER, ELY e BORGES 2009, p. 21). 

 
Neste sentido, se o ambiente for acolhedor, proporcionando a participação deste 

indivíduo, ele também participará da sociedade, contribuindo, construindo e vivendo como 

todos. Como enfatiza a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, art. 2: 

As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de deficiências 
requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que garantam a igualdade de 
acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, como 
parte integrante do sistema educativo (JOMTIEN, 1990, p.4). 

Quando se pensa em uma escola como sendo um ambiente educativo e inclusivo, 

espera-se um local com condições de propiciar o acesso e também participação livre de 

todos os alunos em suas instalações. Segundo Dischinger, Ely e Borges (2009) o ideal da 

inclusão escolar são espaços que acolham as diferenças, sem restrições, limitações, 

discriminação e exclusão. Nesse sentido, as autoras destacam que: “a escola cumpre papel 

fundamental para a escolarização de todos os alunos e deve atender às demandas dos 

alunos com deficiência que encontram barreiras de acesso para sua participação no ensino 

comum” (DISCHINGER, ELY e BORGES, 2009, p.21). Surge então a necessidade de adequar os 

espaços, embasando-se nas normas, como ABNT 9050, e legislação vigente, focando-se em 
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possibilitar que esses estudantes tenham liberdade e autonomia dentro dos espaços que 

compreendem a instituição de ensino. 

Para Werneck (1997, p. 53) “o sistema educacional da inclusão cabe à escola se 

adaptar às necessidades dos alunos e não aos alunos se adaptarem ao modelo da escola”. Os 

ambientes inclusivos devem reconhecer e valorizar as diferenças das pessoas para que a 

participação desses alunos seja efetiva em todas as atividades escolares. Buscando 

compreender, para então aplicar os preceitos da inclusão escolar, Werneck (1997) ressalta 

alguns objetivos amplos estudados por educadores, profissionais e autoridades. Entre eles 

destacam-se:  

• Preparar os estudantes para aceitarem as diferenças. 

• Inclusão escolar, na prática, é estudar todos juntos: crianças com e sem deficiência. 

• Para que o processo de inclusão escolar tenha sucesso, é necessária a participação de 

todos, entre eles: pais, familiares, professores, gestores. 

• Quando o processo de inclusão é eficiente, os benefícios são ampliados, entre eles a 

amizade entre crianças sem e com deficiência. 

Pode-se então destacar que a inclusão visa uma profunda transformação nas 

escolas, dentre elas, a eliminação de “barreiras de acesso” que impedem a permanência e 

participação dos alunos com deficiência nos ambientes escolares. O decreto nº 5.296, no art. 

8, conceitua barreiras como: “qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, 

a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se 

comunicarem [...]” (BRASIL, 2004, p.4). As escolas, em sua maioria, necessitam de reformas 

por terem sido construídas antes da década de 1980, quando os movimentos referentes à 

acessibilidade davam seus primeiros passos. Evidencia-se, assim, a necessidade de 

adequação dos ambientes que compõem essas instituições, com objetivo de garantir a 

autonomia e a independência desses alunos no seu cotidiano escolar. No que diz respeito à 

adequação dos espaços nas escolas para torná-los acessíveis, é possível verificar na NBR 

9050/2004: 

• As edificações que venham a ser reformadas devem ser tornadas acessíveis [...]. 

• Deve existir pelo menos uma rota acessível interligando o acesso de alunos às áreas 

administrativas, de prática esportiva, de recreação, de alimentação, salas de aula, 
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laboratórios, bibliotecas, centros de leitura e demais ambientes pedagógicos. Todos estes 

ambientes devem ser acessíveis. 

• Nas salas de aula, quando houver mesas individuais para alunos, pelo menos 1% do total 

de mesas, com no mínimo uma para cada duas salas de aula, deve ser acessível a P.C.R. 

(Pessoa em cadeira de Rodas). Quando forem utilizadas cadeiras do tipo universitário 

(com prancheta acoplada), devem ser disponibilizadas mesas acessíveis a P.C.R. na 

proporção de pelo menos 1% do total de cadeiras, com no mínimo uma para cada duas 

salas. 

O espaço, conforme a NBR 9050/2004 só é considerado acessível quando pode ser 

utilizado por todas as pessoas, independente de suas limitações. Calado (2006) exemplifica 

que elaborar um ambiente que inclua todos, independente de suas diferenças, significa 

oportunizar condições favoráveis para a realização de atividades pedagógicas adotando 

“recursos” que potencializem as habilidades dos alunos com deficiência. O sucesso e 

desempenho desses “recursos”, denominados Tecnologia Assistiva, dependem de um 

trabalho em conjunto entre a escola, os técnicos na área e a pessoa com deficiência, levando 

em consideração suas características, experiências e desejos. O intuito é motivar suas 

habilidades físicas e intectuais.  

Apesar de diversas barreiras, algumas difíceis de ultrapassar como o preconceito e a 

discriminação, a inclusão está conseguindo conquistar seu espaço, transformando redes de 

ensino comum em escolas inclusivas. Ao pensar em um ambiente acessível, são as diferenças 

entre as pessoas que devem ser observadas. Esse contexto gera um desafio: como tornar o 

ambiente acessível a todas as pessoas, sem excluir? Segundo Dischinger, Ely e Borges (2009) 

esta é a oportunidade de identificar os reais problemas de acessibilidade encontrados nos 

projetos, buscando soluções para torná-los acessíveis e inclusivos. As autoras ainda 

complementam: 

Como toda situação nova, a inclusão traz consigo novos desafios [...] não basta, 
portanto, o acesso à matrícula. É necessário, além disso, o investimento em ações 
que assegurem a acessibilidade nas escolas. Mas como identificar as necessidades 
de alunos com deficiência? Como buscar alternativas para eliminação das barreiras 
de acesso? O que fazer para que a escola se torne acessível? (DISCHINGER, ELY e 
BORGES, 2009, p. 7). 

Uma iniciativa, realizada pelo MEC e pela Secretaria de Educação Especial 

(MEC/SEESP) visando tornar as escolas brasileiras acessíveis, foi à criação em 2009 do 
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“Programa Escola Acessível”, apoiado no decreto nº 7.611/2011. “O Programa Escola 

Acessível constitui uma medida estruturante para a consolidação de um sistema educacional 

inclusivo, concorrendo para a efetivação da meta de inclusão plena” (MEC/SEESP, 2011, p. 

3). A finalidade desse programa é investigar adequações no espaço físico das escolas 

estaduais e municipais do Brasil, a fim de incentivar a promoção da acessibilidade. Este 

incentivo pode ser ofertado para qualquer escola da rede pública e estadual de educação 

básica que possua alunos com deficiência, como afirma o MEC/SEESP (2011, p.5) “as escolas 

interessadas em participar devem apresentar suas demandas de acessibilidade no Plano de 

Desenvolvimento da Escola (PDE Escola)”. A fim de estruturar e orientar a execução do 

Programa Escola Acessível, o MEC/SEESP (2011) elaborou o “Manual do Programa Escola 

Acessível”. Este documento tem como objetivo: 

 

Promover a acessibilidade e inclusão de alunos com deficiência em matriculados 
em classes comuns do ensino regular, assegurando-lhes o direito de 
compartilharem os espaços comuns de aprendizagem, por meio da acessibilidade 
ao ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos e às comunicações e 
informações (MEC/ SEESP, 2011, p. 5). 

 

Para promoção da inclusão escolar, há a necessidade de encontrar soluções 

inovadoras. Dentre desse contexto, visando ampliar as ações já em vigor do programa 

escolar acessível, em agosto de 2009 o MEC e a SEESP - Secretaria de Educação Especial 

publicaram o “Manual de Acessibilidade Espacial para Escolas: o direito à escola acessível”, 

desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Este manual tem 

como objetivo auxiliar os sistemas de ensino na inclusão de uma política pública de 

promoção da acessibilidade em todas as escolas, conforme determina o decreto nº 

5296/2004. Também determina condições de acessibilidade previstas pela NBR 9050/2004 

no âmbito escolar, através de ilustrações, fotos e textos referentes aos ambientes que 

compõem a escola.  

Esses apontamentos são fruto de visitas realizadas em 2008 em uma rede de 

ensino. A finalidade deste documento é possibilitar que qualquer pessoa possa situar-se e 

orientar-se no espaço em que está inserida, com participação nas atividades executadas. E 

também, utilizar e atender os equipamentos existentes, sem precisar de ajuda, com 

igualdade e independência, incentivando a inclusão.  
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Para conhecer a realidade nas instituições de ensino antes de investigá-las e sugerir 

modificações, é necessário saber se os alunos com deficiência estão frequentando o ensino 

comum regular e se permanecem matriculados durante todo o período letivo. Uma forma de 

obter esses dados é através do Censo Escolar, realizado anualmente pelo MEC. 

2.3.1 Alunos com deficiência matriculados no ensino regular – Dados do Censo 

Escolar 2011 

O Censo Escolar uma é pesquisa realizada anualmente, que visa mensurar dados 

escolares em nosso País. O MEC utiliza este método para a formulação de ações, 

denominadas políticas públicas, bem como a determinação de quais critérios são necessários 

para que uma escola, estado e município recebam determinados recursos. Segundo o 

MEC/INEP (2011, p.7) “o Censo Escolar é um levantamento de dados estatístico-

educacionais de âmbito nacional realizado todos os anos e coordenado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)”. Na tabela 1 pode-se 

observar os dados do Censo Escolar 2011. Ao analisar os dados do censo escolar no período 

entre 2007 a 2008, observa-se um aumento de 19,6% em matrículas de alunos com 

deficiência no ensino regular conforme mencionam Dischinger, Ely e Borges (2009, p.21) “o 

Censo Escolar/2008 nos indica que a inclusão escolar desses alunos passou de 34,4% do total 

de matrículas, em 2007, para 54% em 2008”. 

Tabela 1 - Alunos incluídos em cada etapa de ensino - Censo Escolar 2011. 

Ano 

Total geral 
(incluindo 

classes 
especiais e 
exclusivas) 

Total em 
classes 

especiais e 
exclusivas 

Total de 
inclusão 

Educação 
Infantil Fund. Médio EJA Ed. 

prof. 

2007 654.606 348.470 306.136 24.634 239.506 13.306 28.295 395 

2008 695.699 319.924 375.775 27.603 297.986 17.344 32.296 546 

2009 639.718 252.687 387.031 27.031 303.383 21.465 34.434 718 

2010 702.603 218.271 484.332 34.044 380.112 27.695 41.385 1.096 

2011 752.305 193.882 558.423 39.367 437.132 33.138 47.425 1.361 

2010/ 
2011 
em % 

7,1 -11,2 15,3 15,6 15 19,7 14,6 24,2 

Fonte: MEC/INEP – Censo escolar da educação básica 2011. 
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Também pode-se verificar na tabela 1, que do total de 654.606 alunos matriculados 

em 2007, 306.136 eram nas classes comuns e em 2008, de 695.699 matriculados, 375.775 

eram para as classes comuns. Bersh (2009) salienta que pela primeira vez, em 2008, 

constatou-se que o número de alunos com deficiência matriculados no ensino regular 

superou as matrículas nas classes especiais. Segundo o decreto n° 7.611/2011 “a modalidade 

de Educação Especial é parte integrante do ensino regular e não se constitui em sistema 

paralelo de educação”. Pode-se constatar o aumento do número de crianças com deficiência 

matriculados nas classes comuns do ensino regular em 10 anos, de 21% em 2000, para 63% 

em 2010, como também, pode-se constatar a redução desses alunos nas classes especiais 

(figura 1): 

Figura 1 – Evolução das matriculas dos alunos com deficiência em 10 anos. 

 
 

Fonte: estruturado com informações extraídas de MEC/INEP (2011). 

 

Em relação aos anos de 2007 até 2011, o número de alunos com deficiência 

incluídos nas “classes comuns do ensino regular”, aumentou, passando de 306.136, em 

2007, para 558.423, em 2011. Nesses mesmos dados, observa-se a redução de 44,4% da 

matrícula desses alunos nas “classes especiais e exclusivas”, passando de 348.470, em 2007, 

para 193.882, em 2011. Entre 2010 para 2011, também houve redução, como cita o 

MEC/INEP “Nas classes especiais e nas escolas exclusivas, houve diminuição de 11,2% no 

número de alunos, evidenciando o êxito da política de inclusão na educação básica 

brasileira” (2011, p.27). Essa política de educação inclusiva adotada pelo MEC, com o 

“Programa Escola Acessível”, incentivou que ocorressem mudanças nas escolas, para 

permitir a acessibilidade de crianças deficientes em seus ambientes.  
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Identifica-se, portanto, que no momento que adota-se uma postura inclusiva nas 

instituições de ensino, mais alunos passarão a se matricular. Pode-se confirmar essa 

afirmativa nos últimos dados do Censo Escolar 2011 (tabela 1), em que 752.305 jovens com 

deficiência em idade escolar receberam algum atendimento educacional. Esses dados foram 

disponibilizados no Diário Oficial da União em 19 de dezembro. “Constata-se, quanto ao 

número de alunos deficientes incluídos em classes comuns do ensino regular, houve um 

aumento de 15,3% em relação há 2010” (MEC/INEP, 2011, p.27).  

Assim, ressalta-se que para haver inclusão escolar é primordial atender as 

necessidades específicas de cada aluno através da acessibilidade escolar. Quando almeja-se 

incluir crianças com deficiência no âmbito escolar é preciso conhecer as limitações e 

habilidades desses usuários, a fim de saber como tornar esses ambientes acessíveis.  

2.3.2 Acessibilidade espacial com foco no parque infantil 

O que significa Acessibilidade Espacial? Este termo, utilizado no Manual de 

Acessibilidade Espacial Escolar: o direito à escola acessível é descrito por Dischinger, Ely e 

Borges (2009) como: 

 

Acessibilidade espacial significa bem mais do que apenas poder chegar ou entrar 
num lugar desejado. É, também, necessário que a pessoa possa situar-se, orientar-
se no espaço e que compreenda o que acontece, a fim de encontrar os diversos 
lugares e ambientes com suas diferentes atividades, sem precisar fazer perguntas 
(DISCHINGER, ELY e BORGES, 2009, p.22). 

 

Visando identificar os problemas que dificultam à acessibilidade espacial e a 

inclusão, o referido manual indica quatro aspectos que devem ser analisados no ambiente 

escolar: orientação espacial, deslocamento, uso e comunicação, propostor por Dischinger, 

Ely e Borges (2009, p. 23):  

• A orientação espacial: refere-se à identificação dos ambientes, compreende o 

posicionamento dos equipamentos, móveis, placas de sinalização como letreiros, placas e 

imagens indicativas de lugares. Estes ajudam o indivíduo a situar-se, independente de sua 

deficiência.  

• O deslocamento: faz referência às condições de movimentação tanto nos ambientes 

internos quanto externos. Os corredores, trilhos, portas e demais caminhos devem estar 
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livres de barreiras físicas, com dimensões adequadas, possibilitando o deslocamento de 

forma segura, livre e independente. Este item, também engloba adequações que 

possibilitem o acesso aos locais, como rampas, escadas e elevadores dependendo da 

situação.  

• O uso dos espaços e equipamentos: refere-se à acessibilidade de todas as pessoas em 

todos os espaços. Levam-se em consideração nesses aspectos às características físicas dos 

móveis, equipamentos e objetos, bem como seu posicionamento dentro do ambiente, 

que deve estar ao alcance de todos os alunos. 

• A comunicação: menciona os meios de conversação que facilitam o diálogo entre todos 

os alunos, sejam eles deficientes ou não. Nesse escopo inserem-se recursos de Tecnologia 

Assistiva, como os softwares para surdos e cegos. 

Referente ao acesso em todos os ambientes da escola, através de adequações da 

instituição para criar as condições espaciais indispensáveis ao acesso de alunos com 

deficiência, conforme Dischinger, Ely e Borges (2009), a norma NBR 9050/2004 necessita de 

maiores detalhes e encontra-se atualmente em fase de alterações pela ABNT. Uma dessas 

alterações é referente à declividade de rampas, e já foi implantada. A norma considera que 

para inclinação entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de descanso nos patamares, 

e para rampas que sofreram reformas e que esgotaram-se as possibilidades de atender este 

valor, podem ser utilizadas inclinações superiores a 8,33% até 12,5%.  

Esta alteração facilita o acesso de P.C.R. aos locais, pois quanto maior for à altura 

que se deseja acessar, mais suave tem de ser a rampa (necessita de maior espaço para sua 

implantação) para que seja possível subí-la em uma cadeira de rodas. Tal alteração ajudou as 

crianças usuárias de cadeira de rodas a subir as rampas, sozinhas ou com ajuda. Antes da 

alteração, encontravam dificuldades, necessitando da ajuda de outras pessoas. Segundo as 

autoras, a meta da acessibilidade espacial escolar é: “permitir que alunos, professores, 

funcionários e demais usuários da escola tenham acesso a todos os locais, com conforto e 

segurança, e possam participar das atividades neles existentes.” (DISCHINGER, ELY e 

BORGES, 2009, p.69).  

A partir desses apontamentos, realizou-se averiguações dos ambientes escolares 

identificando problemas de acessibilidade. Estes registros são referência para futuros 

pesquisadores. A respeito dos problemas existentes e identificando algumas soluções a 
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serem adotadas para promoção do acesso aos ambientes das escolas. Dischinger, Ely e 

Borges (2009, p.69), ressaltam que “o ambiente físico de uma escola deve ser pensado de 

modo a evitar todo e qualquer risco de acidente, e que espaços e equipamentos devem 

estar sob constante manutenção”. Dentre os problemas encontrados, destacam-se os que 

envolvem o parque infantil das escolas de Ensino Fundamental que segundo Dischinger, Ely 

e Borges (2009, p.64) são aqueles que dificultam e até mesmo impedem o ingresso de 

crianças, sejam elas deficientes ou não. As autoras indicam as dificuldades de acesso e uso: 

• Parque localizado em área próxima ao fluxo de automóveis, colocando as crianças em 

risco; 

• Parque próximo a outras atividades, como quadras polivalentes, e sem cerca de proteção; 

• Não existe piso adequado ao uso de cadeira de rodas próximo aos brinquedos acessíveis e 

aos bancos próximos ao parque infantil; 

• Falta de contraste de cor entre piso e brinquedos dificulta sua identificação por pessoas 

com baixa visão; 

• Brinquedos muito próximos entre si, gerando situações de perigo; 

• Brinquedos em más condições, com partes soltas, felpas ou partes pontiagudas; 

• Não há brinquedos acessíveis a deficientes físicos, nem brinquedos que estimulem os 

diferentes sentidos; 

• Brinquedos que apresentam risco de queda, como escorregadores, torres, pontes, etc., 

não possuem corrimãos, ou quando possuem, são muito baixos ou mal fixados; 

• Não existem balanços com assentos em forma de calça (ou de cadeira) para crianças 

pequenas ou crianças com deficiência, de forma a proteger sua coluna vertebral; 

• Piso muito duro ou áspero (brita), que não absorve impactos; 

• Piso em más condições com buracos que acumulam água e sujeira; 

• Não existem bancos para os acompanhantes dos usuários do parque infantil; 

 Alguns desses problemas de acessibilidade são estruturais e dentro de um 

planejamento de adequações para inclusão, é possível solucioná-los. Já os demais, são 

adaptações no próprio espaço e brinquedos, como ajuste, conservação e adequações do 

piso e de brinquedos para que crianças pequenas ou com deficiência possam utilizar o 

parque de forma segura. O manual também sugere as soluções para esses problemas 

seguindo o que regulamenta a NBR 9050, quanto ao acesso às dependências da escola 
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(figura 2). E também conforme a NBR 1435010, recomendando mudanças e adaptações no 

parque escolar para torná-lo mais acessível a todos (DISCHINGER, ELY e BORGES, 2009, 

p.65): 

• O parque está localizado em área afastada de atividades – como estacionamento, local de 

carga e descarga, depósito de gás, etc. – que possam ocasionar acidentes; 

• É possível para uma pessoa, em cadeira de rodas, chegar até o parque, utilizar a área de 

estar e aproximar-se dos brinquedos acessíveis através de um caminho pavimentado; 

• Alguns brinquedos podem ser utilizados por crianças com mobilidade reduzida, como 

tanque de areia elevado e balanço em forma de calça e também existem brinquedos que 

estimulam os vários sentidos, como a audição e o tato, para crianças com deficiência 

visual; 

• Os brinquedos estão em boas condições e possuem uma distância de segurança entre si; 

• Há contraste entre as cores do piso e os brinquedos, e o piso está em boas condições e 

sem buracos;  

• Existem bancos para os acompanhantes dos usuários do parque recreativo em local com 

sombra e que não atrapalhem os usuários nem a circulação; 

• O parque possui vegetação diversificada, como grama, arbustos e árvores, e segura: sem 

espinhos, não venenosas; 

Figura 2 - Parque recreativo Acessível. 

 
Fonte: DISCHINGER, ELY e BORGES (2009, p.65). 

 
                         
10 Esta norma estará em vigor até 14.06.2013 após essa data será substituída pela 16071:2012, dividida em 7 
partes. Vide documento em: http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=004468 
 

http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=004468


59 
 

Manual de Acessibilidade Espacial para Escolas: o direito à escola acessível sugere 

duas planilhas (anexos D e E) para avaliação da acessibilidade ao parque infantil e ao pátio 

escolar. Elas foram elaboradas de acordo com as normas nacionais e servirão como auxílio 

para proposição da metodologia deste trabalho. Essas normas, explanadas no texto abaixo, 

baseiam-se na entidade internacional responsável pelo diálogo entre elas: Organização 

Internacional para Padronização. 

2.4 Normas para Parques Infantis e/ou Playgrounds 

Concluiu-se ser necessário, no decorrer desta pesquisa de dissertação, aprofundar-

se nas especificações técnicas para projetos de parques infantis, mencionados na seção 

anterior. Pois, como o propósito deste trabalho é recomendar diretrizes para os parques 

tornarem-se acessíveis a usuários de cadeiras de rodas, torna-se imprecindível conhecer as 

especificações técnicas dos equipamentos que serão alvo deste estudo. Assim, ao analisar a 

NBR 9050/2004, observou-se em seu escopo que a acessibilidade refere-se ao ingresso aos 

ambientes, larguras de portas, dispositivos de segurança, pisos táteis, dimensões de mesas, 

áreas de circulação, rampas e escadas. Porém, quando aborda os ambientes de lazer e/ou 

playground, a norma é sucinta: “[...] sempre que os parques, praças e locais turísticos 

admitirem pavimentação, mobiliário ou equipamentos edificados ou montados, estes devem 

ser acessíveis [...] deve-se buscar o máximo grau de acessibilidade com mínima intervenção 

no meio ambiente” (2005, p.87). Nota-se, dessa forma, a ausência especificações de como 

para tornar os brinquedos acessíveis, sendo necessário o uso e estudo de outras normas 

específicas para brinquedos de lazer e/ou playgrounds. 

2.4.1 Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT  

A norma, da Associação Brasileiras de Normas Técnicas - ABNT, NBR 16071/2012 

cancela e substitui a NBR 14350 a partir de 15.06.2013. A ABNT NBR 16071 está dividida em 

7 partes, os requisitos para cada brinquedo estão organizados nos quadros 4, 5, 6 e 7. 

Segundo a Parte 1, terminologias, as áreas de lazer denominadas Playgrounds estão 

definidas como: “local coberto ou ao ar livre, onde os usuários podem brincar sozinhos ou 

em grupo, de acordo com as suas próprias regras ou próprias motivações, podendo mudá-las 

a qualquer momento” (ABNT/NBR 16071:1/2012, p.2).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Internacional_para_Padroniza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Internacional_para_Padroniza%C3%A7%C3%A3o
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Pode ser verificado na Parte 2, requisitos de segurança, especificações para os 

materiais que serão utilizados nos brinquedos que estão expostos às intempéries (quadro 3), 

ressaltando que esses espaços de lazer devem ter sombreamento quando recebem muita 

incidência solar e que todos os equipamentos devem ser projetados possibilitando o 

escoamento da água da chuva naturalmente, evitando o seu acúmulo na superfície do 

brinquedo.  

Quadro 3 - Recomendações de materiais para os brinquedos do playground. 

Material exposto às 
intempéries 

Requisito 

Madeira 

- Ter resistência natural 
- Utilização de madeiras tratadas com preservantes 
- Brinquedos feitos com compensados devem ser resistentes às 
intempéries 
- Peças dos brinquedos com madeiras não podem apresentar 
rachaduras com mais de 8 mm 
- Brinquedos fabricados com madeira, devem preferir uma madeira 
que tenha baixa tendência a lascar-se 

Metais e Cabos de aço 
- Os componentes e peças de metal devem ser protegidos contra 
oxidação 
- Os metais que escamam ou descascam, que entram em contato 
com usuários, devem ser revestidos com materiais atóxicos 

Plásticos e Pneus 

- As peças de plástico não podem apresentar trincas e rachaduras 
- Devem ser atóxicos e livre de trincas e rachaduras 
- Pneus não podem apresentar fios de aço aflorando ou pontas de 
fios de aço expostas 

Compósitos de fibras e resinas 
- Os materiais sintéticos devem ser resistentes aos raios 
ultravioletas 

Concretos 
- As partes, peças e componentes de concreto armado não podem 
apresentar armadura exposta 

Tecidos 

- Os tecidos devem apresentar integridade nas suas malhas 
- O material de tingimento não pode apresentar substâncias 
químicas em dosagens que causem efeitos adversos à saúde dos 
usuários 

 

Tintas 

- Revestimentos de tintas, vernizes ou acabamentos similares em 
playgrounds não podem ter elementos químicos, ou seus 
compostos solúveis, em proporções excedentes ao máximo 
coforme a ABNT NBR NM 300-1. 

Fibras de vidro 
- Equipamentos fabricados com este material não pode ter 
acabamento lacerável 

Fonte: estruturado com informações extraídas da NBR 16071/2012. 
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Na Parte 5 da norma, projeto da área de lazer, menciona-se que todas as partes de 

uso individual e coletivo da área de lazer ou playground devem seguir a norma ABNT NBR 

9050. A norma também refere-se ao acesso aos brinquedos por adultos, ressaltando que o 

equipamento deve ter dimensões que possibilitem o acesso desses usuários para ajudar as 

crianças dentro dos equipamentos. Nesta parte da norma, também consta requisitos para 

proteção contra a queda, tais como: os corrimões devem ter altura entre 60 e 85 cm; o 

guarda-corpo (utilizado para crianças menores de 36 meses) deve ter o seu ponto mais alto 

com no mínimo 80 cm; já as barreiras devem ter uma altura mínima de 90 cm (utilizada para 

crianças menores de 36 meses). Esta parte da norma também especifica requisitos para 

implantação dos equipamentos de playgrounds para uso individual e coletivo. Quando se 

refere às áreas de circulação se determina que os trechos com mudanças de direção devem 

ter área livre com diâmetro mínimo de 150 cm para permitir o giro da cadeira de rodas. 

Quadro 4 - Recomendações para o Balanço: parte 2 – requisitos de segurança. 

• Balanços posicionados lado a lado devem ter distanciamento mínimo de 30 cm entre assentos, 
na posição de repouso. Entre a estrutura e o assento a distância mínima é 20 cm, em repouso. 
Conforme figura abaixo: 

 
• Abaixo do balanço deve ter um piso que atenue o impacto da queda livre;  
• Os balanços tipo cadeira devem evitar que o usuário deslize pela estrutura do assento; 
• Esses balanços destinados a crianças pequenas não podem ser misturados na mesma 

estrutura com outros tipos de balanços para crianças maiores; 
• Os assentos de balanços feitos de pneus não podem acumular água; 
• Os componentes do sistema de suspensão do balanço não podem apresentar ruptura, 

deformação permanente ou dano; 
• Os balanços com mais de 2 assentos devem ser divididos em colunas por elementos de 

construção, de forma que não tenha mais de 2 assentos em cada coluna (pretende-se com isso 
evitar que o usuário circule na área do balanço quando este estiver em uso). 

• Qualquer abertura no assento do balanço não pode exceder 3 cm; 
• Os balanços devem ter encosto; 
• Os balanços devem ter distância mínima do solo em posição de repouso de 35 cm. Para os 

balanços feitos de pneu essa distancia é de 30 cm, conforme figura abaixo: 
Fonte: estruturado com informações extraídas da NBR 16071:2/2012. 
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Quadro 5 - Recomendações para o Escorregador: parte 2 – requisitos de segurança. 

• O acesso à rampa deve ser por meio de escada, seção ou dispositivo para subir; 
• A altura máxima de escorregadores individuais não podem ultrapassar 200 cm; 
• A seção de deslizamento (rampa) deve ter proteção lateral; 
• Todo escorregador com altura de queda maior que 100 cm deve ter uma barra transversal à 

abertura de acesso (ponto mais alto) com altura entre 70 cm e 90 cm e proteção lateral da 
mesma altura neste ponto mais alto, conforme figura abaixo: 

 
• Em escorregadores abertos a seção de deslizamento deve ter uma largura entre 70 cm e 95 cm;  
• Todos os escorregadores devem ter uma seção de saída entre 50 cm e 150 cm, de acordo com o 

comprimento da rampa; 
• A saída dos escorregadores deve ter entre 20 e 35 cm de altura no máximo, conforme figura 

abaixo: 

 
• Seções de deslizamento com altura de 250 cm devem ter proteções laterais de no mínimo 50 

cm; seções entre 120 cm e 250 cm devem ter laterais de no mínimo 15 cm e seções de até 120 
cm de altura devem ter laterais de no mínimo 10 cm. 

• A superficie do escorregador deve ser lisa, para que as roupas dos usuários não fiquem presas; 
• A superfície da rampa para deslizamento, para evitar espaço entre as junções, pode ser 

construída com uma só peça; 
• Seções de deslizamento tipo túnel devem ter altura mínima interna de 60 cm e largura mínima 

interna de 60 cm; 
Fonte: estruturado com informações extraídas da NBR 16071:2/2012. 

Quadro 6 - Recomendações para o Carrosel\gira-gira: parte 2 – requisitos de segurança. 
• Os carroséis são do tipo cadeira com eixo central, plataforma giratória fechada e ainda há os 

carrosséis onde os usuários ficam suspensos; 
• O diâmetro do carrossel não pode ser maior que 200 cm; 
• Possuir plataforma sólida circular cercada com elementos constituintes que girem na mesma 

direção (girem em torno do eixo); 
• O eixo do carrossel não pode estar inclinado em um ângulo superior a 5° em relação a vertical; 
• Em carrosséis com cadeiras, deve haver uma distância livre do solo de no mínimo 40 cm, em 

equipamentos na posição sentada. Para plataformas giratórias essa medida fica entre 11 e 40 
cm. 

• Deve haver no mínimo 3 lugares de usuários espaçados no perímetro; 
Fonte: estruturado com informações extraídas da NBR 16071:2/2012. 
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Quadro 7 - Recomendações para equipamentos oscilantes (gangorras): parte 2 – requisitos 

de segurança. 
• Para equipamentos com distância livre do solo menor que 23 cm, deve haver apoio para os pés 

firmes e que só girem com ajuda de uma ferramenta; 
• Deve haver suportes para as mãos em cada posição sentada ou em pé, estes suportes devem ter 

diâmetro entre 1,6 cm e 4,5 cm; 
• Para minimizar o risco de retenção dos membros inferiores, o conjunto de assentos deve ter 

altura livre, durante todo o ciclo de movimentação, de no mínimo 23 cm e utilizar algo para 
amortecer o impacto da descida; 

• A inclinação máxima dos assentos não pode ser superior a 20° e 30°, dependendo da altura 
máxima em queda livre; 

•    Também deve ser prevista a utilização de um pequeno encosto, já que parece ser necessário 
quando a inclinação é máxima e corre o risco da criança cair para trás. 

Fonte: estruturado com informações extraídas da NBR 16071:2/2012. 

2.4.1.1 Brinquedos adaptados para crianças com deficiência 

Em uma pesquisa realizada por Berch (2009) mencionou-se a necessidade de 

realização de estudos para acessibilidade ao parque recreativo infantil, pois só assim haverá 

a possiblidade da criança com deficiência participar das atividades de lazer e esportes na 

escola. Durante a pesquisa de campo do estudo em questão, Bersch (2009) deparou-se com 

um balaço em uma feira para tecnologia assistiva que era adaptado, com alternativas de 

adequação postural e cinto de segurança, figura 3. Este balanço foi recomendado por Bersch 

por ser um exemplo de aplicação da tecnologia assistiva e que a partir dele podem ser 

desenvolvidos outros equipamentos.  

Figura 3 – Balanço adaptado para tecnologia assistiva. 

 
Fonte: BERSCH (2009). 
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Este equipamento, sugerido por Bersch (2009) já foi fabricado pela empresa 

Brasileira Vanzetti/São Paulo - RS, figura 4. Esta empresa fabrica produtos adaptados para 

inclusão de crianças deficientes. Além do balanço adaptado, em seu catálogo online 

encontram-se: cadeiras de rodas adaptadas, andadores adaptados, cadeiras de banho 

adaptadas, mobiliário escolar adaptado, triciclos adaptados, produtos pedagógicos e 

brinquedos. Outro equipamento similar foi desenvolvido em uma Praça de Belo 

Horizonte/MG em 2010. A reportagem publicada no site defcientefisico.com11 mostra o 

desenvolvimento da primeira praça acessível para P.C.R. do Brasil, figura 5. 

Figuras 4 e 5 – Balanço adaptado para cadeira de rodas e 
 Balanços em praça acessível. 

   
Fonte: VANZETTI (2013). 

A aplicação das normas da ABNT para parques infantis também pode ser vista na 

pesquisa de Laufer (2001). Onde se propôs projetos para crianças com paralisia cerebral. 

Foram investigadas, por meio de pesquisa de campo descritiva com estudo de caso e 

observações com entrevistas, as principais e mais visíveis dificuldades que as crianças com 

paralisia cerebral enfrentavam ao utilizar os brinquedos na Associação para Reabilitação de 

Curitiba/PR. Laufer (2001) estudou cada brinquedo separadamente, constando as principais 

características e problemas em cada um, e em seguida, propôs melhorias com adaptações 

nos 3 equipamentos: 

• Características do balanço:  

O balanço existente na escola, figura 6, é de madeira e aço em ótima conservação. 

Possui adaptações nos assentos para acomodar crianças com deficiência: freio regulável 

                         
11 Vide site em: http://www.deficientefisico.com/belo-horizonte-tera-a-primeira-praca-acessivel-com-
brinquedos-para-criancas-cadeirantes/ 

http://www.deficientefisico.com/belo-horizonte-tera-a-primeira-praca-acessivel-com-brinquedos-para-criancas-cadeirantes/
http://www.deficientefisico.com/belo-horizonte-tera-a-primeira-praca-acessivel-com-brinquedos-para-criancas-cadeirantes/
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(impede que o usuário escorregue), proteção lateral e faixa de segurança. Não possui cantos 

vivos. O balanço é sustentado por correntes que permitem regulagem de altura e ângulo. 

Porém, é feito de madeira, e esta, em contato com intempéries deteriorasse e a incidência 

dos raios solares que se acumulam ao longo do dia na superfície do brinquedo, podem 

ocasionar queimaduras nos usuários, devido à condutividade térmica. Observou-se também, 

que o brinquedo não possui pega, dessa forma a criança segura nas correntes para embalar-

se, podendo machucar-se. A faixa de segurança existente não é suficiente para crianças com 

níveis elevados de deficiência, não as acomodando de forma segura. 

Figura 6 – Balanço, gangorra e escorregador existentes. 

 
  

Fonte: LAUFER (2001). 
 

Figura 7 – Balanço, gangorra e escorregador adaptados. 

  

 
Fonte: LAUFER (2001). 
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• Características da gangorra:  

A gangorra, figura 6, está em boas condições de uso, possui assento adaptado, 

como o balanço, freio regulável (impede que o usuário escorregue), proteção lateral, faixa 

de segurança e alça (pega) para segurança do usuário ao brincar. Foram identificados os 

seguintes problemas na gangorra: ao brincar as crianças batem diretamente no solo, não 

havendo nada para minimizar o impacto do assento com o solo de grama e areia quando 

desce. Não há amortecimento na descida do brinquedo. A alça onde a criança segura para 

brincar não é revestida, assim a criança tem contato direto com o aço e a pintura. Como o 

balanço, a gangorra é de madeira e aço, em contato com intempéries deteriora-se e a 

incidência dos raios solares que se acumulam ao longo do dia na superfície do brinquedo 

podem ocasionar queimaduras nos usuários. 

• Características do escorregador:  

O escorregador, figura 6, está em boas condições e não é adaptado, porém, segue o 

que sugere e regulamenta a norma para brinquedos possuindo proteção nas laterais, o final 

do brinquedo (item b) é paralelo ao solo. A escada possui corrimão em duas alturas e os 

degraus são fechados, entretanto não estão de acordo com as medidas antropométricas dos 

usuários, atendendo somente crianças com maior estatura. Porém, há os seguintes 

problemas no equipamento: quanto à proteção nas laterais (item a), observou-se que não é 

suficiente, a criança pode cair. Como os outros brinquedos, o escorregador é de madeira e 

aço, em contato com intempéries deteriorasse e a incidência dos raios solares que se 

acumulam ao longo do dia na superfície do brinquedo pode ocasionar queimaduras nos 

usuários.  

Depois de concluída as análises do ambiente, Laufer (2001) priorizou em sua 

sugestão de projeto de balanço, gangorra e escorregador (figura 7) adaptados, o conforto, 

segurança e acessibilidade voltados à criança com paralisia cerebral. Os itens que 

acrescentou nos equipamentos para ficarem mais seguros foram:  

• No balanço recomendou-se uso de faixa de segurança que envolva todo o tronco da 

criança (item d); proteções laterais de quadril (item b) serão inseridas para evitar a queda 

lateral; ajuste angular do balanço que permita inclinação do assento para postura mais 

confortável, esta regulagem pode ser feita nas próprias correntes que sustentam o 



67 
 

brinquedo; manter freio (item e) para impedir que a criança escorregue para frente, 

porém deve ter regulagem de altura para abranger usuários com diferenças 

antropométricas, este deve ser revestido com material emborrachado. Nas correntes 

sugeriu-se uma pega emborrachada na altura onde a criança segura com as mãos as 

correntes (item a) e apoio para os pés (item c) para ajudar a manter a postura da criança. 

• Na gangorra recomendou-se um assento extra (item b) para que outra pessoa sente junto 

com a criança e ajude no impulso para subir e descer o brinquedo e, também, a 

adaptação de um pneu no solo (item c) é recomendada para amortecer a descida da 

gangorra. 

• No escorregador, como a proteção lateral não é suficiente para evitar a queda enquanto 

escorrega, recomendou-se uma continuidade dos corrimãos laterais, aumentando a 

proteção lateral (item a). Já o final do escorregador é paralelo ao solo conforme 

recomenda a NBR/ABNT, porém não impede a queda brusca, assim, Laufer (2001) 

recomenda a aplicação de material antiderrapante no final do brinquedo (item b). 

Enfatizou-se também a permanência dos corrimãos em diferentes alturas, de acordo com 

as normas da ABNT/NBR. Nos degraus indicou-se que sejam fechados e revestidos com 

material antiderrapante e, também, que a escada seja larga o suficiente para que um 

adulto suba e posicione a criança deficiente no escorregador, sugeriu-se a largura de 50 

cm. 

Laufer (2001) conclui sua pesquisa enfatizando que projetos para playground 

acessíveis são pouco instigados, o que dificulta a integração de PCD e até mesmo a 

reabilitação por meio de atividades de lazer e físicas. Destacou-se nessa pesquisa a 

necessidade de projetos de parques acessíveis e o cumprimento das normas e leis vigentes 

sobre acessibilidade. 

2.4.2 Associação Mercosul de Normatização – AMN 

A norma da Associação MERCOSUL de Normatização - AMN, NM 300-1:2002 

Segurança de brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas, se aplica a 

brinquedos destinados à crianças menores que 14 anos, entre eles parques infantis e/ou 

playgrounds. Esta norma baseia-se nos requisitos da ISO 4287:1997 - Especificações 

geométricas do produto (GPS) - Rugosidade: Método do perfil - Termos, definições e 

javascript:__doPostBack('ctl00$cphPagina$gvNorma$ctl02$cmdNumero','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cphPagina$gvNorma$ctl02$cmdTitulo','')
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parâmetros da rugosidade. Essa norma especifica que brinquedo é: “[...] qualquer produto 

ou material projetado, ou claramente destinado, para o uso em brincadeiras por crianças 

menores de 14 anos de idade” (AMN NM 300-1/2002, p. 11). Também aborda requisitos 

para brinquedos de parques infantis, buscando torná-los seguros para as crianças: 

• Parafusos e demais elementos para fixação devem estar livres de cantos vivos, ou as 

extremidades devem estar cobertas por capas de proteção; 

• Brinquedos feitos de madeira devem estar livres de lascas; 

• Quando os brinquedos tiverem correias, correntes ou molas, estas devem ter uma capa 

de proteção, tornando-as inacessíveis para a criança. Não deve ser possível retirar a 

proteção sem a ajuda de uma ferramenta; 

2.4.3 Associação Americana para Testes de Materiais – ASTM e Associação 

Canadense de Normas – CAN 

Duas associações desenvolveram guias com recomendações para tornar parques 

infantis acessíveis, a ADA e a AQLPH. O objetivo destes guias é orientar projetistas, 

designers, arquitetos ou outro profissional a desenvolver áreas de lazer acessíveis ou alterar 

áreas existentes (já construídas). A ADA - Americanos com Deficiência (American With 

Disabilities Act) é uma abrangente lei de direitos civis que proíbe discriminação com base na 

deficiência: “a ADA exige que locais recém-construídos e alterados [...] sejam facilmente 

acessíveis e utilizáveis por indivíduos com deficiência” (ADA, 2005, p.1). Esta associação 

desenvolveu um guia denominado “Guia ADA para Acessibilidade nas áreas de lazer”, com 

base na norma da Associação Americana para Testes e Materiais (American Society for 

Testing and Materials - ASTM) F 1951/1999 - Especificação padrão para Determinação de 

acessibilidade para sistemas de superfície de Equipamentos de Playground. 

A AQLPH - Associação Québec para entretenimento de pessoas inválidas 

(Association québécoise de loisir pour personnes Handicapées), também desenvolveu um 

guia para acessibilidade em áreas de lazer denominado “Guia de referência para 

acessibilidade em parques e áreas de lazer”.  Este guia foi embasado na Associação 

Canadense de Normas – CAN, CSA-B651/95 - Acessibilidade de edifícios e outras instalações: 

Regras de design. A AQLPH tem como missão promover os direitos das pessoas com 

deficiência “ao aumentar a acessibilidade das instalações, nós permitimos que a pessoa com 
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deficiência a ser mais autônoma, para viver com dignidade [...] a acessibilidade de parques 

está relacionada com a circulação e a utilização de equipamento e edifícios para o público.” 

(AQLPH, 1997, p.5 e 23).  

Em seu guia, o ADA elegeu 4 (quatro) componentes que devem haver no parque 

infantil para este ser acessível: Elevated accessible route (rota de acessibilidade elevada) 

refere-se a um trajeto até o brinquedo que possibilite ao cadeirante chegar até ele com 

facilidade; Elevated Play Component (componentes para brinquedos elevados); Use zone 

(zona de uso) e Ground-Level play componente (componentes para brinquedos no nível do 

solo), brinquedos fáceis de acessar por serem próximos ao chão, figura 8. 

Figura 8 – Área de lazer com os componentes acessíveis (ADA). 

 
Fonte: ADA (2005). 

A rota acessível (Elevated accessible route), figura 9, segundo a ADA (2005), ligará 

brinquedos rentes ao chão a níveis elevados, possibilitando ao usuário de cadeiras de rodas 

irem de um brinquedo a outro com facilidade deve ter largura mínima de 1525 mm para 

passagem de cadeiras de rodas nos dois sentidos.  

Figura 9 – Rota acessível. 

 
Fonte: ADA (2005). 
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Ela pode ser rente ao solo, figura 10, ou elevada. Por exemplo, como nas figuras 

11 e 12 onde todos os brinquedos podem ser facilmente alcançados por um cadeirante se 

existir no parque uma “rota de acessibilidade elevada”, esta deve estar acima do solo e 

permitir que a cadeira deslize. O AQLPH também enfatiza esses critérios “cada estrutura 

de jogo ideal deve incluir o acesso por escadas, o acesso por uma rampa e acesso através 

de uma plataforma de transferência” (1997, p. 12). Toda a superfície que compreende a 

zona de uso do parque deve atender aos requisitos da norma americana ASTM F 1292/04 

- Especificação padrão para atenuação do impacto dos sistemas de superfície em torno de 

equipamentos do parque infantil (ADA, 2005, p.22). 

Figura 10 – Rota acessível em parque. 

 
Fonte: AQLPH (1997). 

Figura 11 e 12 – Rota acessível com rampa e Rota acessível ligando equipamentos. 
 

  
Fonte: ADA (2005). 

Componentes em nível do solo de jogo são equipamentos e/ou itens do parque que 

estão ao nível do solo (figura 13). A atividade é considerada ao nível do solo porque é fácil da 

criança que está na rota acessível ir até o brinquedo e sair dele, como balanços e 

escorregadores (figuras 14 e 15). Quando houver a necessidade de ter uma rampa para 

acessar a rota, esta deve ter largura livre mínima de 915 mm (ADA, 2005 e AQLPH, 1997). 
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Figuras 13 – Balanços próximos ao solo. 

 
Fonte: ADA (2005). 

Figura 14 e 15 – Componentes para brinquedos no nível do solo e Componentes para 
brinquedos acoplando a cadeira de rodas. 

   
Fonte: ADA (2005). 

No guia da AQLPH (1997) enfatiza-se que escorregadores para serem acessíveis e 

seguros para todos os usuários não podem ter uma inclinação superior a 30° em relação ao 

nível do solo, ter uma forma côncava (U) e fornecer suporte para as costas do usuário, figura 

16.  

Figura 16 – Escorregador côncavo. 

 
Fonte: AQLPH (1997). 

Já para os balanços recomenda-se o uso de cinto de segurança (sugere-se modelos 

com tiras de velcro por serem fáceis de tirar), descanso de braços e os assentos fechados 

para garantir segurança, figuras 17 e 18. 
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Figura 17 - Balanço com encosto e freio frontal. 

  
Fonte: acervo pessoal. 

Figura 18 – Balanço com assento fechado. 

  
Fonte: acervo pessoal. 

 

A rota acessível, segundo a ADA (2005), pode ser feita de azulejos de borracha, com 

altura de acordo com o fabricante, assim, para a cadeira de rodas não travar no desnível de 

altura deve haver uma pequena inclinação, conforme figura 19.  

Figura 19 – Piso da rota acessível. 

       
Fonte: ADA (2005). 

 
O piso em torno dos brinquedos deve atender a norma americana: ASTM F1292/ 

2009 - Especificação padrão para atenuação de impacto de materiais para revestimentos 

dentro da Zona de Uso de Equipamentos de Playground. No trajeto da rota (zona de uso) 

deve haver corrimãos em ambos os lados (ADA 2005 e AQLPH, 1997), a superfície da barra 
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(pega) deve ser contínua e sem obstruções, conforme figura 20. A AQLPH (1997) ainda 

recomenda que os corrimãos tenham duas alturas de pega, de cada lado. 

Figura 20 – Corrimãos. 

 
Fonte: ADA (2005). 

 

A ADA (2005) também sugere sistemas de transferências (figura 21) para as rotas 

acessíveis do parque (próximos ao solo ou elevadas) são plataformas de transferência 

(figura 22), suportes de transferência (figura 23) e escadas de transferência (figuras 24) que 

permitem que o usuário de cadeiras de rodas saia da cadeira e use o brinquedo sem a 

cadeira, conectando brinquedos com facilidade, como nos exemplos abaixo: 

 

Figura 21 – Sistemas de transferência no parque infantil. 

 
Fonte: ADA (2005). 
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Figura 22 e 23 – Plataforma de transferência e Suporte de transferência. 

  
Fonte: ADA (2005). 

 
 

Figura 24 – Escada de transferência. 

  
Fonte: acervo pessoal. 

 

Os componentes para brinquedos elevados (Elevated Play Component) servem 

como conectores para esses sistemas de transferência e os brinquedos, interligando e 

facilitando o acesso das crianças (figura 25). 

Figura 25 – Componentes para brinquedos elevados. 

   
Fonte: acervo pessoal. 
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As recomendações para parques acessíveis, propostas pela ADA e pela AQLPH, 

mencionam elementos para adicionar ao parque que promovam a recreação de crianças 

com deficiência, sem impedir que outras crianças utilizem os mesmos equipamentos. 

2.4.4 Comitê Europeu de Normalização – CEN 

O HAGS, empresa localizada na Suécia, produz brinquedos para recreação ao ar livre 

e, em 2006, desenvolveu um guia denominado Inspeção e manutenção de parques infantis e 

espaços livres. Onde propõe-se um parque seguro para todos poderem brincar e interagir 

independente de suas habilidades e limitações físicas (figura 26). 

Figura 26 – Parque infantil. 

 
Fonte: HAGS (2006). 

 

Este guia foi desenvolvido com base nas normas EN do Comitê Europeu de 

Normalização – CEN. Em seguida, a HAGS lançou outro guia denominado Para todos 

poderem brincar, com diversos brinquedos acessíveis a crianças cadeirantes (HAGS, 2013). 

As normas abordadas nos dois guias são: 

• EN 1176-1 - Playground equipment - General safety requirements and test methods 

(Equipamentos de playground - Requisitos gerais de segurança e métodos de ensaio). 

• EN 1177 - Impact absorbing playground surfacing - Safety requirements and test methods. 

(Absorção de impacto na pavimentação do parque infantil - Requisitos de segurança e 

métodos de ensaio).  

Este guia está organizado em uma lista de verificação do espaço, onde constam 

sugestões e instruções conforme as duas normas EN. Cada sugestão está ilustrada por uma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Europeu_de_Normaliza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=EN_1176-1&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=EN_1177&action=edit&redlink=1
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figura que enfatiza o problema a ser verificado. Quanto aos aspectos de segurança, o HAGS 

(2006) enfatiza que a vegetação existente deve ser conservada, mas também, deve-se evitar 

plantas venenosas na área do parque, os poços devem ter tampa e cadeado e os parques 

devem ter proteção para que as crianças não saiam facilmente da área do parque e tenham 

acesso ao tráfego. O guia destaca o uso do parque por todas as crianças, sejam elas com 

deficiência ou não. Assim, as verificações de segurança dividem-se em 9 (nove) sub-itens 

(HAGS, 2006, p.5): 

1. As rampas deverão ter uma inclinação máxima de 6%; 

2. Os espaços e aberturas entre as tábuas não poderão exceder 8 mm; 

3. Os cantos usados para manter cadeiras de rodas sobre as rampas e passagens deverão ter 

uma altura mínima de 100 mm. Se possível, estes cantos deverão ter uma cor 

contrastante para facilitar a orientação dos deficientes visuais; 

4. Duas cadeiras de rodas lado a lado requerem um chão com largura mínima de 1,8 m. 

5. As superfícies de deslocamento destinadas às mudanças de direção ou paradas, bem 

como entradas e saídas dos equipamentos lúdicos, deverão ter uma dimensão de 1,5 x 

1,5 m. As demais superfícies de deslocamento deverão ter uma largura mínima de 1,2 m.  

6. Montam-se corrimãos quando a altura de queda se situa entre 0,15/1,0 m. Os corrimãos 

deverão ter um diâmetro de 25/35 mm para que se possam agarrar com firmeza. 

7. As proteções contra quedas em forma de painéis montam-se quando a altura da queda é 

superior a 0,6 m. 

8. A colocação de produtos recreativos sob a forma de jogos ou similares deve prever um 

espaço na parte inferior para acomodar cadeiras de rodas. 

9. As superfícies de areia equipam-se com estrados de madeira para melhorar o acesso às 

instalações lúdicas. 

O HAGS (2006) determinou a partir das normas EN 1176 e EN 1177, recomendações 

para os brinquedos do parque: balanços, escorregador aberto e tubular, pisos, escadas e 

plataformas: 

• Para os balanços recomenda-se: distância livre entre o solo e a parte inferior do assento: 

mais de 35 cm, e para os assentos feitos de pneus, a distância deverá ser superior a 40 

cm; As correntes que sustentam os balanços deverão ser de elos curtos com uma 

abertura máxima de 8,6 mm e não deve ser tão longa ao ponto de permitir a formação de 
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laços, estes laços podem ocasionar estrangulamento de diversas partes do corpo da 

criança; 

• Para o escorregador aberto e tubular recomenda-se: a saída da seção de deslizamento 

não poderá estar acima de 35 cm do plano de recreio; A saída do escorrega deve-se 

orientar sempre para o norte para reduzir o risco de aquecimento da chapa durante o 

verão.  Inspecionar as proteções laterais, por motivos de segurança, estas devem ser 

substituídas por um tipo fechado. No escorregador tubular verificar todas as juntas. Se 

necessário, apertar os parafusos que deverão estar com as cabeças voltadas para cima e a 

escada/degraus forem de madeira, estes deverão ser encaixados nas laterais (e não 

apenas fixos com pregos ou parafusos). Os degraus redondos não poderão rodar. Os 

corrimãos deverão ser montados se a escada estiver 100 cm acima do solo ou se for 

usada por crianças com menos de 36 meses de idade. 

• Para pisos recomenda-se: controlar parafusos e ferragens, bem como tábuas nos 

equipamentos e substituir se necessário. Já para as escadas em escorregadores 

recomenda-se: se a escada/degrau for de madeira, este deverá ser encaixado nas laterais 

(e não apenas fixos com pregos ou parafusos).  

• Para plataformas de escorregadores ou outro equipamento recomenda-se: as 

plataformas deverão ter proteção contra quedas sob a forma de barreira com uma altura 

mínima de 70 cm, se a altura da plataforma for superior a 60 cm acima da superfície de 

recreio, conforme figura 27. 

Figura 27 – Plataformas. 

 
Fonte: HAGS (2006). 
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Algumas dessas especificações abordadas pela HAGS (2013 a) são seguidas nos 

Playgrounds existentes na Alemanha (figuras 28, 29 e 30), conforme a norma alemã: DIN EN 

1176 Beiblatt 1/2009 – Equipamentos de playground e pavimentação recreio - Requisitos de 

segurança e métodos de ensaio; Suplemento 1: Explicações (Spielplatzgeräte und 

Spielplatzböden - Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren; Beiblatt 1: 

Erläuterungen). O Instituto Alemão para Normatização – DIN (Deutsches Institut für 

Normung e.V.) é a organização nacional na Alemanha para padronização, representa assim, 

a ISO no país.  

Figura 28, 29 e 30 – Escorregador tubular com plataforma de proteção; Balanço com encosto 
e Gangorra com amortecedor (pneu) no chão. 

   
Fonte: acervo pessoal. 

Os UniPlay (figuras 31 e 32), são parques desenvolvidos pela HAGS com plataformas 

de transferências, escadas de transferência, suportes de transferência e rampas para facilitar 

o acesso de crianças usuárias de cadeira de rodas nos brinquedos.  

Figura 31 e 32 – Parque acessível com plataformas de tranferências e rampas e Parque 
acessível com rampase e escadas de transferências. 

 
Fonte: HAGS (2013). 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
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Estas mesmas plataformas, escadas, suportes e rampas são utilizados pela ADA 

(2005) e CAN (1995) que foram mencionados anteriormente. Assim, desenvolveram os 

UniPlay, buscando uma solução de parque infantil para todas as crianças. Os parques do 

HAGS são pensados para todas as crianças, independente de suas limitações. A empresa 

acredita em uma diversão adaptada, que não impeça crianças usuárias de cadeiras de rodas 

brincarem, pois todas as crianças têm o direito de ter acesso ao parque infantil. 

Através da brincadeira é desenvolvido o sentido de identidade, permitindo à 
personalidade da criança ganhar forma. A criança aprende a lidar com situações 
diferentes observando a forma como os outros se comportam, sonhando, 
planejando e pensando (HAGS, 2013). 

A HAGS (2013) acredita que toda a criança tem o direito de brincar, de obter 

recordações de momentos de lazer com amigos, e esse direito está consagrado na 

Convenção dos direitos das crianças das Nações Unidas, de 1989 (UNICEF, 1989).  

 

2.5 Ergonomia aliada à acessibilidade 

A Ergonomia busca facilitar as adequações para acessibilidade, seguindo parâmetros 

que considerem a diversidade humana, com suas variações antropométricas. O principal 

objetivo da ergonomia é estudar o comportamento do corpo humano, suas posturas e 

movimentos, limites, incapacidades e também deformidades. E, através deste estudo, 

adaptar o meio em que vivemos ao corpo humano, proporcionando conforto e bem estar no 

trabalho e na vida diária, buscando sempre alcançar a melhor integração possível entre o 

produto e o usuário (DULL e WEERDMEESTER, 2000).  

 

A Ergonomia é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das 
interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação 
de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem estar 
humano e o desempenho global do sistema. Os ergonomistas contribuem para o 
planejamento, projeto e a avaliação de tarefas, postos de trabalho, produtos, 
ambientes e sistemas de modo a torná-los compatíveis com as necessidades, 
habilidades e limitações das pessoas (IEA, 2013). 
 
 

A respeito de parâmetros antropométricos, existem referenciais teóricos sobre 

antropometria, porém, nota-se a carência de dados sobre as características e diferenças da 

população com deficiência. A antropometria encontrada pronta utiliza padrões, que 

abrangem uma faixa etária específica: extremos da população de homens e mulheres, não 
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considerando as crianças. Em sua maioria foram realizas no exterior, conforme afirma Iida 

(2005, p.116) “encontram-se disponíveis muitas medidas antropométricas realizadas 

principalmente na Alemanha e EUA [...] a partir da década de 1990, surgiram também 

medidas de povos asiáticos [...]”. 

Essa carência de dados antropométricos, para a proposição de um design 

ergonômico mais eficaz em sua função para pessoas com deficiência, é abordada por 

Bonsiepe e Yamada (1982) na publicação “Desenho Industrial para Pessoas Deficientes”. Este 

livro ilustra projetos realizados para o Concurso de Desenho Industrial relacionado às PCD. 

Os autores ressaltam que a falta de dados antropométricos da população brasileira, 

principalmente crianças, faz com que os profissionais busquem informações em manuais 

norte-americanos. Bonsiepe e Yamada (1982, p.77) mencionam que “a ergonomia se 

constitui numa disciplina indispensável para o projeto de produtos”. Nesse concurso um dos 

destaques foi o projeto de uma gangorra adaptada (figura 33) para crianças com paraplegia. 

A gangorra funciona através de alavancas acionadas com as mãos dos usuários, há também a 

sugestão de uso de pneus para amortecer a descida da gangorra durante o movimento. 

Figura 33 – Gangorra para crianças paraplégicas. 

 
Fonte: BONSIEPE e YAMADA (1982, p.69). 

 

Então, quando direciona-se os estudos ergonômicos para a área da acessibilidade 

para pessoas com deficiência, torna-se muito difícil encontrar padrões antropométricos que 

englobem várias faixas etárias e diferentes limitações motoras para o desenvolvimento de 

produtos e serviços. Esta limitação levou Müller (2007) a buscar dimensões antropométricas 

diretamente com os indivíduos envolvidos em dois estudos. O primeiro estudo era de um 

balanço inclusivo (figura 34), e o segundo de uma mesa adaptada para cadeirantes (figura 

35). Em ambos os projetos as proporções dos usuários, estabelecidas dentro de uma faixa 
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etária, foram imprescindíveis para o desenvolvimento dos produtos. A antropometria é 

definida por Panero e Zelnik (2001, p.23) como “uma ciência que trata especificamente das 

medidas do corpo humano para determinar diferenças em indivíduos e grupos”.  

Figura 34 e 35 – Balanço inclusivo e Mesa adaptada para cadeirantes. 

  
Fonte: MÜLLER (2007). 

 

A NBR 9050, quando trata de parâmetros antropométricos para pessoas com 

deficiência considera os extremos da população, não comportando em seu escopo dados da 

população infantil, como pode ser observado nesse trecho: “para a determinação das 

dimensões referenciais, foram consideradas as medidas entre 5% a 95% da população 

brasileira, ou seja, os extremos correspondentes a mulheres de baixa estatura e homens de 

estatura elevada” (ABNT, 2004, p.13).  

Alguns padrões referentes à P.C.R. podem ser verificados na norma, que trabalha 

com medidas de usuários sentados em uma cadeira de rodas. Assim, as medidas 

compreendem usuário + cadeira, como se fossem um conjunto, conforme observa-se na 

figura 36. Este módulo é utilizado como referência na norma como as medidas mínimas que 

um P.C.R. ocupa em um ambiente, sendo necessário acrescentar outras medidas além 

dessas para passagem, alcance, deslocamento e manobras nos espaços. Na norma, também 

constam medidas padrões de cadeira de rodas para uso adulto (figuras 37, 38 e 39), sendo 

elas manuais ou motorizadas, porém não considera outras variáveis de medidas para cadeira 

de rodas para uso infantil. 
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Figura 36 – Dimensão do módulo de referência (M.R). 

 
Fonte: ABNT/NBR 9050. 

 
Figura 37 – Dimensão cadeira de rodas. 

 
 

Fonte: ABNT/NBR 9050. 
 

Figura 38 – Alcance manual frontal. 

 
Fonte: ABNT/NBR 9050. 

 
 

Figura 39 – Alcance manual lateral. 

 
Fonte: ABNT/NBR 9050. 
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Em uma pesquisa realizada por Müller et al. (2012) para um projeto de uma estação 

coletiva de trabalho adaptada (figura 40), demandou-se a necessidade de coletar dados 

antropométricos mais concisos para crianças usuárias de cadeira de rodas dentro da faixa 

etária de 4 a 6 anos. Esta necessidade surgiu quando os pesquisadores perceberam na 

bibliografia especializada a carência de dados condizentes com a realidade dessas crianças: 

por conta de lesão cerebral, algumas não apresentam controle satisfatório de tronco 

necessitando de cadeira de rodas com inclinação constante enquanto outras podiam ficar 

sentadas posição reta.  

Figura 40 – Estação coletiva de trabalho adaptada. 

 
Fonte: MÜLLER et al. (2012). 

 
Assim, Müller et al. (2012) elaboraram uma tabela (figura 41) com as medidas 

coletadas, comparando-as com as variáveis utilizadas por Tilley (2005), que correspondem à 

mesma faixa etária das crianças analisadas, porém, que não fazem uso de cadeira de rodas:   

Figura 41 – Tabelas antropométricas de crianças. 

 

 

 

 

 

 

 

     A: Antropometria de Dreyfuss. Fonte: Tilley (2005). 
               B: Estudo antropométrico desenvolvido para crianças cadeirantes. 

Fonte: MÜLLER et al. (2012). 
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Tilley (2005) aborda uma gama maior da população, disponibilizando em seu 

escopo a antropometria de crianças a partir de 1 (um) mês a 12 (doze) anos, abrangendo 

também a faixa adolescente de 13 a 18,5 anos. Panero e Zelnik (2005) estudaram crianças a 

partir de 6 a 11 anos. A partir desses estudos, notou-se a carência de dados antropométricos 

acerca da antropometria de crianças que fazem uso de cadeira de rodas. Panero e Zelnik 

(2001, p.50) enfatizam que “não existem, em grande escala, dados sobre a antropometria de 

usuários de cadeira de rodas [...] este estudo encontra dificuldades devido as variáveis 

envolvidas”. Para os autores, a quantidade de movimentos seria próxima daquelas de 

pessoas que não possuem limitações motoras, pois, as dimensões para o alcance do usuário, 

são determinadas a partir da soma das medidas do indivíduo mais a medida da cadeira, 

formando uma só medida.  

Ressalta-se, assim, a necessidade de obtenção de informações mais precisas, com 

uma coleta de dados diretamente com a população deficiente, englobando diversas faixas 

etárias de crianças usuárias de cadeira de rodas. 

 
2.5.1 Ergonomia no estudo pessoa - ambiente 

 Nos estudos ergonômicos é necessário conhecer o usuário e o ambiente que ele 

participa, identificando suas habilidades, capacidades e limitações humanas (VASCONCELOS, 

VILLAROUCO e SOARES, 2012b). A Ergonomia busca o conhecimento das características 

humanas na projetação de sistemas que são abrigados em um ambiente e, quando trata-se 

da Ergonomia do Ambiente Construído, há o objetivo avaliar a adaptabilidade destes 

espaços às atividades desenvolvidas (VASCONCELOS, VILLAROUCO e SOARES, 2012b). 

Ambiente construído é aqui definido no sentido mais amplo, podendo se referir à 
micro e macroambientes, tais como o edifício, o espaço público coberto ou 
descoberto, a infraestrutura urbana, a cidade ou, ainda, a região. Qualquer 
ambiente construído ou conjunto de ambientes construídos, independentemente 
da complexidade e escala, é passível de avaliação (ONSTEIN e ROMERO, 1992, 
p.15). 

 
 

A ergonomia, como pode ser visto na figura 42, compreende uma das áreas dos 

estudos da relação entre usuário e ambiente proposta por Günther (2003). De um lado o 

autor dispõem as áreas disciplinares que tratam do comportamento e da experiência e, no 

outro, disciplinas que tratam do espaço físico dessa forma, estudos nessa área contribuirão 

para melhorar a inter-relação Pessoa – Ambiente (EPA).  A análise Pessoa – Ambiente pode 
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ser considerada, conforme Günther (2003, p.274) “[...] estudo não (somente) consiste das 

relações unidirecionais, o impacto das pessoas sobre o espaço e o do espaço sobre as 

pessoas, mas do processo de retroalimentação entre comportamento e experiência das 

pessoas e o espaço físico”.  

 
Figura 42 – A inserção multilateral de diferentes subáreas de disciplinas no campo de 

Estudos Pessoa–Ambiente. 

 
Fonte: GÜNTHER (2003, p. 276). 

 

 A ergonomia aplicada no ambiente construído, conforme Vasconcelos, Villarouco e 

Soares (2012a), não se restringem a projetar ambientes confortáveis e seguros para os 

usuários executarem suas atividades, mas também em compreender as suas necessidades 

formais e estéticas. Essas necessidades segundo os autores são provocadas pelas sensações 

provocadas pelo ambiente e estão relacionadas com as preferências e valores de cada 

usuário. Essa abordagem ergonômica do ambiente construído, conforme Mont’Álvão e 

Villarouco (2011) contribui para melhorar entre outros problemas, a acessibilidade em 

ambientes já instalados. Este classifica-se, como um dos principais problemas ergonômicos 

latentes em diferentes ambientes, sendo assim, as autoras destacam: 

[...] despreocupação com a independência e autonomia dos usuários PCD, dos 
idosos e das crianças, considerando locomoção e acessos, nas ruas e edificações e 
nos sistemas de transporte [...] má acessibilidade, espaços inadequados para 
movimentação da cadeira de rodas [...] (MONT’ALVÃO e VILLAROUCO, 2011, p.16). 

 Mas como aplicar esse conhecimento no ambiente já pronto? Como analisar as 

dificuldades enfrentadas por diferentes usuários pela falta de acessibilidade no ambiente já 

em uso? Considerando que usuários e espaços interagem, o desafio está em avaliar como 

ocorre essa interação, verificam-se as impressões que os usuários têm sobre o ambiente, sua 

compreensão e leitura do espaço (Mont’Álvão e Villarouco, 2011). 
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2.6 Métodos de pesquisa 

Neste item, serão abordados estudos que a autora considerou serem necessários 

para complementar e dar continuidade a este trabalho. Do texto, a seguir, foram retiradas as 

bases para a proposição de uma metodologia de pesquisa para este projeto de dissertação, 

explicitada no capítulo 3.  

Prodanov e Freitas (2009) definem metodologia como uma disciplina que avalia e 

estuda os vários métodos disponíveis, identificando as limitações de suas utilizações. Bem 

como, a geração ou verificação de procedimentos que irão conduzir à captação de 

informações para a resolução de problemas. Em resumo, a metodologia, segundo Prodanov 

e Freitas (2009, p.20) “é a aplicação do método através de técnicas, assim, o método são as 

estratégias de pesquisa e as técnicas são as táticas necessárias que conduzem a estratégia”. 

Marconi e Lakatos (2011) complementam esta ideia ao declararem que a pesquisa pode ser 

considerada um procedimento formal constituindo o caminho para se conhecer a realidade 

ou para se descobrir verdades parciais. Corroborando com esta declaração, Gil (2002) 

destaca que a pesquisa tem um caráter pragmático, que desenvolve-se a partir do método 

científico, com intuito de descobrir respostas para problemas por meio desse método 

científico.  

Partindo-se dessas definições e da clara necessidade da adoção de um método que 

sirva de apoio no desenvolvimento deste projeto, analisaram-se alguns métodos aplicáveis a 

análises de ambientes que objetivam recomendar e/ou proporem soluções de novos 

projetos em design, por meio de análises da realidade e identificação de problemas. 

Pretende-se identificar qual a melhor forma de analisar o parque escolar, um ambiente 

existente e com problemas de acessibilidade a serem resolvidos, considerou-se importante 

conhecer tanto métodos para projetos em design, como métodos mais específicos para 

analisar a relação usuário - ambiente, como as com avaliações ergonômicas. Objetiva-se, 

nesta etapa, analisar esses métodos e verificar qual melhor se aplica a esta dissertação. Os 

métodos analisados dispostos no quadro 8, foram: Processo de Design, proposto por Löbach 

(2001); Metodologia Ergonômica para Ambiente Construído – MEAC, desenvolvida por 

Villarouco (2004); Avaliação Pós-Ocupação como Instrumento de Análise Ergonômica do 

Ambiente Construído, sugerida por Reis e Lay (1995); Passeio Acompanhado, recomendado 
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por Dischinger (2000) e Quality Function Deployment (QFD), desenvolvido por Akao (1990) e 

utilizado por Baxter (1998). 

Quadro 8 – Métodos de pesquisa. 

Método de pesquisa 

Avaliação pós ocupação do ambiente construído. 
Reis e Lay (1995). 

Passeio acompanhado. 
Dischinger (2000). 

Metodologia para avaliação ergonômica do ambiente construído. 
Villarouco (2007). 

Processos de Design. 
Löbach (2001). 

QFD (Quality Function Deployment) – Desdobramento da função qualidade. 
Akao (1990) e Baxter (1998). 
Fonte: estruturado pela autora. 

 
2.6.1 Avaliação Pós – Ocupação 

O método de Avaliação Pós - Ocupação – APO, como forma de avaliação do 

ambiente construído, é sugerida por Ornstein e Romero (1992) para estudos de caso, onde 

se avaliaram as condições do ambiente in loco visando identificar soluções para satisfazer as 

necessidades dos usuários. Segundo Reis e Lay (1996, p.14) “[...] observações de 

comportamento permitem inferir até onde e como o ambiente construído apoia ou interfere 

na ocorrência dos comportamentos e atividades dos usuários”.  

Para Ornstein e Romero (1992), a observação dos movimentos dos usuários 

inseridos no ambiente pesquisado pode sugerir soluções para problemas emergentes, 

destacando a possibilidade de identificar principalmente aspectos ergonômicos que podem 

facilitar a interação usuário-ambiente. Dessa forma, ao inserir-se na realidade vivenciada 

pelo usuário, identificando problemas e falhas no ambiente construído, evitasse repetir 

erros, conforme ressaltam Ornstein e Romero (1992): 

A repetição de falhas em projetos de futuros de edifícios semelhantes é devida á 
ignorância dos fatos ocorridos em ambientes já em uso, este círculo vicioso pode 
ser rompido, na medida em que se procure conhecer essas edificações, tanto do 
ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista dos usuários (ORNSTEIN e 
ROMERO, 1992, p.19). 

A avaliação APO, segundo Reis e Lay (1996) é realizada por meio de levantamento 

de campo e levantamento bibliográfico. A APO inicia com a determinação de 3 parâmetros: 
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Seleção dos Indivíduos (quem ?); Definição das atividades (quem fazendo o que?) e Lugar 

(onde?). O registro desses dados é feito por “mapas comportamentais”, onde serão 

destacados os traços físicos do que foi observado. O estudo de campo é realizado in loco, 

este é dividido em: observações, entrevistas, questionário e levantamentos físicos. A APO 

pode ser entendida como uma avaliação se dará a partir do ponto de vista dos usuários, por 

isso define-se como uma avaliação comportamental: 

A APO é uma alternativa metodológica amplamente utilizada por pesquisadores da 
área de Ambiente e Comportamento para avaliar o desempenho de ambientes 
construídos, e um instrumental capaz de, face a uma avaliação rigorosa e 
sistemática de ambientes construídos e ocupados por um certo período de tempo, 
aferir, por realimentação, os erros e acertos de projeto encontrados no objeto de 
estudo avaliado, a partir do ponto de vista do usuário (REIS e LAY, 1995, p.1) 

 

Na cidade de Natal/ RN, Calado (2006) analisou-se a relação da PCD com o espaço 

físico das escolas por meio da Avaliação Pós – Ocupação (APO), investigando as barreiras 

arquitetônicas e as reais condições de acessibilidade em: calçadas, acesso à edificação, 

circulação, estacionamento e ambientes em geral. Esta investigação de campo visou analisar 

a relação da Pessoa – Ambiente no âmbito escolar. 

No que se refere ao foco deste estudo, parque infantil, Calado (2006) observou que 

havia parque somente em uma das escolas, e este era inacessível para crianças usuárias de 

cadeira de rodas. “É recomendável que a escola disponibilize brinquedos que permitam sua 

utilização por parte dos PCD.” (CALADO, 2006, p.147). A principal dificuldade apontada é 

referente à falta de pavimentação de acesso ao parque, pois há desnível no piso. Não há 

também brinquedos adaptados para PCD e caixas de areia que dificultam a passagem do 

cadeirante. Calado (2006) observa a falta de informações na norma sobre acessibilidade ao 

parque: “[...] a ABNT NBR 9050 deixa de especificar um ambiente como, o parque infantil, 

por exemplo, motivos pelo qual os construtores deixam de agir, realçando a falta de um 

conhecimento mais amplo sobre acessibilidade” (CALADO, 2006, p.91). 

Sugeriram-se, a partir dos problemas identificados no parque, as seguintes 

adaptações: deve-se evitar piso de areia e cimento, pois ambos podem machucar a criança; 

deve-se distribuir os brinquedos de forma segura, respeitando as normas da ABNT/NBR, pois 

alguns ficam muito perto um do outro; o piso envolva dos brinquedos deve ser 

emborrachada ou de grama sintética evitando piso de terra que impede o acesso de 

cadeirantes. Calado (2006) citou o balanço em seu estudo, observando que este deve ficar 



89 
 
longe dos outros brinquedos a fim de evitar colisões com outros brinquedos quando está em 

movimento. Ainda recomendou um balanço acessível e universal para os parques, contendo 

apoio para os braços, cintos de segurança, assentos com encostos articuláveis e que 

acoplem a cadeira de rodas, integrando-a aos outros equipamentos, como pode-se observar 

na figura 43. Quanto ao escorregador Calado (2006) observou que este deve ter corrimão na 

escada e que no topo deve haver grade de proteção para a criança apoiar-se.  

 

Figura 43 – Sugestão de balanço adaptado. 

 
Fonte: CALADO (2006). 

Por fim, Calado (2006) verificou em seu estudo que para alcançar a acessibilidade 

no ambiente escolar, contribuindo com a inclusão de PCD nesses ambientes, faz-se 

necessário integrar os usuários no processo projetual. Destacou a necessidade de conhecer 

a antropometria dos usuários, suas necessidades e também quais dispositivos utilizam para 

locomover-se, possibilitando seu ingresso em todos ambientes com adaptações adequadas. 

Esta autora, também mencionou que os regentes das escolas estudadas conhecem essas 

necessidades e procuram administrar adequações para acessibilidade, porém, acreditam que 

o custo adicional para manter e promover maiores adequações é alto. 

2.6.2 Passeio Acompanhado 

O passeio acompanhado é considerado outra forma de analisar o ambiente 

construído. Este método proposto por Dischinger (2000) é realizado por meio de um 

percurso, onde o pesquisador acompanha o entrevistado pelo espaço a ser investigado 

fazendo a leitura e compreensão da relação usuário – ambiente. Segundo Andrade e Ely 
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(2009) este método tem como objetivo identificar informações sobre as principais 

facilidades e dificuldades encontradas na orientação espacial, na comunicação, no 

deslocamento e no uso de equipamentos/mobiliários por pessoas com restrições nos 

edifícios. “O entrevistado é observado ao longo do percurso por ele utilizado, o observador 

analisada seu comportamento e são faz questionamentos a respeito das tomadas de 

decisões [...]” (ANDRADE e ELY, 2009, p. 79). As autoras ainda ressalvam que “toda a 

conversa deve ser gravada para posteriormente ser transcrita e, com o auxilio da técnica da 

fotografia, os principais fatos devem ser registrados” (ANDRADE e ELY, 2009, p. 80). Para 

Ornstein e Romero (1992), a observação dos movimentos dos usuários inseridos no 

ambiente pesquisado pode sugerir soluções para problemas emergentes, destacando a 

possibilidade de identificar principalmente aspectos ergonômicos que podem facilitar a 

interação usuário-ambiente.  

O intuito, com o método do passeio acompanhado, é identificar quais são os 

problemas e dificuldades de acesso aos espaços que farão parte do percurso. Uma 

constatação interessante desse método é a percepção do usuário da cadeira de rodas como 

observador, segundo Benvegnú (2009) o foco de visão deste usuário é diferente de quem 

está em pé. A pesquisa realizada por Benvegnú (2009) utilizou o Passeio Acompanhado 

como método de pesquisa, onde buscou-se englobar a acessibilidade espacial e buscar 

contribuir na requalificação do edifício escolar através da adequação de suas características 

arquitetônicas para  que atenda as necessidades sociais e funcionais de todos os alunos. O 

objetivo é contribuir com o desenvolvimento de uma norma de acessibilidade espacial 

específica para ambientes escolares. Estudo empírico, com caráter qualitativo, esta pesquisa 

foi desenvolvida com estudos de caso em escolas do ensino fundamental através de uma 

abordagem denominada multimétodos. “A abordagem multimétodos se justifica como meio 

para superar a limitação metodológica inerente as diversas áreas do conhecimento.” 

(BENVEGNÚ, 2009, p. 92).  

Este estudo realizado através do Passeio Acompanhado visou analisar a relação 

Pessoa – Ambiente em escolas. As avaliações técnicas de duas escolas foram aferidas com 

base nos quatro (4) componentes da acessibilidade espacial: orientação espacial, uso, 

deslocamento e comunicação, divididos nos seis (6) blocos temáticos baseados na ABNT NBR 

9050. Os dados foram organizados em tabelas, onde Benvegnú organizou as imagens e suas 

descrições e por fim a avaliação seguindo os componentes da acessibilidade espacial. 
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A análise e avaliação dos estudos de caso foram realizadas considerando os dados 

técnicos dispostos na NBR 9050/2004 - Norma Brasileira de Acessibilidade, focando-se na 

acessibilidade espacial. Benvegnú (2009) teve a aprovação da Secretaria Municipal de 

Educação – Departamento de Educação Especial de Florianópolis para realizar a sua 

investigação em Escolas de Ensino Fundamental. Buscou-se dessa forma sistematizar as 

informações obtidas de modo a servir de base para elaborar recomendações projetuais para 

criar ambientes acessíveis de acordo com a acessibilidade espacial. Seguiram-se também 

etapas metodológicas bem definidas neste estudo, organizadas e realizadas por Benvegnú 

(2009):  

• Primeiro foi realizada pesquisa teórica documental com aprofundamento em áreas que 

englobam o tema da pesquisa: campos da arquitetura, saúde, educação;  

• Em seguida realizou-se análise de campo, para avaliação dos problemas encontrados no 

edifício escolar a respeito da acessibilidade; 

• Para complementar realizou-se uma pesquisa qualitativa visando identificar os aspectos 

relativos às dificuldades dos alunos com deficiência no desenvolvimento das atividades 

fim do ambiente escolar.  

No que diz respeito ao parque infantil e ao pátio escolar, analisaram-se os 

brinquedos que atendiam crianças de diferentes idades; verificou se os equipamentos 

permitiam o uso e acesso por P.C.R; examinou os elementos de segurança nos brinquedos e 

observou se os brinquedos estão instalados há uma distância segura, um do outro, para 

evitar acidentes. As avaliações do parque escolar aparecem no bloco temático 02: acesso às 

áreas externas e ao edifício escolar, onde constatou a impossibilidade do acesso ao parque 

por uma criança usuária de cadeira de rodas na primeira escola. 

Na segunda escola notou-se irregularidades no solo, este, era de areia e grama, 

impossibilitando o acesso de crianças usuárias de cadeira de rodas ao parque e aos 

brinquedos. Benvegnú (2009) também observou a ausência de equipamentos para crianças 

de diferentes faixas etárias. Esta autora, após as análises, conclui que nas duas escolas não 

há condições de acesso ao parque e uso de equipamentos por uma criança cadeirante, 

conforme observado: “Os motivos descritos [...] caracterizam as áreas de recreação como 

desqualificadas e inacessíveis à participação dos alunos com deficiência por não possuírem 

condições inclusivas de deslocamento e convívio” (BENVEGNÚ, 2009, p.166).  
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Esta pesquisa não objetivou realizar alterações nas escolas visitadas e nos parques, 

limitou-se a recomendar condições para tornar esses ambientes acessíveis. Entre os quatro 

(4) princípios para acessibilidade espacial e as recomendações feitas por Benvegnú (2009), 

os requisitos para deslocamento destacaram-se, pois podem ser utilizados para este projeto 

de dissertação onde buscasse o acesso ao parque infantil por uma criança usuária de cadeira 

de rodas. 

2.6.3 Metodologia Ergonômica para o Ambiente Construído 

O método proposto por Villarouco (2007) para avaliação do ambiente construído é 

denominado Metodologia Ergonômica para o Ambiente Construído - MEAC. Esta 

metodologia propõe uma integração entre ergonomia e ambiente, analisando a relação 

homem e espaço construído/ambiente. Conforme Vasconcelos, Villarouco e Soares (2012), o 

método de pesquisa é dividido em 5 (cinco) etapas distribuídas em 2 (dois) blocos temáticos, 

análise global do ambiente; identificação da configuração ambiental; avaliação do ambiente 

em uso no desempenho de atividades; análise da percepção do usuário e resultados, 

conforme quadro 9. 

Quadro 9 - Metodologia Ergonômica para o Ambiente Construído. 
Bloco 1 – Análises físicas do ambiente 

Primeira etapa: análise global do ambiente 

Segunda etapa: identificação da configuração ambiental 

Terceira etapa: avaliação do ambiente em uso 

Bloco 2 – Percepção que o usuário tem do ambiente que utiliza 

Quarta etapa: análise da percepção do usuário 

Quinta etapa: recomendações ergonômicas (resultados) 

Fonte: estruturado com informações extraídas Mont’Alvão e Villarouco (2011). 
 

A MEAC (Metodologia Ergonômica para Ambiente Construído) é dividida em fases de 

avaliação do espaço, partindo do olhar inicial e global até a pesquisa de percepção do 

usuário, as análises e recomendações são geradas, a partir da confrontação dos dados 

obtidos nas duas fases. A MEAC encerra-se com a proposição de um diagnóstico ergonômico 

da situação estudada, após confrontar os resultados das diversas observações do ambiente 

com a percepção dos usuários. Com esses dados catalogados é possível propor 
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recomendações para corrigir os problemas enfrentados pelos usuários ao usufruir do 

ambiente. O objetivo com a aplicação da MEAC, segundo Mont’Álvão e Villarouco (2011), é: 

 
[...] gerar um diagnóstico ergonômico do ambiente, a partir da confrontação dos 
dados da avaliação técnica realizada pelo pesquisador, com os dados obtidos pela 
ferramenta de percepção que mostra os pontos mais evidenciados àqueles que 
utilizam o ambiente (MONT’ALVÃO e VILLAROUCO, 2011, p.36). 

Esta metodologia foi utilizada por Costa et al. (2011) na avaliação de uma repartição 

pública dividida em duas fases: Análise Física do Ambiente e Percepção do Usuário. A 

primeira fase, Análise Física do Ambiente é dividida em três etapas: Análise Global do 

Ambiente, Identificação da Configuração Ambiental e Avaliação do Ambiente em Uso.  

Buscou-se identificar os problemas existentes no espaço, iniciando com a 

observação do ambiente e entrevista com os funcionários e usuários. Conforme Reis e Lay 

(1996, p. 16) “observar traços físicos consiste em olhar sistematicamente o espaço físico à 

procura de vestígios deixados por atividades/comportamentos”. Mont’Álvão e Villarouco 

(2011) determinam que para inferir como o ambiente construído encontra-se em 

determinada condição estrutural ou saber como o usuário sentem-se em relação a este 

ambiente e até mesmo identificar problemas de projeto é necessário um método de análise 

“ilustrativo”.  Depois analisou-se a planta baixa de toda a área observada destacando as 

condições de iluminação e ruídos (problemas); na terceira etapa observou-se o ambiente em 

uso, identificando o quanto ele facilita ou dificulta o desenvolvimento de atividades. 

Concluiu-se assim as análises físicas do ambiente, passando para a análise sobre a percepção 

que o usuário detém do local que trabalha. 

Na segunda fase, Percepção do Usuário, utilizou-se a técnica experimental 

idealizada por Abraham Moles em 1968: constelação de atributo. Essa ferramenta, segundo 

Costa et al. (2011), tem como objetivo auxiliar o entendimento que o usuário tem do espaço 

que utiliza, e vem sendo adotada com resultados satisfatórios na obtenção da percepção 

ambiental dos usuários (conhecimento do usuário em relação ao espaço). A constelação de 

atributos gera gráficos que permitem avaliar quais atributos há no espaço e quais são mais 

relevantes para os usuários: “Permite uma representação gráfica perfeitamente legível dos 

dados que são organizados de forma sintética e ordenada, é dividida em duas etapas: 

características espontâneas e características induzidas dos usuários (VASCONCELOS, 
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VILLAROUCO e SOARES, 2012 a, p. 16). Na análise da repartição pública, realizada por Costa 

et al. (2011), as 2 etapas foram realizadas da seguinte forma:  

• 1ª Etapa: Característica espontânea: Nesta etapa buscou-se avaliar a imagem simbólica 

do indivíduo frente ao ambiente, o pesquisador aplica uma pergunta aberta com os 

usuários, a fim de obter respostas espontâneas: “Quando você pensa em um ambiente 

de trabalho para desenvolver atividades, que conceitos, imagens ou ideias lhe vêm à 

mente?”. As respostas que os usuários deram eram abertas e sem restrições. O intuito é 

identificar e enumerar todos os atributos que o usuário tem do ambiente, sejam eles 

bons ou ruins.  

• 2ª Etapa: Característica induzida: Nesta etapa o pesquisador fez nova pergunta aos 

usuários, mas direcionando-o ao ambiente em que está inserido (em que está no 

momento). A pergunta deve ser geral e não remeter a ideia de afetividade do usuário em 

relação ao ambiente em questão, distinguindo o que é subjetivo e o que é objetivo na 

percepção do usuário: “Quando você pensa no seu ambiente de trabalho (este aqui que 

você usa), que conceitos, ideias ou imagens lhe vêm à mente?”. As respostas desta 

segunda pergunta também são tabeladas de acordo com a frequência.  

As respostas de cada pergunta foram classificadas em duas tabelas (figura 44 e 45): 

características espontâneas e características induzidas, gerando categorias de acordo com 

suas variáveis e sua frequência. A partir de cada tabela realizam-se os gráficos (constelação 

de atributos) correspondentes para cada resposta, determinando a distância psicológica de 

cada atributo em relação ao núcleo. A primeira pergunta gerou um gráfico do ambiente 

imaginário e a segunda pergunta gerou um gráfico do ambiente real (figura 46). 

As duas constelações têm um núcleo, este é o ambiente, e quanto mais longe os 

atributos encontram-se dele, menor é a relevância para os usuários. Enquanto que, os que 

estão mais próximos ao núcleo, foram citados por muitos usuários, sendo de grande 

relevância. Vasconcelos, Villarouco e Soares (2012 a, p. 19) ressaltam que: “[...] a distância 

entre o núcleo e cada atributo é determinada de acordo com o número de respostas, ou 

seja, quanto mais respostas mais próximo está o atributo do núcleo”. 
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Figura 44 – Tabela com características espontâneas. 

 
Fonte: MONT’ALVÃO e VILLAROUCO (2011). 

 

Figura 45 – Tabela com características induzidas. 

 
Fonte: MONT’ALVÃO e VILLAROUCO (2011). 
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Figura 46 – Constelação de atributos do ambiente imaginário e do ambiente real. 

 
Fonte: MONT’ALVÃO e VILLAROUCO (2011). 

 

Observando os gráficos, figura 46, infere-se que o conforto lumínico e 

equipamentos adequados, com valor 1, foram os itens/atributos mais citado pelos usuários 

sobre o ambiente imaginário e no ambiente real os itens mais citados, com valor 1, foram: 

motivação e mesa/cadeira confortável. Esses atributos estavam mais próximos do núcleo, 

destacando que alcançaram maior frequência de aparição nas respostas advindas das 

entrevistas com os funcionários. Costa et al. (2011) mencionam que as outras características 

também destacadas, em grau de frequência, pelos usuários do espaço foram: conforto 

ambiental, móveis, organizado e espaçoso. As demais características foram pouco citadas. 

Assim, a aplicação de todas as etapas da MEAC – Metodologia Ergonômica para 

Ambiente construído tiveram como objetivo realizar uma avaliação ergonômica de uma 

repartição pública, procurando determinar todos os seus problemas e gerar indicativos, e, 

por meio deles, propor um diagnóstico ergonômico para melhorar todos os pontos negativos 

ressaltados pelos usuários no ambiente estudado.  

Deste modo, esta metodologia mostrou-se eficaz para identificar o que deve ser 

melhorado no espaço para adaptá-los aos usuários, tornando esse ambiente mais favorável 

ao uso por todos os trabalhadores. 

2.6.4 Processo de Design 

O método proposto por Bernad Löbach (2001) é definida pelo autor como um 

processo de design, que depende tanto de um processo criativo como um processo para 
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solucionar problemas. Para Löbach o trabalho do designer é solucionar este problema, 

incorporando características no projeto que possam satisfazer as necessidades humanas, de 

forma duradoura (LÖBACH, 2001). Para tanto, idealizou esse processo em fases distintas, 

que se entrelaçam durante o processo e se complementam (quadro 10), considerando 

sempre as capacidades do ser humano.  

Quadro 10 - Processo de Design. 

Processo de Design – Löbach (2001) 
Fase de Preparação 
Análise do problema 
Conhecimento do problema 
Coleta de informações 
Análise das informações 
Definição do problema Clarificação do problema 
Definição de objetivos 

Análise do problema de design 
Análise da necessidade 
Análise da relação social (homem x produto) 
Análise da relação com o ambiente (produto x 
ambiente) 
Desenvolvimento histórico 
Análise do mercado 
Análise da função (funções práticas) 
Análise estrutural (estrutura de construção) 
Análise da configuração (funções estéticas) 
Análise de materiais e processos de fabricação 
Patentes, legislações e normas. 
Análise de sistema de produtos (produto x produto) 
Distribuição, montagem, serviço a clientes, 
manutenção. 
Descrição das características do novo produto 
Exigências para com o novo produto 

Fase da Geração 
Alternativas do problema 
Escolha dos métodos de solucionar problemas 
Produção de ideias 
Geração de alternativas 

Alternativas de design 
Conceitos do design 
Alternativas de solução 
Esboços de ideias 
Modelos 

Fase da Avaliação 
Avaliação das alternativas do problema: 
Exame das alternativas 
Processo de seleção 
Processo de avaliação 

Avaliação das alternativas de design 
Escolha da melhor solução 
Incorporação das características ao novo produto 

Fase de Realização 
Realização da solução do problema 
Realização da solução do problema 
Nova avaliação da solução 

Solução de design 
Projeto mecânico 
Projeto estrutural 
Configuração dos detalhes 
Desenvolvimento de modelos 
Desenhos técnicos, desenhos de representação. 
Documentação do projeto, relatórios. 

Fonte: estruturado com informações extraídas de Löbach (2001). 

As quatro fases do processo de design destacadas no quadro 10, demonstram a 

preocupação do autor em desenvolver um método para projetar um produto que irá fazer 

parte da vida de alguém, ressaltando a relação entre o ser humano e o produto. 
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O método de Löbach (2001) foi, entre outras analisadas, utilizada por Benedetto 

(2011) para desenvolver sua pesquisa. Esta autora teve como foco o estudo de metodologia 

para o desenvolvimento de produtos para Tecnologia Assistiva (TA) para fins de inclusão no 

ambiente escolar, mais precisamente o desenvolvimento de mobiliário escolar para pessoas 

em cadeira de rodas (PCR). Segundo Benedetto (2011), o método sugerido por Löbach 

(2001), considera a satisfação dos usuários em primeiro lugar no processo de criação de 

novos produtos, determinando que “os designers” devem conhecer seu público, suas 

necessidades, pesquisando amplamente o comportamento de quem comprará e utilizará o 

produto.  

Löbach (2001) também considera necessário abordar o problema de forma ampla, 

investigando-o, ampliando as possibilidades de encontrar soluções. Dessa forma, Benedetto 

(2011) desenvolveu um diagrama a partir dos métodos estudados, onde ressalta-se as 

etapas necessárias para o desenvolvimento de produtos assistivos.  

Pode-se observar que no diagrama (figura 47) o usuário está inserido em todas as 

etapas, envolvendo-se amplamente na criação, produção e validação de um produto para 

tecnologia assistiva. Segundo Benedetto (2011, p.85): “a construção de um diagrama que 

pudesse auxiliar a fase inicial de projeto veio como resposta natural às informações sobre os 

produtos de TA que sofrem abandono por não atenderem adequadamente aos usuários”. 

Figura 47 – Diagrama metodológico. 

 
Fonte: BENEDETTO (2011). 

 
O “Ambiente TA” corresponde ao conjunto de elementos necessários para o 

desenvolvimento de projetos de produtos para tecnologia assistiva.  Sendo que o conjunto 

usuários, design e características biopsicossociais estão interligados durante todo o 

processo. Mostrando dessa forma, que o usuário deve ter participação em todo processo de 

design, para este ser eficaz e não ser abandonado durante o processo. Segundo Benedetto 

(2011, p. 6), a metodologia para desenvolvimento de TA deve interligar diversas áreas: 



99 
 
“através de uma associação entre os processos de desenvolvimento de produto da área de 

engenharia, do design e da tecnologia assistiva foi possível traçar uma contribuição para a 

metodologia de projeto de produto em tecnologia assistiva.”  

2.6.5 Desdobramento da função qualidade (Quality Function Deployment) 

Método desenvolvido no Japão em 1966 pelo Dr.Yoji Aka, o QFD visa transformar as 

demandas dos usuários para a qualidade do projeto, implantando as funções que formam a 

qualidade e métodos para alcançar a qualidade do projeto em subsistemas e componentes, 

a elementos específicos do processo de fabricação (AKAO, 1990). Conforme Bifano e Filho 

(1999) a ferramenta QFD – Quality Function Deployment é um instrumento eficaz para 

averiguar o que o consumidor deseja de determinado produto. Os autores destacam que 

esse método pode ser aplicado em todo o processo de desenvolvimento de produtos, 

visando melhorar a qualidade dos mesmos.  

Baxter (1998) desenvolveu um diagrama chamado “casa da qualidade” (figura 48) 

para converter as necessidades do consumidor em parâmetros técnicos possíveis de serem 

aplicados no desenvolvimento de produtos. O autor destaca que o controle da qualidade do 

produto é dividido em 4 estágios, todos representados por matrizes (Baxter, 1998):  

1. Etapa 01: Desenvolver-se uma matriz (figura 49) para converter as características 

desejadas pelos consumidores em atributos técnicos do produto. 

2. Etapa 02: Os produtos existentes no mercado são analisados e ordenados quanto à 

satisfação dos consumidores e desempenho técnico (segunda matriz). 

3. Etapa 03: Fixam-se metas quantitativas para cada atributo técnico do produto (terceira 

matriz). 

4. Etapa 04: Essas metas são priorizadas, visando orientar os esforços de projeto (quarta 

matriz). 

 
A primeira matriz corresponde às necessidades do consumidor, as informações são 

ordenadas de forma sistemática para serem aplicadas no desenvolvimento de produtos, 

gerando requisitos técnicos. A segunda matriz está relacionada com a avaliação dos 

produtos concorrentes já realizadas a partir dos requisitos técnicos obtidos com a primeira 

matriz. Os resultados dessas duas matrizes geram um diagnóstico tanto do ponto de vista do 
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consumidor, como do ponto de vista técnico (BAXTER, 1998). A terceira matriz contém uma 

comparação entre os produtos, onde cada um deve atingir metas pré-estabelecidas. A 

quarta matriz corresponde às metas principais que cada produto deve alcançar. No final é 

possível determinar quais as características (requisitos técnicos) principais que o produto 

deve ter para satisfazer o consumidor. 

 
Figura 48 – Diagrama (QFD). 

 
Fonte: BAXTER (1998). 

Figura 49 – Matriz de conversão: etapa 1. 

 
Fonte: BAXTER (1998). 
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2.7 Considerações sobre a fundamentação teórica 

Na fundamentação teórica, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental 

para aprofundar conhecimentos nas áreas que envolvem o tema de pesquisa: Acessibilidade, 

Inclusão, Pessoas com Deficiência, Tecnologia Assistiva, Desenho Acessível e Desenho 

Universal com enfoque ergonômico, e englobando a diversidade dos usuários. Para tal fim, 

realizou-se uma pesquisa exploratória bibliográfica em teses, dissertações, monografias, 

artigos científicos, normas, leis, decretos e documentos nacionais e internacionais. 

Complementou-se essa pesquisa com estudo das normas nacionais e internacionais que 

abordam parques infantis, empenhando-se em descobrir requisitos de projeto para esses 

ambientes. Para finalizar, realizou-se um levantamento metodológico na área do design, 

buscando conhecer e identificar procedimentos técnicos possíveis de ser aplicados no 

desenvolvimento de produtos e/ou a proposição de projetos.   

As reflexões advindas desses estudos conduziram a utilização de uma metodologia 

que unisse mais de um método de pesquisa. Este fato se justifica pela necessidade de obter 

dados mais completos para analisar os parques escolares, procurando suprir eventuais 

limitações que cada método pudesse apresentar ao buscar os problemas de acessibilidade. 

Assim, desenvolveu-se uma pesquisa focada em estudo de caso utilizando a Metodologia 

Ergonômica para Ambiente Construído - MEAC, atrelada a métodos e procedimentos 

técnicos, tais como: passeio acompanhado, visitas exploratórias, roteiro de avaliação, 

observação não participante e entrevistas semiestruturadas. Para gerar os resultados 

utilizou-se a ferramenta QFD – Quality Function Deployment, também conhecida como 

“Desdobramento da função qualidade” (BAXTER, 1998) e o software RQDA (GNU, 2013). 

O papel da ergonomia nesse projeto será essencial, segundo Filho (2010) a 

Ergonomia no design de projetos para pessoas com deficiência tem uma importância 

fundamental, visto que esses projetos devem ser criativos, mas também atender a 

necessidades específicas levando em consideração a antropometria dos usuários, garantindo 

o conforto que esses produtos devem proporcionar a quem os usa. Filho (2010, p.120) ainda 

destaca: “[...] esses requisitos configuram a necessidade de produtos projetados e fabricados 

sob medida [...] daí a importância crucial da aplicação de conceitos ergonômicos no seu 

design”.  
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3. METODOLOGIA 

Buscou-se, por meio do referencial teórico, identificar um método de investigação 

que avaliasse as dificuldades enfrentadas por crianças deficientes e usuárias de cadeira de 

rodas ao tentar acessar pátio escolar e os brinquedos existentes em seu entorno. A 

modalidade de pesquisa foi o estudo de caso, no qual foi aplicado a Metodologia 

Ergonômica para Ambiente Construído – MEAC, desenvolvido por Vilma Villarouco em 2007. 

Segundo Gil (2002, p.54) o estudo de caso tem características específicas: “consiste no 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento [...]”. 

A metodologia MEAC visa analisar a inter-relação entre a PCD usuária de cadeira de 

rodas e o parque infantil, ou seja, a relação pessoa x ambiente construído. Esta orientação 

metodológica busca propor, através das análises, soluções e recomendações para tornar o 

ambiente adequado para receber a criança com deficiência, que será identificado nesse 

estudo como os usuários de cadeira de rodas.   

3.1 Autorizações para a realização da pesquisa  

Em um encontro realizado em novembro de 2011, a pesquisadora apresentou os 

objetivos pré-estabelecidos desta pesquisa para a Secretaria de Educação Inclusiva, 

localizada na SMED – Secretaria de Educação e Desporto de Novo Hamburgo, buscando 

apoio e autorização para a realização deste estudo nas escolas do município. Esta 

autorização foi concedida no semestre seguinte, 2012/01 e encontra-se no anexo A deste 

trabalho. Também se desenvolveu dois Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(apêndices B e C), que foram encaminhados às famílias e às respectivas escolas que fazem 

parte deste trabalho.   

Este projeto foi aprovado pela COMPESQ (anexo B) quanto ao seu mérito científico 

e, em seguida, aprovado pelo CEP - Plataforma Brasil (anexo C). 
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3.2 Universo da Pesquisa 

Novo Hamburgo é uma cidade que vem tomando iniciativas para tornar os 

ambientes acessíveis às pessoas com deficiência. Em 2010 realizou-se a Conferência 

Municipal de Educação12, promovida pela SMED, que teve como objetivo estabelecer metas 

no Sistema Municipal de Ensino para os próximos dez anos. Esta conferência constituiu 

algumas diretrizes a serem seguidas, dentre elas, a promoção da inclusão nas escolas da 

cidade, seguindo o princípio de que para haver uma prática inclusiva é necessário ter ações 

que contemplem o respeito à diversidade. A realização dessas ações é assegurada pela 

Coordenadoria de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência (CPPD), localizada na 

prefeitura de Novo Hamburgo e do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência (CMPCD). Estes órgãos trabalham formulando políticas públicas para pessoas 

com deficiência e auxiliando o Governo na execução destas políticas. 

3.2.1 Descrição dos sujeitos  

O público alvo deste trabalho são crianças com deficiência com idades entre 6 a 14 

anos que frequentam o Ensino Fundamental da rede municipal de ensino de Novo 

Hamburgo. Estas crianças apresentaram diferentes patologias, porém, têm em comum a 

utilização da cadeira de rodas como meio de locomoção principal, fazendo uso de andador 

em algumas situações. Também considerou ser necessário para sua participação que a 

criança pudesse se comunicar pela fala, escrita, ou gestos, respondendo às perguntas das 

entrevistas e explanando sua opinião sobre as situações vivenciadas durante a pesquisa, sem 

restrições.  

Dessa forma, o estudo de caso foi realizado em 3 (três) escolas e a amostra foi 

composta por 16 sujeitos. Para manter o anonimato dos participantes, foram identificados 

como: alunos (Aluno 1, Aluno 2, Aluno 3 e Aluno 4), pais (Pais 1, Pais 2, Pais 3 e Pais 4), 

professores (Prof 1, Prof 2, Prof 3, Prof 4) e gestores (Gestor 1, Gestor 2, Gestor 3 e Gestor 

4). Onde os números 1, 2, 3 e 4 identificam respectivamente: 1 = primeiro aluno, 2 = 

segundo aluno, 3 = terceiro aluno e 4 = quarto aluno. 

                                            
12 Vide documento oficial em 
http://educacao.novohamburgo.rs.gov.br/uploads/parent_folder/fcbcdaefdbbf432564400/cceedbcbedaaf126
2701155/bddbaacf872261693.pdf. Acesso em 03.04.2012. 

http://educacao.novohamburgo.rs.gov.br/uploads/parent_folder/fcbcdaefdbbf432564400/cceedbcbedaaf1262701155/bddbaacf872261693.pdf
http://educacao.novohamburgo.rs.gov.br/uploads/parent_folder/fcbcdaefdbbf432564400/cceedbcbedaaf1262701155/bddbaacf872261693.pdf
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Na Escola A fizeram parte da pesquisa a Aluna 1, com 11 anos e que apresenta 

diagnóstico médico de Paralisia cerebral diparesia espástica e, o Aluno 2, com 14 anos e, 

assim como a Aluna 1, também apresenta o diagnóstico de Paralisia Cerebral com diparesia 

espástica. Segundo Andrade (2013), o termo paralisia cerebral é utilizado para descrever 

diversos distúrbios corporais, onde há confusões de mensagens entre o cérebro e os 

músculos, que afetam crianças nas suas habilidades para a marcha, a postura e o equilíbrio 

corporal. Estes distúrbios são causados por lesões ou traumas, que podem ocorrer antes, 

durante ou depois do nascimento, ou em casos mais raros, nos primeiros anos da infância. 

Andrade (2003) define que a criança espástica possui aumento e tonicidade dos músculos, 

podendo haver um lado do corpo afetado (hemiparesia), os membros inferiores (diparesia), 

ou os 4 membros (quadriparesia ou tetraparesia). Já na Escola B que participou do estudo foi 

a Aluna 3 , de 10 anos e apresenta diagnóstico de Paralisia Cerebral com tetraparesia 

espástica. Por fim, na Escola C o estudo ocorreu com a Aluna D, com 11 anos e apresenta 

diagnóstico de Hidrocefalia e Meningomielocele, que segundo Coutinho (2005), “a 

meningomielocele é um defeito no fechamento da porção posterior do tubo neural [...] é 

uma anomalia congênita comum, devastadora e associada a graves e frequentes sequelas, 

podendo ter, como consequências, deficiências mental e motora[...] (COUTINHO,  2005, p.1). 

Já na Hidrocefalia há um acúmulo de líquido dentro das cavidades cerebrais, ocorrendo 

dilatação dos ventrículos (AHME, 2013). 

3.3 Etapas da metodologia 

A metodologia Metodologia Ergonômica para Ambiente Construído – MEAC foi 

dividida em dois blocos temáticos e cinco etapas (quadro 11): bloco 1: análises físicas do 

ambiente - primeira etapa: análise global do ambiente; segunda etapa: configuração 

ambiental e terceira etapa: avaliação do ambiente em uso e bloco 2: avaliações da 

percepção dos usuários – quarta etapa: análise das entrevistas, passeio acompanhado e 

roteiro de avaliação e quinta etapa: resultados. Os dados obtidos na quarta etapa foram 

tratados de forma qualitativa, analisados e divididos em tabelas de acordo com afinidades 

nas respostas e por sujeito participante. As respostas geraram categorias que determinaram 

quais os principais problemas de acessibilidade existentes no trajeto dentro da escola até o 

playground e o ambiente playground do ponto de vista dos usuários. A análise desses 
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problemas gerou gráficos (constelações de atributos do ambiente) e em seguida foram 

confrontados com o resultado do roteiro de avaliação com base nas normas NBR 9050/2004 

e NBR 16071/2012, utilizando a ferramenta Quality Function Deployment – QFD. 

Quadro 11 – Metodologia para a pesquisa. 

Objetivos metodológicos Etapas metodológicas 
Métodos e 

Procedimentos 
técnicos 

Ferramentas 

Seleção das escolas com 
alunos P.C.R 
 
Identificar os problemas 
enfrentados por alunos 
P.C.R. ao acessar os 
parques recreativos 
escolares 
 
Identificar os problemas 
enfrentados por alunos 
P.C.R ao utilizar os 
brinquedos que 
compõem o parque 

BL
O

CO
 1

 –
 A

ná
lis

es
 fí

si
ca

s d
o 

am
bi

en
te

 
Primeira etapa: análise 
Global do Ambiente 

• Seleção estudos 
de caso 

• Visitas 
exploratórias 

•  Entrevistas 

Segunda etapa: 
identificação da 
Configuração Ambiental 

• Roteiro de 
avaliação 

• Observação não 
participante 

• Registro 
fotográfico 
 

Terceira etapa: 
avaliação do ambiente 
em uso no desempenho 
das atividades 

• Passeio 
Acompanhado 
 

• Registro 
fotográfico 

• Gravação em 
áudio 

BL
O

CO
 2

 –
 P

er
ce

pç
ão

 
do

s u
su

ár
io

s e
 A

ná
lis

e 
do

s d
ad

os
 

Quarta etapa: análise 
dos dados e resultados 

• Constelação de 
Atributos 

 
• RQDA 

Difundir soluções para 
projetos de parques 
acessíveis às pessoas 
com deficiência e 
usuárias de cadeira de 
rodas 

 
Resultados e proposição de diretrizes para 
projetos de parques infantis escolares 
acessíveis 
 

• QFD 
 

Fonte: estruturado pela autora. 

Para gerar os gráficos de atributos das escolas utilizou-se o software RQDA, 

ferramenta que auxiliou a análise dos dados obtidos com as entrevistas, gravação em áudio 

durante o passeio acompanhado. Desenvolvido pela GNU Project, o RQDA está disponível 

gratuitamente em: http://rqda.r-forge.r-project.org/. É um recurso que visa auxiliar na 

análise qualitativa de dados e gerar gráficos: “R é um ambiente de software livre para 

computação estatística e gráficos, que fornece uma ampla variedade de técnicas estatísticas 

(modelagem linear e não linear, testes estatísticos clássicos, análise de séries temporais, 

classificação, etc) e técnicas gráficas, altamente extensíveis” (GNU, 2013). 

 

 

http://rqda.r-forge.r-project.org/
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3.4  Bloco 1 – Análises físicas do ambiente 

Este primeiro bloco de avaliações buscou conhecer o objeto de estudo de forma 

abrangente por meio de Roteiro de Avaliação do ambiente com base nas Normas Técnicas 

Brasileiras (ABNT), NBR 9050/2005 e NBR 16071/2012; Entrevistas com todos os agentes da 

escola e Passeio acompanhado para entender a percepção do sujeito principal deste estudo: 

o aluno com deficiência e usuário de cadeira de rodas.  

3.4.1 Primeira Etapa: Análise Global do ambiente 

Esta etapa buscou levantar os problemas de acessibilidade existentes nas escolas 

investigadas, sob o ponto de vista dos agentes deste estudo: alunos com deficiência e 

usuários de cadeiras de rodas, pais e/ou cuidadores, professores e gestores e focando-se no 

objeto de estudo: playground. As entrevistas com os alunos objetivaram identificar as 

dificuldades enfrentadas por esses usuários ao acessar o pátio escolar e utilizar os 

brinquedos; as entrevistas com pais tinham como objetivo conhecer das dificuldades já 

vivenciadas por eles ao levarem os filhos aos playgrounds em escolas e parques públicos e as 

entrevistas com os profissionais da educação visam verificar as experiências vivenciadas por 

eles com a inclusão de alunos com deficiência, bem como o que já foi feito na escola para 

atender a acessibilidade. 

Assim, inicialmente, foram selecionadas as amostra para a pesquisa de campo, que 

ocorreu em 3 (três) escolas localizadas na cidade de Novo Hamburgo: Escola A, Escola B e 

Escola C.  Em seguida, nessas escolas, foram feitas visitas exploratórias, com intuito de obter 

informações sobre os problemas de acessibilidade existentes por meio de entrevistas 

semiestruturadas. 

3.4.1.1 Visitas Exploratórias para seleção dos estudos de caso 

As visitas exploratórias, para Marconi e Lakatos (2011, p.71), são investigações 

empíricas, que tem como objetivo principal formular questões ou problemas, visto que esta 

ação aproxima o pesquisador do ambiente pesquisado para observar o fato ou fenômeno de 

um estudo específico. Este tipo de pesquisa possibilita o uso de diversos procedimentos para 

coleta de dados. Complementando, para Gil (2009), o estudo de caso permite explorar 
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situações reais, formular hipóteses, teorias, descrevendo a situação dentro do contexto que 

está sendo realizada a investigação.  

Com intuito de eleger a amostra (estudos de casos) utilizaram-se critérios de 

avaliação para selecionar entre as 27 (vinte e sete) escolas do município com alunos usuários 

de cadeira de rodas matriculados, as que iriam participar do estudo. Os critérios foram: 

• Selecionar as escolas do Ensino Fundamental que tivessem alunos com deficiência e 

usuários de cadeira de rodas matriculados, e que estes pudessem participar 

efetivamente da pesquisa por meio de: entrevistas, diálogos e gravações em áudio; 

• Selecionar escolas que pudessem participar da pesquisa durante o semestre de 

2013/01; 

• Privilegiar escolas que tivessem parque infantil com diferentes brinquedos para análise; 

• Escolher as escolas que estivessem implantando a política da inclusão por meio da 

acessibilidade; 

 

3.4.1.2 Entrevistas semiestruturadas 

As entrevistas semiestruturadas serviram para identificar os problemas de 

acessibilidade no ponto de vista dos alunos usuários de cadeira de rodas, professores, 

gestores e pais e/ou cuidadores. Os professores, gestores e pais foram ouvidos, pois são eles 

que conduzem as crianças usuárias de cadeiras de rodas nos ambientes, vivenciam suas 

dificuldades e ultrapassam junto com elas as barreiras para locomover-se, por isso sua 

opinião servirá de indicativo dos problemas de acessibilidade existentes na escola para 

acesso e uso do parque infantil. Já os alunos foram entrevistados por meio de perguntas 

específicas sobre os ambientes, onde foi possível extrair dos usuários suas avaliações sobre o 

acesso ao parque e uso dos brinquedos em situações vivenciadas no dia a dia por eles, 

durante todo o período que estão estudando na escola. O roteiro das entrevistas encontra-

se nos apêndices D, E e F deste trabalho.  

3.4.2 Segunda Etapa: Identificação da Configuração Ambiental 

Nessa etapa, realizou-se o levantamento de todos os dados do ambiente, tais como: 

localização das três escolas participantes deste estudo no município de Novo Hamburgo; 

observação e verificação das condições de acessibilidade in loco por meio de Roteiro de 
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Avaliação e observação não participante. Este roteiro (apêndice G) foi elaborado com 

perguntas simples e diretas, a partir das categorias de problemas identificados nas 

entrevistas. Estas questões foram respondidas pela pesquisadora por meio da observação do 

ambiente construído e com base na NBR 9050/2005 – Acessibilidade às edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos e a NBR 16071/2012 - Playgrounds. O roteiro 

também teve sua estrutura baseada nas Planilhas (anexos D e E) do Manual de 

Acessibilidade Espacial Escolar: o direito à escola acessível para avaliação da acessibilidade 

ao parque infantil e ao pátio escolar.  

Dessa forma, com base nas normas e nas planilhas, organizaram-se as imagens dos 

ambientes e a avaliação de cada escola em quadros, visando facilitar a compreensão do que 

foi analisado e das respectivas considerações acerca das normas brasileiras para 

acessibilidade e playground. 

3.4.3 Terceira Etapa: Avaliação do ambiente em uso 

Esta etapa buscou identificar os principais problemas enfrentados pelas crianças 

usuárias de cadeira de rodas ao andar no trajeto que leva até o playground existente na 

escola. O método definido para alcançar este objetivo foi o passeio acompanhado aplicado 

em cada escola, sendo registrado por fotografias e gravação em áudio complementando a 

entrevista semiestruturada realizada com cada criança. A gravação foi realizada durante 

todo o percurso, onde a criança segurou o equipamento e foi relatando todas as 

características do trajeto. O passeio com cada criança durou em média 40 min. Somente a 

Aluna 4 conseguiu conduzir a cadeira de rodas sozinha durante todo o percurso, para as 

outras 3 (três) crianças foi necessário a ajuda de outra pessoa. A cadeira de rodas, segundo 

as crianças, é muito pesada e, por isso, não conseguem realizar o deslocamento dela 

sozinhas. Para a pessoa que conduziu a cadeira foi solicitada a discrição durante o percurso 

de Aluna 1, Aluno 2 e Aluna 4, para que a criança pudesse expressar-se sem interferência. Já 

com Aluna 3 foi necessária a ajuda de uma estudante do projeto “Apoio a Inclusão”, 

realizado pela SMED, pois a aluna tem dificuldades de comunicar-se pela fala, se expressa 

melhor por gestos e ações. Todos os atributos e características relatadas pelas crianças 

foram transcritos e organizados em quadros por escola, sintetizando as informações 

coletadas atreladas ao registro fotográfico de cada etapa do passeio acompanhado. 



110 
 

3.5 Bloco 2 – Análises da percepção dos usuários e avaliação técnica 

Concluído o primeiro bloco de avaliações e assim finalizadas as análises físicas do 

ambiente, iniciou-se a análise da percepção que os usuários têm do espaço que utilizam, 

neste caso a escola. O propósito desta fase foi entender a relação Pessoa-Ambiente, sendo a 

pessoa os alunos usuários de cadeira de rodas e o ambiente construído o pátio recreativo 

existente na escola e os brinquedos.  

3.5.1 Quarta etapa: Análise dos dados e resultados 

Nesta etapa são apresentados os resultados obtidos a partir dos procedimentos 

metodológicos descritos nas etapas anteriores. Primeiro os dados resultantes da percepção 

dos usuários com as Entrevistas e Passeio acompanhado são apresentados, em seguida esses 

dados foram analisados no software RQDA e dispostos em gráficos de atributos por escola. O 

percurso do passeio foi fotografado, sendo registradas nessas imagens as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos durante todo o trajeto até os parques infantis existentes na escola.  

Por fim, complementam-se estas informações obtidas, com os dados resultantes dos 

Roteiros de Avaliações realizados em cada escola divididos em 2 (dois) items: Rota da 

entrada da escola até os parques 1 e 2 e Acesso e uso dos brinquedos - parques 1 e 2.  Estas 

informações foram tratadas de forma qualitativa e organizadas em quadros, sintetizando os 

dados coletados. Os quadros das entrevistas estão nos apêndices H, I, J e K, já o quadro dos 

Passeios Acompanhado e Roteiros de Avaliações estão no capítulo 4 – Análise dos dados e 

resultados, e contém ilustrações do levantamento técnico que facilitam sua compreensão. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

Nesta etapa cada método foi aplicado e, em seguida, analisado. O diagnóstico das 

escolas apoia-se nos dados obtidos nas etapas da metodologia. Posteriormente, nos 

resultados, serão sugeridas melhorias e soluções na estrutura física do parque e dos 

brinquedos com base nas necessidades dos usuários e nas normas nacionais e internacionais 

vigentes. 

4.1 Realização do passeio acompanhado: Escola A 

O passeio acompanhado na Escola A foi realizado com 2 (dois) alunos. As 

informações coletadas estão dispostas nos quadros 12 e 13 divididas respectivamente em: 

Rota da entrada da escola até os parques 1 e 2 – Aluna 1 e Aluno 2; Acesso e uso dos 

brinquedos - parque 1 e 2 - Aluna 1 e Aluno 2. 

Nas imagens superiores 01 a 09 (quadro 12) sobre a rota que leva até o parque 1 e 

2, podem ser conferidas as características relatadas pela aluna 1 durante o passeio: o piso é 

desparelho no início, quando entro na escola; há uma rampa na entrada da escola, sempre 

preciso sair fora do caminho e contorná-la; a rampa está esburacada, então colocam um 

tapete para eu poder passar por ela; a cadeira treme às vezes, porque o piso é cheio de 

buraquinhos; este piso é bom, a cadeira não treme; entrar na primeira rampa é difícil, meus 

colegas não conseguem empurrar às vezes (figura 07); já escorregaram comigo quando 

estávamos descendo da rampa; o piso é muito liso; a rampa é muito alta; na saída da rampa 

tem um buraco que torna difícil passar com a cadeira. 

Já as imagens inferiores 01 a 09 (quadro 12), ilustram a rota que leva até o parque 1 

e 2, destacando as características relatadas pelo aluno 2: o piso é ruim (entrada escola), o 

portão não abre todo e a cadeira não passa direito; têm horas que chego de manhã e a 

cadeira tranca no piso (rodas trancam); o piso é bom nesse corredor, desliza a cadeira, eu 

consigo andar sozinho se me segurar nas laterais do corredor; o piso desse corredor também 

é bom; aqui nesta rampa (figura 07) preciso de ajuda se não vou muito rápido (uma vez 

desceu tão rápido que bati no banco lá embaixo); eu vou ajudando, segurando no corrimão 

aqui do lado, mas sozinho não vou; no final da rampa o piso tem buracos, é ruim de andar; 

têm um degrauzinho aqui que deixa muito ruim o piso, para descer às vezes tranca as rodas 

nessa rampa.  
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As imagens superiores, de 10 a 15 (quadro 13), confirmam as características 

relatadas pela aluna 1, quanto ao acesso e uso dos brinquedos do parque 1: quase caí 

quando tentaram passar pelo degrau na entreda do parque; não consigo brincar sozinha no 

balanço, sempre tem que ter alguém me segurando se não caio, é bem ruim; foi difícil chegar 

até o escorregador, preciso que alguém me coloque sentada, segure enquanto desço e 

espere no final; caio para trás o tempo todo na rampa, não consigo apoiar as costas; demoro 

muito para brincar e preciso de ajuda sempre; meus colegas sempre esperam para brincar.  

Já o aluno 2 (quadro 13) relatou as seguintes características referentes ao acesso e 

uso dos brinquedos no parque 1, imagens inferiores e 10 a 15: para entrar neste parque o 

degrauzinho atrapalha, alguém tem que erguer as rodinhas da cadeira (as rodinhas da 

frente, pequenas, não consegue ultrapassar o degrau); esse piso tem muitos pedregulhos, a 

cadeira não anda; o balanço mexe para trás e daí o aluno vai sentar e a bunda cai para fora 

e cai no chão, não consigo sentar nesse balanço sozinho, preciso que alguém segure o 

balanço e deixe ele parado; nunca andei no escorregador porque tem que subir pela 

escadinha e não consigo [...] (figura 15); eu consigo sair da cadeira e andar com o andador 

até o final do escorregador mas não consigo sentar, a largura é muito pequena; tinha que ter 

encosto que nem nos bancos normais para poder escorregar e não cair. 

Quanto ao acesso e uso dos brinquedos do parque 2 (quadro 13),  a aluna 1 

mencionou as seguintes dificuldades, figuras superiores 16 a 21: não consigo usar a primeira 

rampa para ir até a pracinha ela tem buracos e sacoleja muito e é muito grande, vou sempre 

pela outra rampa (figura 18), a cadeira desce muito rápido; as rodinhas da cadeira sempre 

trancam na entrada da pracinha, já caí com meu colega; as britas atrapalham muito, a 

cadeira sacoleja; fico com medo de cair da gangorra; é muito baixa, preciso que alguém me 

segure, tenho que fazer muita força para ficar aqui, já caí 3 vezes da gangorra. 

No acesso e uso dos brinquedos do parque 2, representado (quadro 13), o aluno 2 

observou, figuras inferiores 16 a 21: têm muitos buraquinhos aqui (figura 20); essa rampa 

deveria ser que nem a grandona lá em cima (rampa da figura 07 – quadro 12); eu não venho 

nesses brinquedos; tem um degrauzinho aqui no chão que a cadeira tranca, impede que ela 

passe, vai piorando até lá (brinquedos) vai trancando a cadeira e tem que fazer força para 

empurrar, é muito ruim erguer a cadeira na areia; têm muita areia até a gangorra, nunca 

brinco nela, porque ela fica muito embaixo e não consigo me agachar,  nem abrir as pernas 

para sentar; tenho medo de cair. 



Quadro 12 - Passeio Acompanhado Escola A: 
rota da entrada da escola até os parques 1 e 2 - Aluna 1 e Aluno 2

Fonte: estruturado pela autora a partir de informações extraídas da escola A.
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Quadro 13 - Passeio Acompanhado Escola A: 
acesso e uso dos brinquedos - parques 1 e 2 -  Aluna 1 e Aluno 2

Fonte: estruturado pela autora a partir de informações extraídas da escola A.
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4.2 Realização do passeio acompanhado: Escola B 

O passeio acompanhado na Escola B foi realizado com 1 (uma) aluna. As 

informações coletadas estão dispostas nos quadros 14 e 15 divididas respectivamente em: 

Rota da entrada da escola até os parques 1 e 2 - Aluna 3, Acesso e uso dos brinquedos - 

parque 1 e 2 - Aluna 3.  

As características referentes à rota da entrada da escola até o parque 1 da Escola B 

(quadro 14), foram relatadas pela aluna 3 e pela AFA, estudante participante do projeto 

Aprender Fazendo – AFA131, que a acompanhava na escola. Foram observados os seguintes 

atributos do ambiente: o piso aqui é mais ou menos (figura 01); é difícil empurrar a cadeira, 

tenho que incliná-la e andar somente nas rodas grandes pois as pequenas trancam nas britas 

(figura 02); a rampa está boa para subir, mas aluna 3 é pesada, fica difícil empurrar a cadeira 

com ela (figura 03); o piso aqui é bom, é liso, desliza fácil a cadeira (figura 04), gosto muito 

desse piso porque não tranca a cadeira; eu tenho mais segurança inclinando a cadeira e 

descendo com as rodas maiores da cadeira nesta rampa curta (figura 07); aqui tenho que 

fazer força para passar essa elevação no chão (figura 09).  

A aluna 3 e a AFA relataram as seguintes características referentes ao acesso e uso 

dos brinquedos do parque 1 da Escola B (quadro 15): brincamos com aluna 3, colocamos ela 

no escorregador e ela desce sozinha, mas sempre alguém fica em cima do escorregador e 

posiciona ela e outra pessoa embaixo para aparar; aqui é difícil empurrar, a brita, o desnível 

no chão tornam difícil empurrar a cadeira; ajudo a aluna 3 a subir a escada do escorregador, 

subo com ela, enho que dizer para ela onde pisar com os pés para subir as escadas e vamos 

subindo juntas (figura 12).  

No parque 2 (quadro 15): realizaram as seguintes observações: aqui é tranquilo 

passar (figura 17); ela vai sozinha até o balanço, é só alguém segurar ela (figura 18), mas 

quando ela tenta sentar sempre escapa o assento (figura 19). Era bom se tivesse encosto 

para as costas no balanço, a aluna 3 não escaparia quando senta; sempre alguém fica junto 

com ela na pracinha, empurra ela no balanço, mas ela consegue brincar sozinha. 

 

                                                           
13 O projeto Aprender Fazendo - AFA, tem como finalidade oportunizar a formação de docentes e técnicos em 
enfermagem, através de auxílio estudantil, a realização de um estágio obrigatório e profissionalizantes em  
escolas municipais (SMED, 2012). 
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Quadro 14 - Passeio Acompanhado Escola B: 
rota da entrada da escola até os parques 1 e 2 - Aluna 3

Fonte: estruturado pela autora a partir de informações extraídas da escola B.

Quadro 15 - Passeio Acompanhado Escola B: 
acesso e uso dos brinquedos - parques 1 e 2 - Aluna 3

Figura - 10 Figura - 11 Figura - 12 

   

Figura - 13 Figura - 14 Figura - 15 

   

 Figura - 16 Figura - 17 Figura - 18 

   

Figura - 19 Figura - 20 Figura - 21 

   

Figura - 22 Figura - 23 Figura - 24 

   

 
Fonte: estruturado pela autora a partir de informações extraídas da escola B.
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4.3 Realização do passeio acompanhado: Escola C 

O passeio acompanhado na Escola C foi realizado com 1 (uma) aluna. As 

informações coletadas estão dispostas nos quadros 16 e 17 divididas respectivamente em: 

Rota da entrada da escola até o parque 1 - Aluna 4; Acesso e uso dos brinquedos - parque 1 - 

Aluna 4. Nesta escola o parque 2 não foi analisado, pois não há brinquedos neste ambiente, 

somente um equipamento para as crianças escalarem. 

Quanto à rota de entrada da escola até o parque 1 (quadro 16), a aluna 4, relatou 

as seguintes características: a rampa de entrada da escola é ruim, muito alta, grande e 

perigosa (figura 01), não consigo subir ela sozinha, ando sempre sozinha de cadeira de rodas, 

mas não consigo subir esta rampa;  piso é um pouco ruim, tem lajotas soltas em alguns 

lugares; aqui é ruim com essa escada; eu não subo no segundo andar, só tem escada, não 

tem elevador e daí não posso ir, colocaram essa rampa aqui para eu poder entrar (figura 07); 

essa rampa aqui está estragada (figura 06); essa rampa é muito grande (figura 10), imagina 

se eu descer essa rampa, vou parar lá adiante, daí não dá; eu não consigo segurar aqui, está 

muito alto e tem esse vão aqui, tenho medo de cair (figura 09); aqui sempre tem que ficar me 

levantando, coisa ruim (figura 11). 

Quanto ao uso dos brinquedos no parque 1 (quadro 17), a aluna 4 mencionou as 

seguintes ocorrências: eu consigo me aproximar dos brinquedos por causa desse piso aqui 

(figura 13); mas não consigo usar os brinquedos pois tenho medo de me machucar, têm 

muita coisa ruim na pracinha; meu brinquedo preferido quando eu era menor era o gira-gira, 

alguém me segurava e eu brincava com meus amigos durante muito tempo (figura 16); eu 

não gosto de sair da cadeira, ninguém mais usa cadeira aqui, só eu; têm muitos buracos 

quando o piso é de areia, grama, a rodinha da cadeira tranca, a cadeira fica pulando (figura 

17). 
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Figura - 01 Figura - 02 Figura - 03 

    
Figura - 04 Figura - 05 Figura - 06 

   

Figura - 07 Figura - 08 Figura - 09 

   
Figura - 10 Figura - 11 Figura - 12 

      

 

Quadro 16 - Passeio Acompanhado Escola C: 
rota da entrada da escola até o parque 1 - Aluna 4

Fonte: estruturado pela autora a partir de informações extraídas da escola C.

Quadro 17 - Passeio Acompanhado Escola C: 
acesso e uso dos brinquedos - parque 1 - Aluna 4

Figura - 13 Figura - 14 Figura - 15 

   

Figura - 16 Figura - 17 Figura -18 

   

Figura - 19 Figura - 20 Figura - 21 

   

 
Fonte: estruturado pela autora a partir de informações extraídas da escola C.
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4.4 Análise dos passeios acompanhados e entrevistas 

Nesta fase, a partir dos dados coletados nas entrevistas (com alunos cadeirantes, 

gestores, professores e pais) e no passeio acompanhado com gravação em áudio realizados 

com 4 alunos, reuniu-se os atributos das escolas analisadas  dispostos no quadro 18. Este 

quadro foi gerado com base nas informações obtidas pelos usuários e organizadas no 

software RQDA (GNU, 2013). Neste software, as entrevistas e gravação em áudio 

(convertidas em arquivo TXT) foram importadas e agrupadas em categorias por afinidades 

de respostas, gerando subcategorias de atributos. Essas subcategorias são características 

descritivas dos problemas e desejos a respeito do ambiente analisado sob o ponto de vista 

dos usuários extraídos dos seus relatos, cada uma delas carrega uma série de atributos que 

serão descritos sob forma de matriz 1, 2 e 3. 

Quadro 18 – Atributos das escolas A, B e C investigadas. 

 
Fonte: estruturado pela autora com informações extraídas das entrevistas e gravação em áudio durante 

passeio acompanhado com alunos (APÊNDICE G, H, I e J). 
 

 Na coluna “frequência” consta a quantidade de vezes que determinado atributo foi 

mencionado em todas as escolas pelos respectivos usuários. Nas colunas das escolas, pode-

se observar a quantidade de vezes que este atributo foi mencionado em cada instituição de 

ensino separadamente. A coluna categoria divide-se em: Inclusão de alunos com deficiência 

e Acessibilidade ao pátio escolar e playground, que foram definidas pela autora, a partir dos 

CATEGORIA ATRIBUTOS ASSOCIADOS ÀS CATEGORIAS ESCOLA A ESCOLA B ESCOLA C FREQUENCIA 

1 - A escola é inclusiva 6 3 3 12
2 - A escola não está preparada para receber PCD 0 1 0 1

3 - Professores foram orientados a trabalhar com PCD 3 0 3 6

4 - Professores não foram orientados a trabalhar com PCD 3 3 0 6
5 - Professores não aceitam alunos com deficiência 1 0 0 1
6 - Escola não é acessível e adaptada 5 3 1 9
7 - Escola é acessível e adaptada 1 0 2 3
8 - Brinquedos não são acessíveis e adaptados 5 4 4 13
9 - O patio escolar não é acessível 6 3 4 13
10 - O pátio escolar é acessível 0 1 0 1
11 - Os brinquedos não são seguros 2 1 1 4
12 - Barreiras impedem o acesso de PCR ao parque infantil 6 3 3 12
13 - Os brinquedos ficam expostos às intempéries 1 0 2 3

26 15 17 58
6 3 3 12
2 1 1 4

ADULTOS ENTREVISTADOS (GESTORES, PAIS/CUIDADORES  E PROFESSORES)

Acessibilidade 
ao pátio escolar 

e aos 
brinquedos

TOTAL DE RESPOSTAS

Inclusão de 
alunos com 
deficiência

ALUNOS USUÁRIOS DE CADEIRA DE RODAS ENTREVISTADOS
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dados coletados na análise de campo. Em seguida, desenvolveu os gráficos 1 e 2 que 

ilustram a relação dos atributos em cada escola e entre elas pela frequência de 

aparecimento em cada entrevista. As categorias definidas serão analisadas nos gráficos 

conforme a proximidade do atributo à escola, ou seja, quanto mais próximo o atributo 

estiver do objeto (escola), maior é a importância dele para seus usuários, e quanto mais 

longe ele estiver deste objeto (escola), menor é a relevância dele em determina instituição, 

para os usuários. 

Pode-se observar no quadro 18, que na categoria Inclusão de alunos com 

deficiência se destacam 3 (três) atributos mais mencionados pelos usuários entrevistados 

(gestores, pais/cuidadores, professores) pelo grau de frequência nas respostas. Os alunos 

usuários de cadeira de rodas entrevistados contribuíram somente na categoria: 

Acessibilidade ao pátio escolar e aos brinquedos. Isto deve-se ao fato da pesquisadora 

encontrar dificuldades em obter informações dessas crianças nas entrevistas, sendo 

necessário ter apoio da gravação em áudio durante o passeio acompanhado dos estudantes 

para obter mais conhecimentos do objeto estudado. Dessa forma, optou-se por focar as 

questões em uma situação: parque escolar. 

4.4.1 Análise da categoria: inclusão de alunos com deficiência 

O atributo “A escola é inclusiva” foi citado nas 3 (três) escolas com o mesmo grau 

de frequência, 6 (seis) usuários adultos na Escola A, 3 (três) na Escola B e 3 (três) na Escola C, 

ficando centralizado e próximo do núcleo das três instituições, gráfico 1.  

 
Gráfico 1 – Constelação de atributos da categoria: inclusão de alunos com deficiência. 

 
Fonte: informações extraídas das entrevistas e passeio acompanhado inseridas no software RQDA. 
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Analisando este gráfico, infere-se que as 3 escolas investigadas são a favor da 

inclusão. Buscam incluir no seu quadro de alunos pessoas com diferentes capacidades e 

incapacidades, como menciona o professor da Escola C (apêndice I) na sua entrevista: 

“Trabalhamos com uma visão inclusiva atendendo o aluno com deficiência junto ao grupo e 

individualmente em sala de recursos e laboratório de aprendizagem”. Apoiando essa 

declaração, o professor da Escola B também mencionou em sua entrevista: “Cada ano eu 

vejo muitos alunos incluídos... estou há 2 anos na rede. Vejo que é diferente de 6 anos atrás 

quando comecei [...]”. O professor da Escola A menciona o apoio que a escola recebe para 

educar os alunos com deficiência: “A escola tem uma visão de que todos têm o direito a estar 

aqui. Os alunos com deficiência têm acompanhamento de professores do AEE (atendimento 

educacional especializado) para ajudar na superação de barreiras, não só arquitetônicas, 

mas psico - social e com maior ênfase na aprendizagem e autonomia dos alunos na escola e 

na sociedade”. 

Os atributos “Professores foram orientados a trabalhar com PCD” e “Professores 

não foram orientados a trabalhar com PCD”, ficaram empatados na Escola A, sendo 

mencionados 3 (três) vezes. Estes atributos estão ligados a Escola A, com a mesma distância 

do núcleo no gráfico 1. Nesta escola, por meio das entrevistas, principalmente com os 

professores e gestores, notou-se que alguns profissionais receberam orientação e buscaram 

informações de como atuar com um aluno com deficiência, no entanto, outros profissionais 

recusaram-se a trabalhar com esses jovens, limitando-se a atender somente alunos sem 

deficiência. Essa premissa pode ser observada no trecho da entrevista com o professor da 

Escola A: “Os professores desta escola foram orientados pela AEE - Atendimento educacional 

especializado. Realizam-se reuniões entre aluno, família e professores para conhecer o 

histórico da criança e propor a melhor forma de participação das atividades na escola com 

adaptações curriculares”. No entanto, a gestora da mesma escola questiona a atitude de 

outros professores e profissionais que atuam na instituição, neste trecho da entrevista: 

“Outra questão a ser pensada é o descaso e/ou a falta de desejo de certos profissionais, 

inclusive professores que não aceitam estes alunos, sonham com turmas homogêneas [...]”, 

mencionando então o atributo “Professores não aceitam alunos com deficiência”, ilustrado 

no gráfico 1 concentrado somente com a Escola A.  
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Na Escola B, 3 (três) usuários ponderaram sobre o atributo: “Professores não foram 

orientados a trabalhar com PCD”, atributo ilustrado no gráfico 1. Nenhum profissional desta 

escola mencionou que os professores receberam orientação, como pode ser visto no trecho 

da entrevista da professora desta instituição: “Os professores não recebem informação de 

como receber os alunos da inclusão, nós vamos bem no tato. Acho que os professores 

deveriam receber orientação de como atuar”. Este mesmo professor mencionou em sua 

entrevista o atributo: “A escola não está preparada para receber PCD”, onde, este 

profissional, alega que atender as necessidades de alunos com deficiência é um desafio, que 

na formação os professores não recebem orientação de como trabalhar com PCD: “Eu me 

preocupo [...] eu tenho receio, porque eu não sei fazer né [...] trocar sonda, essas coisas. Eu 

acho que de repente a gente deveria ter um cuidado porque não é focado nisso nossa 

formação”. 

 No gráfico 1 pode-se constatar que o atributo “A escola não está preparada para 

receber PCD” está conectado somente com a Escola B. Já na Escola C, 3 (três) usuários 

mencionaram que “Professores foram orientados a trabalhar com PCD”, e nenhum 

entrevistado mencionou a falta de orientação de professores com os alunos com deficiência, 

como pode ser visto no gráfico 1. Como pode ser visto no trecho relatado pela professora 

desta escola “Alguns professores buscam orientações e tivemos uma oficina para professores 

que trabalham com aluno surdo. A escola está aberta para mais formações junto ao grupo 

de professores”. Por meio deste trecho da entrevista, pode-se considerar que diferente da 

Escola B, na Escola C os professores buscam aperfeiçoamento para o ensino na diversidade, 

mesmo que tenha sido mencionada somente a deficiência auditiva, nota-se que a própria 

escola está aberta para oferecer este aprimoramento. 

4.4.2 Análise da categoria: acessibilidade ao pátio escolar e aos brinquedos 

Nesta categoria, o atributo “Brinquedos não são acessíveis/adaptados”, foi 

mencionado 5 (cinco) vezes na Escola A, e 4 (quatro) vezes nas Escolas B e C, sendo o 

atributo com maior frequência de aparecimento nas respostas dos usuários, 13 citações, 

nesta categoria, como pode ser visto no gráfico 2 a conexão desse atributo entre as escolas e 

a proximidade dele com a Escola A. Os 4 (quatro) alunos entrevistados e que participaram do 

passeio acompanhado relataram as dificuldades enfrentadas para chegar até os brinquedos 

e usá-los. Todos mencionaram que precisam de ajuda para “sentar” nos brinquedos, como 
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por ser verificado nos relatos da Aluna 1 e Aluno 2, da Escola A “Eu não brinco nos 

brinquedos do parque. É difícil subir no balanço e ainda posso cair. Eu gostaria de brincar nos 

brinquedos se fossem seguros, se eu não caísse no chão. Eu gostaria de brincar no 

escorregador, mas acho que deveria ter um barra para segurar nas laterais, para não descer 

tão rápido” (Aluno 2).   

Gráfico 2 – Constelação de atributos da categoria: acessibilidade ao pátio escolar e 
aos brinquedos. 

 
Fonte: informações extraídas das entrevistas e passeio acompanhado inseridas no software RQDA. 

Na gangorra os usuários também encontram dificuldades para sentar e brincar: “A 

gangorra é muito baixa, preciso que alguém me segure” (Aluna 1), “A gangorra fica muito 

embaixo, não consigo me agachar e nem abrir as pernas para sentar, tenho medo de cair. 

Não consigo brincar na gangorra” (Aluno 2). Ambos os alunos, também mencionaram a 

dificuldade para brincar no balanço por não sentirem segurança para o fazê-lo: “Não consigo 

brincar sozinha no balanço, sempre tem que ter alguém me segurando se não caio, é bem 

ruim” (Aluna 1), “O balanço mexe para trás e daí o aluno vai sentar e a bunda cai para fora, e 

daí cai no chão. Não consigo sentar nesse balanço sozinho, preciso que alguém segure o 

balanço e deixe ele parado, tem que ser parado” (Aluno 2). A professora da Escola B, onde 

estuda a Aluna 3, também comenta da dificuldade para a aluna sentar no balanço: “Ela vai 

sozinha até o balanço, é só alguém segurar ela, mas quando ela tenta sentar sempre escapa 

o assento. Era bom se tivesse um encosto para as costas, ela não escaparia quando senta”.  
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No escorregador os alunos enfrentam problemas semelhantes: “foi difícil chegar até 

o escorregador, preciso que alguém me coloque sentada, segure enquanto desço e espere no 

final, caio para trás o tempo todo, não consigo apoiar as costas; demoro muito para brincar 

e preciso de ajuda sempre; meus colegas sempre têm que esperar para brincar”. Este 

equipamento contém geralmente uma ou duas escadas, não tem outra forma de alcançar o 

topo da rampa para descer, segundo o Aluno 2, isso torna impossível que ele utilize o 

brinquedo “Nunca andei no escorregador porque tem que subir pela escadinha e não consigo 

[...] não dá para subir por essa escadinha”. O mesmo aluno também mencionou que a rampa 

é muito estreita: “A largura da rampa é muito pequena, não consigo sentar”. O aluno sugere 

uma adaptação no equipamento, tornando a descida pela rampa mais suave: “tinha que ter 

encosto que nem nos bancos normais, para poder escorregar e não cair”. A escada como 

único recurso para subir no escorregador também torna o difícil o uso do equipamento da 

Aluna 3, como menciona sua professora: “ajudo ela a subir, subo com ela sempre até lá em 

cima. Tenho que dizer para ela onde pisar com os pés para subir as escadas e vamos subindo 

juntas”. 

Já o atributo “O pátio escolar não é acessível”, também teve um total de 13 

citações, sendo 6 (seis) na Escola A, 3 (três) na Escola B e 4 (quatro) na Escola C, e o atributo 

“Barreiras impedem o acesso de PCR ao parque infantil”, com 12 citações, obteve 6 (seis) 

votos na Escola A, e 3 (três) votos nas Escolas B e C, estão centralizados entre as escolas no 

gráfico 2 e mais próximos do núcleo que representa a Escola A. O Aluno 2, da Escola A, 

menciona a dificuldade para chegar até os equipamentos usando a cadeira de rodas: “Vai 

piorando até lá no parque o chão, vai trancando a cadeira e tem que fazer força para 

empurrar”. A professora da Escola B, comenta o quão difícil é empurrar a cadeira da Aluna 3 

até o parque da escola: “Aqui é difícil empurrar, a brita, o desnível no chão tornam difícil 

empurrar a cadeira”.  

Segundo o quadro 18 e o gráfico 2, o atributo: “Escola não é acessível e adaptada”, 

foi mencionado 5 (cinco) vezes na Escola A, 3 (três) vezes na Escola B e 1 (uma) vez na Escola 

C, tendo a conexão mais próxima com a Escola A. O atributo “Escola é acessível e adaptada” 

foi mencionado somente na Escola A, por um professor, e na Escola C, pelo professor e 

gestor, ficando conectado no gráfico 2 somente a estas instituições. 

Na Escola B, os pais mencionaram que “O pátio escolar é acessível” e nas três 

escolas menciona-se o atributo “Os brinquedos não são seguros”. Na Escola A, foi 
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mencionado 1 (uma) vez o atributo “Os brinquedos expostos às intempéries” e na Escola C  

2 (dois) vezes, estando conectado no gráfico 2 somente com essas escolas e mais próximo a 

Escola C. Tanto os gestores, professores, pais e alunos, aludiram em suas entrevistas que os 

equipamentos do playground existentes nas escolas não acolhem crianças com limitações 

físicas.  

O gestor da Escola A mencionou em sua entrevista a necessidade de brinquedos 

adaptados no parque escolar: “Precisam e podem ser melhorados os brinquedos existentes, 

necessitam ser adaptados [...] necessitamos de atividades, brinquedos específicos para cada 

aluno com necessidades especiais”. A regente desta escola complementa “Precisamos 

melhorar o pátio, acesso as pracinhas, brinquedos [...]. Os brinquedos existentes são 

insuficientes [...] são utilizados por crianças sem locomoção [...] o acesso não é adequado 

para os cadeirantes”. A professora desta mesma escola declarou em sua entrevista que o 

parque não é acessível e que há a necessidade eminente de adaptações em todo parque “O 

parque não é acessível. O parque que temos não tem adaptação até as pracinhas e uso dos 

brinquedos. Os cadeirantes não podem brincar, não tem balanços nos quais os cadeirantes 

possam usufruir, bem como os demais brinquedos”. Assim como na Escola B, o gestor 

declarou a real necessidade de mudanças na escola para acessibilidade: “A escola não é 

acessível. O parque infantil pode ter brinquedos de boa qualidade e duráveis, como a 

distribuição dos mesmos na área destinada. Tanto a escola como o parque infantil 

necessitam de um investimento maciço em infraestrutura”. O professor desta mesma escola 

cita as barreiras existentes na escola para acesso ao pátio e quadra de esportes: “O acesso 

na quadra (quadra de esportes) de repente poderia ser outro, porque é de brita né. Para ir 

caminhando (com a gente ajudando) é tranquilo, mas ir com a cadeira é ruim para subir”, 

discriminando o atributo “Barreiras impedem o acesso de PCR ao parque infantil”. Este 

atributo também é mencionado pela gestora da Escola A: “Possuímos barreiras 

arquitetônicas na escola, dificultando o acesso e a movimentação no espaço escolar. A escola 

passou por reformas: conserto de calçadas, ampliação de portões, construção de rampas e 

banheiros adaptados. As obras são eficientes, mas não suficientes”.  

Na Escola C, o gestor aborda a falta de circulação vertical para acesso ao segundo 

andar da escola: “Há rampas e banheiros adaptados. As obras executadas não foram 

eficientes devido a escola ter segundo piso, é necessário urgentemente elevador”. A aluna da 

escola C relatou em sua entrevista que não consegue chegar até o parque devido às 
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dificuldades enfrentadas para chegar lá: “Acho perigoso ir até os brinquedos. Não consigo 

chegar até eles, o piso é de areia e tem grama por todo lado”.  

O atributo “O pátio escolar não é acessível”,  é descrito pela gestora da Escola A ao 

mencionar em sua entrevista todos os problemas para acessar o pátio escolar: “O acesso 

necessita ser modificado, pois existentes desníveis, raízes de árvores expostas, britas, que 

atrapalham e até tornam-se, por vezes, perigosos no deslocamento de cadeirantes”. 

Também extraiu-se desta mesma entrevista o atributo “Os brinquedos expostos às 

intempéries”, quando a regente da escola declara que há a necessidade de que os 

brinquedos fiquem protegidos das intempéries, aumentando assim sua vida útil: 

“Necessitamos desses brinquedos em áreas cobertas, devido às variações climáticas”. O 

gestor da Escola C declara em sua entrevista a necessidade de alterações no parque infantil: 

“Necessitamos de brinquedos novos e organização com espaços de areia e melhorias no 

pátio. Apoio e incentivo a termos uma praça nova”, assim como o professor dessa instituição 

afirma que o parque é perigoso para todas as crianças, com ou sem deficiência, devido ao 

seu estado de má conservação: “Nosso parque infantil não é acessível até mesmo para 

aquelas crianças que não apresentam deficiência”, aludindo ao atributo “Os brinquedos não 

são seguros”. O atributo “Escola não é acessível e adaptada” também está conectado com 

as 3 (três) escolas, porém mais próximo da Escola A, conforme ilustra o gráfico 2. O atributo 

“Escola é acessível e adaptada” está conectado somente nas Escolas A e C, enquanto o 

atributo “O pátio escolar é acessível” está ligado somente com a Escola B.  

O atributo “Brinquedos expostos às intempéries” foi mencionado somente pelos 

usuários das Escolas A e C, tendo conexão com elas no gráfico 2. E, por fim, o atributo 

“Brinquedos não são seguros” tem conexão com as 3 (três) instituições de ensino. 

4.5 Análise dos roteiros de avaliação e observação não participante 

O levantamento técnico do parque, por meio do roteiro de avaliação com 

observação não participante e registro fotográfico, foi sintetizado nos quadros 19, 21, 23. 

Estes quadros descrevem detalhadamente os itens para acessibilidade conforme a NBR 

9050/2004. Os quadros 20, 22 e 24, descrevem a avaliação dos brinquedos existentes em 

cada parque, realizada por meio da NBR 16071/2012. 
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4.5.1 Roteiros de avaliação: Escola A 

A Escola A está localizada em uma área ampla e arborizada (figura 50) e possui 2 

(dois) parques infantis.  

Figura 50 – Localização Escola A no município. 

 
Fonte: Google Earth (2013). 

Como pode ser visto nas imagens do quadro 19, Roteiro de Avaliação:  

acessibilidade no trajeto até o playground, não há rota acessível até eles e nem sinalização 

da localização dos mesmos na escola. Para acessar os parques (acesso geral), observa-se o 

uso de uma rampa muito inclinada, acima de 8,33%, passando do recomendado pela norma, 

entre 5% e 8,33%. O usuário de cadeira de rodas enfrenta dificuldades para deslocar-se até a 

entrada do parque devido ao piso irregular, e quando chega ao portão de entrada não 

consegue acessá-lo, pois não há soleira inclinada. Em ambos os parques, o piso é de areia, 

terra, brita e grama. O que dificulta a tração das rodas da cadeira. O piso também é muito 

irregular e com muitos obstáculos (pedras, raízes). 

O quadro 20 contém as observações advindas do Roteiro de Avaliação: requisitos 

de segurança para playgrounds. Devido ao desnível existente no terreno onde estão os 

equipamentos, nota-se o acúmulo de poças d’água embaixo de todos os brinquedos mesmo 

com o tempo firme e com sol. De uma forma geral, os brinquedos estão mal conservados, 

apresentam lascas e farpas, parafusos e porcas aparentes e a pintura está descascada. 

Verificou-se que não há brinquedos adaptado para crianças com deficiência. Todos os 

equipamentos ficam expostos à incidência de raios solares, o que os deixam muito quentes 

para o uso e pode acarretar queimaduras e/ou desconforto no uso. Também se averiguou 

que há acúmulo de folhas, pedras e pedaços de concretos na área de recreação, o que pode 

machucar as crianças no impacto da queda.  



Acesso principal aos dois parques  
ACESSIBILIDADE NO TRAJETO ATÉ O PLAYGROUND (NBR 9050) 

Requisitos presentes na norma: 
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Acesso e ambiente - parque 1 

 
(E) Piso entrada  (F) Portão de entrada  

  
(G)Brinquedos       (H) Piso e vegetação 

Piso: Não é regular, nem firme e antiderrapante, como 
recomenda a norma (F). O piso de concreto encontra-se 
em mau estado de conservação. Alguns pisos têm textura 
excessiva, dificultando a locomoção de cadeirantes, (F) e 
(G). Nos parques o chão é coberto por areia e brita (G), (H) 
e (K). Há desnível no terreno, onde estão os parques, o 
que dificulta o acesso por cadeirantes (I). Não tem piso 
diferenciado ao redor dos brinquedos para amortecer a 
queda (H).  

Vegetação: Raízes e arbustos danificam o piso e a área de 
circulação até os dois parques (B). Há plantas com 
espinhos no parque 01 (H). 

Rampas: Não existe elevador ou plataforma vertical. Na 
escola há 6 rampas (A,B,C e D) Duas com pequenas, com 
inclinação suave e 3 grandes, com inclinações entre 9,2% e 
12,5% (valor máximo permitido na norma). Não há áreas 
de descanso nas rampas longas (A e D). No acesso 
principal aos dois parques, há uma rampa longa (A), com 
largura de 100 cm e inclinação acentuada de 12,5% (é uma 
rampa que está com largura abaixo do mínimo admissível 
pela norma 120 a 150 cm). As demais rampas são 
pequenas, com larguras inferiores a 1000 mm, porém com 
inclinação suave.  

Escadas: Há escadas para acesso ao pátio central que leva 
aos dois parques (B). Como há rampas, esta não dificulta o 
acesso aos parques por usuários de cadeiras de rodas. 

Área circulação: É bem ampla possibilitando passagem, 
manobra e uso de cadeiras de rodas. 

Corrimãos: Somente 1 rampa possui corrimão em ambos 
os lados com 2 alturas, as demais rampas e escadas 
possuem corrimãos ou guarda-corpos em um lado apenas. 

Acesso e ambiente - parque 2  
 

  
 (I) Portão entrada    (J) Rampa interna 

  
(K) Brinquedos         (L) Rota lateral  

 
Fonte: estruturado pela autora a partir de informações extraídas da escola A.

Quadro 19 - Roteiro de Avaliação Escola A: 
acessibilidade no trajeto até o playground

Fonte: estruturado pela autora a partir de informações extraídas da escola A.

Quadro 20 - Roteiro de Avaliação Escola A: 
requisitos de segurança para playgrounds

Ambiente 
REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUNDS (NBR 16071) 

Balanço Escorregador Gangorra Trenzinho 
Uso dos brinquedos - parque 1 

  
(M) Balanço      (N) Escorregador 

  
(O) Escada       (P) Escada 

Balanço: Este parque possui 2 balanços e não há balanços 
feitos com pneus;  A altura livre do chão é de 40 cm (M). São 
feitos de madeira e está em boas condições de uso, com 
superfície lisa e livre de farpa. Não há balanço tipo cadeira. 
Não tem encosto e nem proteção lateral nos balanços.  

Escorregador: Este equipamento é feito de madeira e está 
em boas condições de uso, com superfície lisa e livre de 
farpas (N). Não tem barra de proteção no ponto mais alto da 
rampa. Há espaços entre as junções que podem prender a 
roupa ou mãos dos usuários. O escorregador é feito com 
uma seção apenas, não há seção de saída para os usuários 
reduzirem a velocidade da descida. A altura da seção de 
saída é de 10 cm, a norma recomenda entre 20 cm a 35 cm. 
Tem duas escadas de acesso a parte superior da rampa, 
porém sem corrimãos (O) e (P). 

Uso dos brinquedos - parque 2 
 

  
(Q) Balanços             (R) Trenzinho 

  
(S) Escorregador        (T) Lateral 

 

 
(U) Gangorras 

Balanço e Trenzinho: Este parque possui 6 balanços e não 
há balanços feitos com pneus (Q). São de madeira, estão 
lascados e com farpas devido as exposição às intempéries. 
Não há balanço tipo cadeira. Não tem encosto e a altura 
livre do chão é acima de 35 cm. As correntes que sustentam 
os balanços estão oxidadas e não tem revestimento. 

Escorregador: É de madeira, está lascado e com farpas 
devido à exposição às intempéries (S) e (T). A escada e o 
corrimão são feitos de metal, estão com a pintura 
descascada, oxidados e não tem revestimento. Há espaços 
entre as junções da rampa que podem prender a roupa ou 
mãos dos usuários. A proteção lateral é mínima (menor que 
10 cm), não impede que a criança tombe para os lados da 
seção de deslizamento. Na seção mais alta da rampa tem 
proteção lateral conforme recomenda a norma. O 
escorregador é feito com uma seção apenas, não há seção 
de saída para os usuários reduzirem a velocidade da 
descida. O corrimão lateral da escada possui apenas 1 
altura. 

Gangorra: É de madeira, está lascada (U)e com farpas 
devido à exposição às intempéries. Não há apoio para os 
pés, nem encosto. Não há sistema de amortecimento na 
descida, a gangorra bate na brita e no chão quando desce 
até o solo. Há 2 suportes para as mãos soltos e 2 quebrados. 
São feitos de metal, estão com a pintura descascada e 
oxidados, sem revestimento. 
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4.5.2 Roteiros de avaliação: Escola B 

A Escola B também está localizada em uma área ampla (figura 51) e possui 2 (dois) 

parques infantis. 

Figura 51 – Localização Escola B no município. 

 
Fonte: Google Earth (2013). 

No quadro 21, onde se descreve as observações advindas do Roteiro de Avaliação:  

acessibilidade no trajeto até o playground, nota-se que para chegar até o parque não há rota 

acessível e não há sinalização da localização deste e nem de sua existência na escola. O piso 

é de areia, terra e brita, possui desníveis em toda área do parque, dificultando o acesso e 

deslocamento de um usuário de cadeira de rodas. Há galhos, arbustos e pedaços de 

concretos ao redor dos equipamentos. A rampa de acesso ao parque é de concreto e está 

deteriorado, no seu topo há um degrau o que inviabiliza o acesso de uma pessoa em cadeira 

de rodas. 

No quadro 22 constam as observações extraídas do Roteiro de Avaliação: requisitos 

de segurança para playgrounds nota-se que os brinquedos ficam expostos às intempéries, 

porém, todo o espaço é arborizado, tornando o parque com sombra e livre de incidência 

solar severa (que pode acumular calor na superfície dos brinquedos e estes queimarem os 

usuários). Verificou-se também, que os equipamentos não possuem cantos vivos, porém os 

brinquedos do parque 2 e os balanços do parque 1 estão com pintura lascada, com farpas 

em sua estrutura (assento e encosto) com parafusos e porcas aparentes, sem capa de 

proteção. 

 



Quadro 21 - Roteiro de Avaliação Escola B: 
acessibilidade no trajeto até o playground

Fonte: estruturado pela autora a partir de informações extraídas da escola B.

Acesso principal aos dois parques ACESSIBILIDADE NO TRAJETO ATÉ O PLAYGROUND (NBR 9050) 

  
(A) Rampa princial  (B) Corredor  

  
(C) Escada p/ 2º piso  (D) Rampa  

  
(E e F) Rampa acesso parques 

  
(G) Corredor c/ soleira   (H) Escada 

Requisitos presentes na norma 
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Piso: O primeiro piso na entrada da escola é composto por 
brita, o que torna difícil o acesso do cadeirante (A). Após subir 
a primeira rampa (A) há 3 pisos até chegar o parque, (B) 2  
pisos lisos e fáceis de deslizar a cadeira e (E) apresenta 
desníveis na altura e pedras soltas. No parque o chão é cheio 
de desníveis, coberto por brita, areia e grama. Não tem piso 
diferenciado ao redor dos brinquedos para amortecer a 
queda. O chão contém pedras e galhos com pontas afiadas 
que podem machucar os usuários.  

Vegetação: O parque possui vegetação em toda sua extensão 
e esta está em má conservação. Arbustos, galhos e gramas 
interferem na circulação e são perigosos para as crianças. 

Rampas: Não existe elevador ou plataforma vertical. Existem 
4 rampas até chegar aos parques. A primeira (A) está com 
inclinação de 4,7%, a norma recomenda entre 5% e 8,33%, 
então está correta sua inclinação. Porém as rampas (D) 10,8% 
e (E e F) 50% estão acima do que recomenda a NBR 9050. As 
rampas (D) estão com largura inferior a 120 cm, mínimo 
recomendado pela norma.  

Escadas: Não há escadas para acesso ao parque, somente 
para acesso às salas de aula no segundo andar (C) e salas de 
aula próximas ao parque (H). A escola não tem elevador e 
nem plataforma móvel, assim a criança usuária de cadeiras de 
rodas não tem acesso ao segundo piso. 

Área circulação: É possível o cadeirante ir até o parque, mas o 
corredor de acesso (G) é estreito e impossibilita o giro (é 
menor que 150 cm). O restante do percurso permite o giro da 
cadeira. 

Corrimãos: Não há corrimão nas rampas que dão acesso ao 
parque. Porém na escada de acesso ao segundo piso (C) e 
salas de aula (H) tem corrimão com 1 altura. 

Acesso e ambiente - parque 1 

  
(I) Entrada parques (J) Brinquedos 

Acesso e ambiente - parque 2 
 

  
(K) Portão entrada   (L) Brinquedos 

 

Quadro 22 - Roteiro de Avaliação Escola B: 
requisitos de segurança para playgrounds

Fonte: estruturado pela autora a partir de informações extraídas da escola B.

Ambiente REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUNDS (NBR 16071) 

Uso dos brinquedos - parque 1 

  
(M) brinquedos (N) Final rampa 

  
(O e P) Escadas  escorregador 

  
(Q e R ) Grupo de balanços 

Balanço Escorregador Gangorra  Trenzinho 
Escorregador: Todo o equipamento é de madeira e está em 
bom estado de conservação. Há duas escadas de acesso a 
parte superior da rampa, porém sem corrimãos (O e P). Tem 
uma barra de proteção no ponto mais alto da rampa (P). Há 
espaços entre as junções da rampa que podem prender a 
roupa ou mãos dos usuários (N). O escorregador é feito com 
uma seção apenas, não há seção de saída para os usuários 
reduzirem a velocidade da descida (M). A altura da seção de 
saída é de 10 cm, a norma recomenda entre 20 cm a 35 cm 
(PN. O equipamento tem 130 cm de altura, segundo a norma 
a altura lateral da seção de deslizamento (rampa) deveria ser 
de no mínimo 15 cm e tem 10 cm. 

Balanços: Este parque possui 3 conjuntos de balanços, num 
total de 10 brinquedos (Q e R). Os balanços são de madeira e 
estão em más condições de conservação, com superfície 
descascada e com farpas. Não há balanço tipo cadeira. Os 
balanços existentes não têm encosto e nem proteção lateral. 
As correntes estão oxidadas e não tem revestimento. Estas 
estão enroladas em algumas partes e com alturas 
desniveladas em cada equipamento. A altura livre do chão 
varia em cada balanço, 37 cm, 47 cm, 50 cm e 67 cm. 

Uso dos brinquedos - parque 2  

  
(S) Trenzinho          (T) Balanços 

 

   
(U) Balanços           (V) Gangorra 

Balanços: Este parque possui 6 balanços (T e U). Os balanços 
de madeira estão em más condições de uso, com superfície 
descascada e com farpas e não há balanço tipo cadeira. Os 
balanços existentes não têm encosto e nem proteção lateral. 
A altura livre do chão varia em cada balanço, 37 cm, 47 cm, 
50 cm e 67 cm. As correntes estão oxidadas e não tem 
revestimento. Estas estão enroladas em algumas partes e 
com alturas desniveladas em cada equipamento. 

Trenzinho: O trenzinho está quebrado, as alças de ferro, para 
o usuário segurar-se enquanto brinca, estas estão oxidadas e 
com pintura lascada (S). As correntes estão oxidadas e não 
tem revestimento. 

Gangorra: É de ferro com assento de madeira. A madeira está 
lascada e com farpas devido à exposição às intempéries, as 
superfícies de ferro estão em boas condições (V). Não há 
apoio para os pés e o suporte para as mãos está solto. Não há 
sistema de amortecimento na descida, a gangorra bate na 
areia, direto no chão, quando desce. A altura do solo é de 43 
cm e a gangorra tem 4 lugares e nenhum deles tem encosto. 
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4.5.3 Roteiros de avaliação: Escola C 

A Escola C está localizada em uma área extensa e arborizada (figura 52) e possui 2 

(dois) parques infantis.  

Figura 52 – Localização Escola C no município. 

 
Fonte: Google Earth (2013). 

 

Como pode ser visto nas imagens do quadro 23, Roteiro de Avaliação: 

acessibilidade no trajeto até o playground, o trajeto até o parque possui mudanças de pisos 

e desnível de altura, o que dificulta o acesso. Há uma rota acessível até o parque, com piso 

nivelado, porém há pedras soltas em algumas partes e áreas com terra, brita e areia. Há uma 

soleira na porta que antecede a entrada até o parque nos fundos da escola, permitindo o 

acesso de cadeirantes. Este piso é de concreto e está em boas condições de conservação. Há 

2 (duas) rampas grandes na escola que são difíceis para um cadeirante subi-las sozinho, e 

quem empurra a cadeira também precisa fazer força. Para a primeira rampa da entrada da 

escola não foi possível inferir a altura, porém, na segunda averiguou-se que a inclinação é 

superior a 18%, a norma permite em reformas ou adaptações inclinações até 12,5%.  

No quadro 24, onde se descreve as observações extraídas do Roteiro de Avaliação: 

requisitos de segurança para playgrounds nota-se que o parque 1 é composto por apenas 

um brinquedo, e o mesmo é destinado para escaladas, inacessível a crianças usuárias de 

cadeira de rodas. Já no parque 2 os brinquedos estão mal conservados, com partes 

quebradas, rachadas, descascadas com farpas e parafusos expostos. A grama alta existente e 

areia em torno dos brinquedos dificultam o acesso de cadeirantes nos parques. Também se 

observou que não há brinquedos adaptados nos parques para crianças com deficiência. Os 

parques estão localizados em uma local com forte incidência solar, o que torna a superfície 

dos brinquedos com alta condutividade térmica, podendo causar queimaduras aos usuários. 



Acesso principal aos dois parques 
ACESSIBILIDADE NO TRAJETO ATÉ O PLAYGROUND (NBR 9050) 

Requisitos presentes na norma: 

    
(A) Rampa entrada    (B) Gramado 

  
(C) Trecho piso trajeto  (D) Soleira 
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Acesso e ambiente - parque 1 

   
(E) Escada                   (F) Rampa 

   
(G) Piso             (H) Grama 

  
(I) Rampa auditório   (J) Escada  

Piso: O piso está mal conservado em alguns trechos até os 
parques (C). Parte do piso é regular, mas contém obstáculos 
durante o trajeto que torna-o estreito para a passagem da 
cadeira de rodas (D) e (K). Quando chega aos parques o piso se 
torna irregular por ser de areia e grama (B) e (H) e (L). Não tem 
piso diferenciado ao redor dos brinquedos para amortecer a 
queda (J). A brita existente em algumas partes do piso dificulta a 
locomoção de pessoas em cadeira de rodas. 

Vegetação: Raízes e arbustos danificam o piso em algumas 
partes e a área de circulação (C). Há plantas, galhos e gramas 
que prejudicam o acesso aos parques e brinquedos (H). 

Rampas: Não existe elevador ou plataforma vertical. Há uma 
rampa grande na entrada da escola (A), com 620 cm de 
comprimento. A inclinação dela está acima de 8,33%, o que a 
torna difícil para uma criança usuária de cadeira de rodas subir 
sozinha. Há também uma rampa de acesso ao auditório da 
escola (D) com inclinação superior a 18%. Existem ao longo do 
trajeto até o parque soleiras de concreto para nivelar os pisos 
internos e externos da escola. Algumas delas estão quebradas e 
deterioradas (D). 

Escadas: Não há escadas para acesso aos parques. Há uma 
escada de acesso até o palco do auditório externo (I) e não há 
rampa para subir no palco. Há uma escada (J) para acesso ao 
segundo andar, mas como não há elevador e nem plataforma 
vertical, cadeirantes não tem acesso. 

Área circulação: A passagem é estreita em algumas partes 
(inferior a 150 cm) o que dificulta a manobra, passagem e uso 
de cadeiras de rodas. 

Corrimãos: Há um corrimão que dá acesso a rampa longa 
dentro do auditório da escola (I). Porém o corrimão tem 
somente 1 altura de pega, e esta está acima de 100 cm. 

Acesso e ambiente - parque 2 

  
(K) Piso       (L) Ambiente e acesso 

 

Quadro 23 - Roteiro de Avaliação Escola C: 
acessibilidade no trajeto até o playground

Fonte: estruturado pela autora a partir de informações extraídas da escola B.

Quadro 24 - Roteiro de Avaliação Escola C: 
requisitos de segurança para playgrounds

Fonte: estruturado pela autora a partir de informações extraídas da escola B.

Ambiente 
REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUNDS (NBR 16071) 

Balanço Escorregador Gangorra Carrossel 
Uso dos brinquedos - parque 1 

  
(M) Escada 

O parque 1 só tem um brinquedo para escalar (M), inacessível 
a crianças usuárias de cadeira de rodas. Também tem nesse 
espaço uma quadra de esportes, a qual a usuários de cadeira 
de rodas não conseguem acessar por estar numa área rodeada 
de areia e grama, com piso esburacado e desnivelado. 

Uso dos brinquedos - parque 2 
 

  
(N) Balanços  (O) parte inferior 

balanço 

  
(P) Escorregadsor (Q) Seção final 

escorregador 

  
(R) Rampa (R) Gangorra 

  
(T) Suporte mãos (U) Gira-gira 

Balanço: O parque possui 2 balanços (N) e (O), sendo 1 deles 
em formato de cadeira. Os balanços estão com altura em 
repouso acima do solo de 45 cm e 62 cm o balanço cadeira 
(muito alto para uma criança usar). São feitos de madeira e 
estão em más condições de uso, com superfície descascada, 
com farpas e a corrente que o segura está solta na parte 
inferior (O), deixando o assento com risco de romper-se. Não 
tem proteção lateral e somente o balanço cadeira tem 
encosto. As correntes do balanço estão oxidadas e não tem 
revestimento. 

Escorregador: Toda a sua estrutura é de ferro (P). Há 
corrimão, mas está com a pintura lascada e com partes 
sofrendo oxidação. A proteção lateral é 10 cm, não impede 
que a criança tombe para os lados da seção de deslizamento. 
Não tem barra de proteção no ponto mais alto da rampa, 
porém possui proteção lateral no topo. O escorregador tem 2 
níveis, o 2º nível desacelera a descida, sendo apropriado para 
este equipamento (R). A altura da seção de saída é de 10 cm, a 
norma recomenda entre 20 cm a 35 cm (Q). O corrimão lateral 
da escada possui apenas 1 altura (R). 

Gangorra: É de madeira com suportes para as mãos em aço. A 
madeira e o aço estão lascados e com pintura descascada 
devido à exposição às intempéries (R). A distância livre do solo 
é de 38 cm. Não há apoio para os pés e não há sistema de 
amortecimento na descida, a gangorra bate na grama, direto 
no chão, quando desce. Não tem encosto. A gangorra está 
com os suportes para as mãos quebrados e com vegetação 
alta ao seu redor (T). 

Carrossel/gira-gira: Sua estrutura é de madeira e aço, ambos 
estão com pintura descascada (U). O brinquedo está 
quebrado, com partes soltas, apresentando risco para as 
crianças. O brinquedo está em mau estado de conservação. 
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4.6 Proposições de diretrizes para projetos de parques infantis 

escolares acessíveis 

Para a proposição dos requisitos técnicos e/ou recomendações ergonômicas de 

projeto para os parque e brinquedos, cabe salientar que se fez uso das informações 

coletadas nos estudos de caso realizados em 3 (três) escolas, complementando-se com as 

avaliações técnicas de cada instituição. Tais avaliações foram realizadas por meio de um 

roteiro feito com base na ABNT NBR 9050/2004 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, 

Espaços e Equipamentos Urbanos e na ABNT NBR 16071/2012 – Parte 1 a 7. Visando 

complementar essas normas, nesta etapa conclusiva da pesquisa, fez-se uso de normas 

internacionais e guia Canadense, Americano e Sueco, levantados na análise documental e 

bibliográfica desta pesquisa: 

• Associação Canadense de normas - CAN: CSA-B651/ 1995 - Acessibilidade de edifícios e 

outras instalações: Regras de design. Utilizada no “Guia de referência para acessibilidade 

em parques e áreas de lazer” (AQLPH, 1997). 

• Associação Americana para testes de materiais – ASTM: F 1951/1999 - Especificação 

padrão para determinação de acessibilidade para sistemas de superfície de Equipamentos 

de Playground e F 1292/2004 - Especificação padrão para atenuação do impacto dos 

sistemas de superfície em torno de equipamentos do parque infantil. Ambas utilizadas e 

mencionadas no “Guia ADA para Acessibilidade nas áreas de lazer” (ADA, 2005). 

• Associação Mercosul de Normatização – AMN: NM 300-1/2002 - Segurança de 

brinquedos - Parte 1: Propriedades gerais, mecânicas e físicas. 

• Normas do Comitê Europeu de Normalização - CEN: EN 1176/1999 - Equipamentos de 

playground. Requisitos gerais de segurança e métodos de ensaio e EN 1177/1999 - 

Absorção de impacto na pavimentação do parque infantil. Requisitos de segurança e 

métodos de ensaio. Normas utilizadas nos guias da empresa localizada na Suécia, HAGS 

“Inspeção e manutenção de parques infantis e espaços livres” (HAGS, 2006) e “Para todos 

poderem brincar” (HAGS, 2013). 

A partir da formulação dessas diretrizes, visando possibilitar o uso do parque pelo 

maior número de crianças possível, almeja-se corresponder a 4 (quatro) princípios do Design 

Universal: 1º. Uso equitativo, 3º. Simples e intuitivo,  6º. Baixo esforço físico e 7º. Dimensão 

e espaço para acesso e uso de espaços e equipamentos.  

javascript:__doPostBack('ctl00$cphPagina$gvNorma$ctl02$cmdNumero','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cphPagina$gvNorma$ctl02$cmdTitulo','')
javascript:__doPostBack('ctl00$cphPagina$gvNorma$ctl02$cmdTitulo','')
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=EN_1176-1&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=EN_1177&action=edit&redlink=1
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Contudo, espera-se contribuir de maneira satisfatória para inclusão dessas crianças 

no parque infantil proporcionando a integração com outras crianças. Aplicando assim ao 

parque infantil, 4 dos 7 princípios do Design Universal:  

 
• 1º. Uso equitativo: que a partir das recomendações, o ambiente do parque e brinquedos 

não segregue ou excluam pessoas, e sim, promova a integração entre elas no mesmo 

ambiente. Os equipamentos adaptados não devem ser isolados dos demais, se possível, 

devem possibilitar o uso por indivíduos com habilidades e dificuldades diferentes. 

• 3º. Simples e intuitivo: que diretrizes para brinquedos, tornem fácil seu uso e manuseio 

por todas as crianças usuárias  de cadeira de rodas, com uma larga faixa de habilidades e 

diferenças individuais. 

• 6º. Baixo esforço físico: que essas diretrizes possibilitem o uso de forma confortável e 

fácil, não exigindo muito esforço do usuário para chegar até o parque e usar seus 

brinquedos. 

• 7º. Dimensão e espaço para acesso e uso dos espaços e equipamentos: que as 

dimensões e espaços, das adaptações no parque e brinquedos, facilitem a aproximação e 

uso dos mesmos pelas crianças usuárias de cadeiras de rodas. 

4.6.1 Diretrizes para o parque infantil 

Nesta etapa, fez-se uso da ferramenta Quality Function Deployment (QFD), também 

conhecida como Desdobramento da função qualidade (BAXTER, 1998). Esta ferramenta visa 

melhorar a qualidade dos projetos, levando em consideração as necessidades do 

consumidor e/ou usuários. As necessidades dos usuários resultaram dos problemas 

apontados por eles no ambiente, durante as entrevistas e gravação em áudio, feitas com os 

alunos com deficiência e usuários de cadeira de rodas, durante a aplicação do método 

Passeio Acompanhado.  

Originam-se assim, 6 (seis) necessidades/características atribuídas ao ambiente 

pelos usuários, dispostas em linhas à esquerda das matrizes 1, 2 e 3. Elas foram 

correlacionadas com os requisitos técnicos existentes nas normas nacionais e internacionais 

para parques infantis, dispostos nas colunas na parte superior das matrizes. “Nos 

cruzamentos das linhas e colunas, avaliam-se como os diversos parâmetros técnicos se 
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relacionam com as necessidades do consumidor” (BAXTER, 1998, p.214). As características 

observadas pelos usuários estão agrupadas aos atributos: Os brinquedos ficam expostos às 

intempéries; O pátio escolar é/não é acessível e Brinquedos não são acessíveis e adaptados, 

que fazem parte da categoria, do quadro 18: acessibilidade ao pátio escolar e aos 

brinquedos.   

Visando analisar essas relações, atribuiu-se um peso para cada cruzamento: 9, para 

um relacionamento forte; 5 para um relacionamento médio; 1 para um relacionamento 

baixo e 0 para nenhum relacionamento. Assim, quanto maior for o peso (valor), mais ele 

está contribuindo para satisfazer as necessidades dos usuários, enquanto que, quando for 

menor, não atende ou atende parcialmente às necessidades dos usuários. É um sistema para 

ponderar as relações entre necessidades e atributos nas matrizes, chegando a uma 

pontuação para cada requisito do projeto.  

Os requisitos com maior pontuação irão destacar as recomendações existentes nas 

normas que são mais eficazes para atender as necessidades no campo da acessibilidade no 

parque infantil. Também poderão ser destacados alguns requisitos que não atendem 

satisfatoriamente a essas necessidades. Segundo Baxter (1998) a escolha da pontuação é 

arbitrária, o importante é diferenciar os fatores importantes dos menos importantes, na 

escola de valores.  

Avaliando a matriz 1 por meio da pontuação final de cada requisito técnico, 

observa-se que os requisitos que atenderam ao maior número de necessidades dos usuários, 

com maior pontuação, estão relacionados com a rota até o parque, piso e vegetação: 

• Evitar piso com brita na área do parque (54 pontos). 

• Piso nivelado e firme na área do parque (54 pontos). 

• Rota Acessível até o parque livre de obstáculos e desníveis acentuados (46 pontos). 

• A vegetação não deve interferir na rota acessível até o parque (46 pontos). 

• Em torno dos brinquedos deve ter areia, grama ou outro material emborrachado que 

amorteça o impacto da queda (41 pontos). 

• O piso do parque (grama e areia) deve ser mantido limpo (41 pontos). 

• Rampas com inclinação suave (entre 5% e 8,33%) (37 pontos). 

• Rampas e plataformas com largura de no mínimo 120 cm (37 pontos). 
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Matriz 1 – Relação entre as necessidades dos usuários e os requisitos técnicos do parque 
escolar: acessibilidade ao pátio escolar - requisitos técnicos. 
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Fonte: informações extraídas das entrevistas e do passeio acompanhado. 

Os requisitos que atendem parcialmente às necessidades dos usuários obtiveram 

uma pontuação entre 33 e 18. Assim, visando atender as 6 (seis) necessidades emergentes 

dos usuários em relação a rota até o parque, englobando piso, rampas e vegetação, 

propõem-se as seguintes recomendações para a acessibilidade ao percurso que leva da 

entrada da escola até o parque infantil e seus brinquedos: 
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Rota Acessível até o parque: A rota é um trajeto de início e fim até o local 

desejado, iniciando, no caso das escolas, na entrada da instituição e seguindo até 

os brinquedos existentes no parque. É um elemento importante para o espaço ser inclusivo. 

Este trajeto deve ser livre de obstáculos, vegetação, com piso nivelado e firme para o 

cadeirante deslocar-se com facilidade. Essa rota ligará os brinquedos (figura 53, 54 e 55), 

possibilitando ao usuário de cadeira de rodas ir de um brinquedo a outro sem dificuldade. 

Como sugere o “Guia ADA para Acessibilidade nas áreas de lazer” (ADA, 2005), chamada 

“Rota de acessibilidade elevada”. “Uma rota acessível é um caminho projetado 

especificamente para fornecer acesso para pessoas com deficiência, incluindo aqueles que 

utilizam cadeiras de rodas ou dispositivos de mobilidade” (ADA, 2005, p.19). 

Figura 53 – Largura rota acessível. 

  
Fonte: ADA (2005). 

Figura 54 e 55 – Rota acessível no nível do solo ligando equipamentos do parque e  
Rota acessível aérea ligando equipamentos do parque. 

  
Fonte: ADA (2005). 

 
Esta rota ainda deve possibilitar o tráfego de pedestres, pessoas usuárias de 

muletas e usuárias de cadeira de rodas, comportando assim larguras entre 150 cm e 180 cm, 

conforme especificações da ABNT NBR 9050/2004, (figura 56). Sempre deve-se considerar a 

necessidade que um cadeira possui de girar a cadeira de rodas, sendo preciso ter um 

diâmetro de 150 cm para giro de 360°, conforme (figura 57). Engloba-se ainda a rota, rampas 
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com inclinação suave, entre 5% e 8,33% (máximo) que levam até os brinquedos mais altos. 

Isto deve-se pelo risco da cadeira de rodas tombar para trás quando no deslocamento for 

em planos muito  inclinados. Esta rampa, também deve ter corrimãos dos dois lados com 

superfície da barra (pega) contínua e sem obstruções e com 2 (duas) alturas intermediárias: 

60 cm e 85 cm (figura 58), para ser alcançada por crianças. Se houver guarda-corpo este 

deve ter em seu ponto mais alto no mínimo 80 cm. 

Figura 56 – Largura rota acessível para cadeirantes. 
 

 
Fonte: ABNT NBR 9050/2004. 

 
 

Figura 57 – Giro da cadeira de rodas. 

 
Fonte: ABNT NBR 9050/2004. 

Figura 58 – Corrimãos e largura rampa. 

 
Fonte: ABNT NBR 9050/2004. 
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Piso da rota e do parque: Na área do parque é necessário que o piso seja firme, 

sem buracos, pedras, galhos e demais obstáculos que apresentem risco para o 

usuário de cadeira de rodas e as demais crianças. O piso, segundo a ABNT NBR 9050/2004, 

não pode ter inclinação superior a 5%, acima disso é considerado rampa. Deve considerar a 

dificuldade da tração da cadeira de rodas em certos tipos de pisos, como: tijolos, areia, 

pedregulhos ou grama. Mas, como a rota acessível possibilitará que o cadeirante acesse o 

parque e todos os brinquedos, este piso pode ser de grama, areia ou outro marterial, porém 

alguns pisos, como areia, requerem substituição e renovação periódica para manter a 

profundidade adequada e remover corpos estranhos (lixos e sujeiras) (ABNT NBR 

16071/2012). Também se deve ter cuidado de ter abaixo de qualquer equipamento com 

queda livre como: balanços e escorregador, um piso que atenue o impacto da queda, como: 

areia ou piso emborrachado. Materiais que não atenuam o impacto da queda dos 

brinquedos não devem estar na área de queda, como: tijolos, pedras, concreto, madeira, 

troncos de árvores, rochas e desníveis (ABNT NBR 16071/2012). 

 

A vegetação no parque: Durante o percurso da rota até o parque, e no trajeto 

dentro deste local, deve-se ter o cuidado para que a rota não seja danificada ou 

obstruída pela vegetação existente. É necessário que o parque seja arborizado e que as 

árvores sejam preservadas garantindo sombra aos usuários dos equipamentos, mas deve-se 

manter a rota limpa, livre de folhas, galhos e demais obstáculos que podem ser ocasionados 

pela vegetação da área do playground. “Os elementos da vegetação tais como ramos 

pendentes, galhos de arbusto e de árvores não devem interferir com a faixa livre de 

circulação”. A norma ressalta também: “Nas áreas adjacentes à rota acessível não são 

recomendadas plantas dotadas de espinhos; produtoras de substâncias tóxicas; invasivas 

com manutenção constante; que desprendam muitas folhas, flores, frutos ou substâncias que 

tornem o piso escorregadio; cujas raízes possam danificar o pavimento” (ABNT NBR 

9050/2004, p.97). Este cuidado é necessário, pois uma pessoa em cadeira de rodas possui 

dificuldades para superar desníveis acentuados, evitando-se que as rodas da cadeira travem 

durante o percurso, facilita-se a locomoção desses usuários. 
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4.6.2 Diretrizes para os equipamentos 

Nesta etapa, também se fez uso da ferramenta Quality Function Deployment (QFD), 

onde a partir das necessidades dos usuários, resultantes dos problemas apontados no 

ambiente durante as entrevistas e gravação em áudio, definiram-se 8 (oito) características 

desejadas por eles para os brinquedos. Essas características estão organizadas em linhas à 

esquerda da matriz 2 e 3, e foram cruzadas com os requisitos técnicos existentes nas normas 

nacionais e internacionais para brinquedos, dispostos nas colunas na parte superior das 

matrizes. Dividiram-se os requisitos técnicos em gerais e específicos para cada brinquedo, 

pois muitos requisitos correspondem à estrutura, conservação e segurança dos brinquedos. 

As características desejadas pelos usuários estão agrupadas aos atributos: 

Brinquedos não são acessíveis e adaptados e aos Brinquedos não são seguros, que fazem 

parte da categoria de atributos do quadro 18, Acessibilidade ao pátio escolar e aos 

brinquedos.  Cruzaram-se nessas matrizes as características desejadas pelos consumidores 

com os atributos técnicos a serem aplicados nos brinquedos. Como foi feito na matriz 1, nas 

matrizes 2 e 3, também se estipularam pesos para cada cruzamento, sendo: 9, para um 

relacionamento forte; 5 para um relacionamento médio; 1 para um relacionamento baixo 

e 0 para nenhum relacionamento.  

Analisando a correlação na matriz 2, entre as necessidades dos usuários x requisitos 

técnicos gerais para brinquedos, observasse que 1 (um) requisito obteve uma pontuação 

mais elevada que os outros, 27 pontos:  

• Para tornar o brinquedo seguro e acessível recomenda-se uso de cinto de segurança 

(sugere-se modelos com tiras de velcro por serem fáceis de tirar), descanso de braços e 

os assentos com proteção lateral e encosto.  

Este requisito técnico pode ser aplicado em todos os equipamentos do parque: 

balanços, escorregadores, gangorras e carrosséis, tornando-os mais seguros e acessíveis 

para crianças com e sem deficiência. Entretanto, muitos dos requisitos técnicos gerais para 

brinquedos existentes em normas não abordam critérios para desenvolver brinquedos 

acessíveis, o foco é a segurança dos equipamentos. Por isso, a maioria dos requisitos gerais 

receberam uma pontuação média entre 19 e 18 pontos e alguns uma pontuação baixa, entre 

14 e 5 pontos. Assim, com uma pontuação média, encontram-se os requisitos: 
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• Sistemas de transferências conectando os brinquedos do parque com um trajeto acessível 

entre brinquedos para a criança cadeirante (19 pontos). 

• Todos os equipamentos devem ter superfície lisa e sem rebarbas, sem cantos vivos e 

afiados em qualquer parte acessível do equipamento (18 pontos). 

• Não pode haver pontos de esmagamento ou pontos cortantes entre as partes móveis ou 

ficas do equipamento (18 pontos). 

• Parafusos e demais elementos para fixação devem estar livres de cantos vivos, ou as 

extremidades devem estar cobertas por capas de proteção (18 pontos). 

• O equipamento deve ser construído de maneira que nenhuma abertura crie riscos de 

aprisionamento da cabeça, pescoço, corpo, pernas, pés ou dedos do usuário (18 pontos). 

• Quando os brinquedos tiverem correias, correntes ou molas, estas devem ter uma capa 

de proteção, tornando-as inacessíveis para a criança. Não deve ser possível retirar a 

proteção sem a ajuda de uma ferramenta (18 pontos). 

 

Os requisitos com a pontuação baixa não atenderam satisfatoriamente as 

necessidades dos usuários em relação aos brinquedos na matriz 2. Isso se deve, pois os 

usuários relataram características relacionadas com a acessibilidade aos brinquedos, 

segurança durante o brincar, adaptabilidade com cadeira de rodas e também atributos 

específicos que determinado brinquedo deve ter para que a criança possa brincar sozinha, 

como pode ser verificado abaixo: 

• Brinquedos fabricados com madeira devem preferir uma madeira que tenha baixa 

tendência a lascar-se (resistente) (14 pontos). 

• Peças de metal devem ser protegidas contra oxidação (14 pontos). 

• Deve-se prever um espaço no equipamento que acople a cadeira de rodas, integrando 

crianças que não podem sair da cadeira (5 pontos). 

• Deve haver superfície para absorção de impacto embaixo de todos os brinquedos do 

parque. No caso das gangorras, um pneu para atenuar o impacto da descida (11 pontos). 

Todo equipamento com superfícies elevadas devem possuir corrimãos para prevenir 

quedas (9 pontos). 
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Matriz 2 – Relação entre as necessidades dos usuários e os requisitos técnicos para os 
brinquedos: acessibilidade aos brinquedos – requisitos gerais para todos os brinquedos. 
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1 - É necessário encosto para as 
costas, no escorregador, para 
que a criança consiga ficar 
sentada ao descer a rampa, de 
forma segura, e não deitar.

0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0

2 - É necessária outra forma de 
subir no escorregador, algumas 
crianças não conseguem subir 
pelas escadas.

0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0

3 - A gangorra poderia ter o 
assento mais alto, as existentes 
no parque possuem o assento 
próximo ao chão (em repouso).

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 - A rampa do escorregador 
poderia ser mais larga.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 - As crianças gostariam de 
brincar sozinhas nos brinquedos, 
sem ajuda, com segurança.

5 5 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9

6 - Assento  estável, que a 
criança não escape (caia) quando 
vai sentar.                                             

0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0

7 - Ter controle da velocidade na 
descida do escorregador.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

8 - Necessita-se que os 
brinquedos fiquem em área 
coberta, protegidos das 
intempéries, mantendo bom 
estado de conservação, sem 
partes quebradas.

9 9 9 9 9 9 9 1 0 0 0 0

TOTAL 14 14 18 18 18 18 18 19 27 5 11 9
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Fonte: informações extraídas das entrevistas e do passeio acompanhado. 
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Já na matriz 3, destacam-se requisitos técnicos com maior pontuação em cada 

brinquedo: balanços, escorregador, carrossel e gangorra. No balanço 2 (dois) requisitos 

obtiveram maior pontuação, 10 e 9 pontos. Estes se referem à necessidade de ter esses 

equipamentos separados no parque por idade, com distância adequada entre eles para que 

não se colidam durante o movimento, prevendo um layout onde todos possam brincar, 

porém de forma segura: 

• Balanços tipo cadeira ou calça (para crianças menores ou com deficiência) não podem 

estar misturados com outros modelos destinados a crianças maiores (10 pontos). 

• Balanços posicionados lado a lado devem ter distanciamento mínimo de 30 cm entre 

assentos, na posição de repouso (9 pontos). 

No carrossel, o requisito que teve maior pontuação, 9 pontos, refere-se a 

necessidade do equipamento ter suporte para as mãos durante o movimento: 

• Deve haver suportes para as mãos  com diâmetro entre 1,6 cm e 4,5 cm em cada posição 

sentada. 

No escorregador 3 (três) requisitos obtiveram uma pontuação alta em relação aos 

outros, 24, 20 e 19, referem-se a rampa do escorregador. Esta deve ser feita com altura e 

largura adequadas para várias faixas etárias, deve ser feita com um material apenas, 

evitando espaços nas rampas que podem prender os usuários. Também se deve projetá-la 

com 2 (duas) seções, uma longa correspondendo à descida e uma de saída, que irá reduzir a 

velocidade do movimento, evitando quedas bruscas das crianças no chão do parque.  

• A rampa deve ser feita com duas seções, reduzindo a velocidade na descida (seção de 

deslizamento e seção de saída) e não deve ter inclinação superior a 60 em ponto algum, a 

média não pode exceder a 40 em relação a vertical (24 pontos). 

• A seção de saída deve ter entre 50 cm e 150 cm, de acordo com o comprimento da 

rampa, evitando a queda brusca da criança (20 pontos). 

• Escorregadores em formato de túnel devem ter largura mínima de 60 cm e 

escorregadores rampas, com seção de deslizamento superior a 150 cm, a largura deve ser 

menor que 70 cm ou maior que 95 cm (19 pontos). 
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Matriz 3 – Relação entre as necessidades dos usuários e os requisitos técnicos para os 
brinquedos: acessibilidade aos brinquedos – requisitos técnicos. 
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1 - É necessário encosto para as 
costas, no escorregador, para 
que a criança consiga ficar 
sentada ao descer a rampa, de 
forma segura, e não deitar.

0 0 0 0 0 1 5 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

2 - É necessária outra forma de 
subir no escorregador, algumas 
crianças não conseguem subir 
pelas escadas.

0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 - A gangorra poderia ter o 
assento mais alto, as existentes 
no parque possuem o assento 
próximo ao chão (em repouso).

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

4 - A rampa do escorregador 
poderia ser mais larga.

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0

5 - As crianças gostariam de 
brincar sozinhas nos 
brinquedos, sem ajuda, com 
segurança.

9 9 5 5 1 9 9 9 9 9 5 9 9 1 1 9 5 9 9

6 - Assento  estável, que a 
criança não escape (caia) 
quando vai sentar.                                             

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 - Ter controle da velocidade 
na descida do escorregador.

0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - Necessita-se que os 
brinquedos fiquem em área 
coberta, protegidos das 
intempéries, mantendo bom 
estado de conservação, sem 
partes quebradas.

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9 10 5 5 10 11 15 24 20 9 5 10 19 1 1 9 5 18 9

Acessibilidade aos brinquedos
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Requisitos técnicos

Carrossel GangorraEscorregador Balanços

 
Fonte: informações extraídas das entrevistas e do passeio acompanhado. 

Na gangorra, o requisito com maior pontuação, 18 pontos, alude à dificuldade que 

os usuários levantaram em sentar no assento da gangorra. Este fica rente ao chão, para 

sentar a criança necessita agachar-se, e este movimento torna-se um empecilho para uma 

criança cadeirante utilizar o equipamento. O pai, professor ou cuidador, ajuda a criança a 

sair da cadeira, segundo os relatos, porém é difícil posicioná-los onde o assento (de todas as 
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gangorras analisadas) localiza-se atualmente (rente ao chão). Então, visando solucionar este 

problema com base nas normas vigentes, recomenda-se: 

• Deve-se prever um apoio no chão para amortecer o impacto da descida do equipamento. 

Este apoio elevará o assento em posição de repouso, tornando mais fácil o usuário sentar. 

Após avaliar as matrizes 1, 2 e 3, nota-se que em alguns cruzamentos entre 

necessidades dos usuários x requisitos técnicos, não houve pontuações. Ocorreram com 

maior frequência nas matrizes 2 e 3, onde avaliaram-se os brinquedos. As características 

originadas dos métodos aplicados com os usuários que obtiveram baixa relação com os 

requisitos técnicos estão descritas a seguir: 

Relacionado ao escorregador, 3 (três) necessidades levantadas pelos usuários 

atingiram uma pontuação baixa na matriz 2. A característica: É necessário encosto para as 

costas, no escorregador, para que a criança consiga ficar sentada ao descer a rampa, de 

forma segura, e não deitar, obteve 1 (uma) relação com os requistos técnicos na matriz 2 e 5 

(cinco) na matriz 3. Já a característica: É necessária outra forma de subir no escorregador, 

algumas crianças não conseguem subir pelas escadas, obteve 1 (uma) relação na matriz 2 e 

na 3. Sendo a característica relacionada com o escorregador que não teve sua necessidade 

atendida pelas normas. Por fim, a característica: Ter controle da velocidade na descida do 

escorregador, obteve 1 (uma) relação com os requisitos técnicos na matriz 2 e 2 (duas) na 

matriz 3. Quanto à gangorra, a característica levantada pelos usuários que falta no 

equipamento: A gangorra poderia ter o assento mais alto, as existentes no parque 

possuem o assento próximo ao chão (em repouso), não obteve pontuação na matriz 2, e 

somente 1 (uma) na matriz 3. A característica que pode ser aplicada para todos os 

equipamentos, que de uma forma geral falta nos brinquedos segundo os usuários: Assento 

estável, que a criança não escape (caia) quando vai sentar, relacionou-se somente com 2 

(dois) requisitos técnicos na matriz 2 e 1 (um) na matriz 3.                                        

Observa-se assim, que essas características e necessidades levantadas pelos 

usuários não foram atendidas satisfatoriamente por meio de normas nacionais e 

internacionais para parques e brinquedos. Comprovando a necessidade de desenvolver 

novos requisitos técnicos para esses ambientes e equipamentos, por meio de pesquisas 

científicas, onde se deve considerar as necessidades dos usuários e suas limitações, 

buscando tornar esses locais acessíveis e também inclusivos.  
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Propondo-se a atender de forma satisfatória todos os atributos que os usuários 

desejam e necessitam tanto no parque quanto nos brinquedos, desenvolveu-se um guia, 

como resultado final desta pesquisa, denominado Diretrizes de projeto para parques infantis 

escolares acessíveis. Esse guia será entregue para as escolas participantes da investigação, 

para a SMED e para a secretaria de educação inclusiva, que apoiaram esse estudo. Almeja-se 

atender o objetivo geral dessa pesquisa, e também o objetivo de difundir soluções para 

projetos de parques acessíveis às pessoas com deficiência e usuárias de cadeira de rodas, 

contribuindo com as áreas de tecnologia assistiva, acessibilidade e inclusão. O guia contém 

16 páginas (apêndice L) organizadas em Recomendações para Acessibilidade ao Parque e 

Recomendações para Acessibilidade nos brinquedos. Essas recomendações sintetizam as 

informações coletadas durante a pesquisa de campo nas escolas e propõem as diretrizes de 

forma simplificada, de fácil compreensão e aplicação nas instituições. 
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5. CONCLUSÕES 

Neste capítulo consta as conclusões sobre essa pesquisa, onde a autora, 

primeiramente, realiza as considerações sobre cada etapa da pesquisa para, em seguida, 

fazer um resgate sobre a escolha do tema de pesquisa e trabalhos realizados nas áreas de 

tecnologia assistiva, acessibilidade e inclusão. 

5.1 Considerações finais 

Embora este trabalho ainda não tenha alcançado a ideia de equipamentos 

acessíveis para todos, satisfazendo as suas necessidades de forma abrangente, incluindo a 

diversidade da população com deficiência, propõe soluções de projetos para o parque, de 

forma que todas as crianças possam brincar juntas no mesmo espaço, promovendo a 

inclusão e integração entre elas. 

Nas escolas, este trabalho virá como um instrumento para ajudá-las a adaptar seu 

parque e brinquedos às necessidades dos alunos. Muitas escolas não estão preparadas para 

incluir, somente quando surgem os primeiros alunos com deficiência, ou em cadeira de 

rodas, ou usando muletas, andador, é que, de repente, nota-se que o desnível do piso ou a 

porta estreita, antes ignorados, tornam-se obstáculos. O piso até o parque coberto de areia 

e brita, é um empecilho para crianças com deficiência, entre outras dificuldades observadas 

nas 3 (três) escolas analisadas nesta dissertação. Mas a inclusão promove a mudança nessas 

instituições, nesse momento mudam-se atitudes, procuram-se eliminar barreiras com 

reformas e apoio de profissionais especializados, para ajudar os professores na sala de aula. 

Entretanto, conforme relato de alguns professores e gestores das 3 (três) escolas 

participantes deste estudo, nem todos os profissionais estão preparados para trabalhar com 

crianças com deficiência. Alguns deles, como pode ser visto nas entrevistas (apêndices H e I) 

mostraram-se despreparados para trabalhar com essas crianças, alegando que quando 

realizaram seus estudos na área de licenciatura, não foram ensinados a trabalhar com 

pessoas com deficiência. No entanto, o movimento da inclusão faz com que esses 

professores e gestores tenham que buscar aperfeiçoamento no ensino para a diversidade, e 

isto deve ser feito, pois a cada ano, mais e mais jovens irão matricular-se no ensino regular e 

cabe aos profissionais estarem prontos para atendê-los. 
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Quanto ao objetivo específico de avaliar as condições de acessibilidade nas escolas, 

é possível afirmar que uso de diferentes métodos de investigação aplicados nas escolas, tais 

como: visitas exploratórias para seleção dos estudos de casos, entrevistas semiestruturadas, 

observação não participante, roteiro de avaliação e passeio acompanhado, atrelados aos 

registrados fotográficos e gravação em áudio, o atenderam satisfatoriamente. Todos esses 

métodos e técnicas complementaram a Metodologia Ergonômica para Ambiente Construído 

– MEAC, utilizada por possibilitar um olhar ergonômico sobre a escola, com foco no usuário 

cadeirante, analisando a relação entre a pessoa e o ambiente construído. Essa metodologia 

promoveu uma avaliação sistêmica das escolas, feita em etapas, que no final 

complementaram-se para gerar os resultados. A utilização da metodologia ergonômica para 

ambiente construído justifica-se por ser um método de pesquisa que foca adequar os 

espaços construídos/existentes, que precisam de adaptações em sua estrutura, às 

necessidades dos usuários.  

Notou-se ao longo do percurso desse trabalho, que se limitar somente a uma 

abordagem técnica do ambiente, embasada em normas, leis, decretos nacionais e 

internacionais, não iriam contribuir para alcançar diretrizes para atender às necessidades de 

crianças com deficiência e usuárias de cadeira de rodas. Viu-se então, a necessidade de 

escutar as crianças, os usuários principais do ambiente analisado, saber os problemas que 

passam diariamente para brincar, onde revelaram necessidades específicas e percepções 

que não são contempladas nos documentos da pesquisa bibliográfica e documental. 

Também se descobriu que obter informações do parque, que pudessem ser aplicadas em 

produtos infantis, é uma tarefa difícil, sendo necessária a associação com os outros agentes 

do estudo, tais como: pais e/ou cuidadores, gestores e professores para complementar as 

informações. Nas entrevistas, perguntas pré-estruturadas visaram facilitar a condução do 

diálogo, mesmo assim as crianças falavam brevemente sobre as dificuldades enfrentadas no 

parque e uso dos brinquedos. As entrevistas, com os outros agentes, foram imprescindíveis 

para complementar as informações adquiridas com os alunos. Esses sujeitos participam 

ativamente de todas as atividades desenvolvidas com as crianças, presenciando situações 

difíceis ao longo do dia frequentemente. Deste modo, o relato deles contribui na 

identificação de problemas existentes no parque e nos brinquedos que as crianças não 

mencionaram. Muitos desses problemas foram relatados por vários indivíduos, assinalando 

assim, a frequência de aparecimento deles em cada escola. Desse modo, parte da hipótese 
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de pesquisa foi refutada, pois somente as análises e observações com alunos usuários de 

cadeiras de rodas (P.C.R), não mostram-se suficientes para obter informações para 

desenvolver as diretrizes finais desse estudo. 

Além do uso de entrevistas, as informações obtidas dos alunos foram 

complementadas pelo método do passeio acompanhado. Este método mostrou-se muito 

eficaz quando usado gravador de áudio. Sem perguntas específicas, as crianças mais livres 

para falar, relatando tudo o que sentiam quando eram conduzidas até o parque e usaram, 

quando possível, os brinquedos.  

Conclui-se, após essas verificações com a aplicação dos diferentes métodos, que os 

procedimentos adotados nesta pesquisa tornaram possível identificar as barreiras 

estruturais existentes nas escolas investigadas, e conhecer as necessidades específicas dos 

usuários, oriundas das limitações físicas distintas, que apresentam. Por fim, o conjunto de 

análises de todos os métodos confirmou os problemas existentes, identificados tanto pela 

pesquisadora, no roteiro de avaliação, quanto nas entrevistas com os usuários do espaço. O 

uso do software RQDA, para agrupar as respostas advindas das entrevistas, possibilitou a 

organização de todas as informações coletadas, gerando as categorias norteadoras desta 

metodologia: Inclusão de alunos com deficiência e Acessibilidade ao pátio e aos 

brinquedos. Finalmente, o uso da ferramenta Quality Function Deployment (QFD), para 

análise dos dados, possibilitou cruzar as necessidades dos usuários, advindas das entrevistas, 

com os requisitos técnicos das normas para parques e brinquedos, gerando, por fim, os 

parâmetros técnicos aplicados nas diretrizes. 

Sendo que, para a proposição das diretrizes, visando manter o foco desta pesquisa, 

o estudo concentrou-se na segunda categoria, o pátio escolar e os brinquedos e não o 

ensino e a administração das instituições perante a inclusão. Foi necessário investigar a 

receptividade das escolas para os temas acessibilidade e inclusão, visto que estão 

interligados: se a escola não é inclusiva, dificilmente os ambientes serão adaptados e 

acessíveis. Dessa forma, foi inevitável procurar saber se a escola é a favor da inserção de 

alunos com deficiência e se os seus professores estão preparador para recebê-los. Contudo, 

a partir do quadro 18 e dos gráficos 1 e 2, notou-se que as escolas são inclusivas, porém os 

professores não estão preparados para receber os alunos com deficiência nas atividades de 

ensino. Esses profissionais necessitam da ajuda de Atendimento Educacional Especializado – 

AEE ou do Projeto Aprender Fazendo - AFA, como foi analisado na etapa anterior. Constata-
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se, deste modo, a necessidade dos professores buscarem capacitação e aperfeiçoamento no 

ensino na diversidade. 

Atingiu-se assim, o objetivo proposto de identificar e analisar os problemas de 

acessibilidade enfrentados pelos alunos usuários de cadeira de rodas ao ingressar nos 

playgrounds escolares e utilizar os equipamentos existentes.  

A identificação das inadequações no espaço do parque e nos brinquedos, e 

posteriormente as recomendações ergonômicas, embasadas em normas, leis, aplicadas 

nacionalmente e internacionalmente, foram etapas que possibilitaram o levantamento de 

dados e assim indicar, por meio de diretrizes de projeto, o uso mais adequado e satisfatório 

dos brinquedos do parque por todas as crianças, atendento assim, ao objetivo geral desse 

estudo. Essas diretrizes visam contribuir para o desenvolvimento de equipamentos para 

Tecnologia Assistiva, potencializando as funções corporais de crianças com limitações físicas 

e usuárias de cadeira de rodas, garantindo-lhes liberdade de movimentos, diversão, 

integração com outras crianças e muita diversão com segurança. 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Durante a realização desta pesquisa, notou-se a necessidade de realização de outros 

projetos no ambiente escolar, visando tornar as instituições de ensino, inclusivas e 

preparadas para receber pessoas com diferentes limitações físicas. Sendo assim, constatou-

se, que ainda podem ser realizados os seguintes estudos que dão continuidade a pesquisa 

realizada nesta dissertação: 

 

1) Validar as condições de implementação das diretrizes originadas nesta dissertação em 

Redes de Ensino; 

2) Aplicar as diretrizes no desenvolvimento de projetos de tecnologia assistiva que irão 

promover a acessibilidade nos parques infantis, dentro e fora da escola; 

3) Avaliar a acessibilidade em todos os âmbitos da escola, como: refeitório, banheiros, salas 

de aula e salas multifuncionais, promovendo a partir dessas avaliações novas diretrizes 

para tornar esses ambientes também acessíveis a crianças com diferentes deficiências; 

4) Realizar estudo específico para acessibilidade de alunos com nanismo, uma patologia que 

precisa ser levada em consideração quando se pensa em acessibilidade escolar; 
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5) Realizar levantamento antropométrico de crianças com deficiência de diferentes idades, 

usuárias ou não de cadeira de rodas. Este dado inexiste nas normas brasileiras e 

internacionais, havendo somente dimensões corporais de crianças sem deficiência. 

6) Desenvolver equipamentos para acessibilidade na escola aqui no Brasil com preço 

acessível, para que as escolas possam adquirir. Produtos para pessoas com deficiência 

geralmente são importados e possuem alto custo;  

7) Propor através de pesquisas científicas, como esta dissertação, com embasamento em 

conceitos como ergonomia, que abrange a antropometria dos usuários; acessibilidade e 

inclusão, considerando a necessidade de adaptar os ambientes e produtos existentes as 

diversidades humanas, uma contribuição para aprimoramento das normas brasileiras, 

como ABNT 9050 e ABNT 16071. Essa necessidade é levantanda visto que as normas, 

atualmente, apenas apontam recomendações gerais que podem ser aplicadas aos 

ambientes de lazer. Do mesmo modo, se limitam a informar sobre a necessidade de 

criação de espaços acessíveis para cadeirantes, entretanto, não consideram as diferenças 

antropométricas desta parcela da população brasileira. 
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APÊNDICE A – Motivações pessoais para realização dessa pesquisa. 

 

Não poderia finalizar este trabalho sem mencionar em algum momento o que me 

levou a realizá-lo e como foi à trajetória para concluí-lo.  

Já faz algum tempo, em 2004, quando era estudante do curso de Design, uma 

professora, Regina, me selecionou para participar do projeto de pesquisa no qual ela estava 

trabalhando. Logo me informou o que iríamos fazer: “Vamos trabalhar com crianças, elas 

possuem deficiências, algumas físicas, motoras, usuárias de cadeira de rodas, outras 

mentais. Vamos contribuir no processo de ensino, ensiná-las a usar o computador como 

ferramenta para a educação”. Um desafio, mas eu aceitei o trabalho, e entre 2004 até 2007 

(ano que me formei) fui bolsista de iniciação científica. Eu aprendi sobre as diferenças entre 

as pessoas nessa época, que limitações físicas não impedem você de querer aprender, de 

querer sempre mais, de querer participar. Então, esse convívio, me oportunizou desenvolver 

projetos a partir das experiências vivenciadas por essas crianças: dificuldades em 

acompanhar a turma por não conseguir segurar o lápis para escrever; a cadeira de rodas não 

se encaixava na mesa escolar; problemas para ir até o banheiro, pois a cadeira de rodas não 

entrava na porta; e muita vontade de brincar e não podiam, pois nenhum brinquedo 

possibilitava o uso de uma criança que não podia andar.  

Na época, durante minhas atividades como bolsista, pude ir até a escola que 

frequentavam e presenciar essas dificuldades que enfrentavam. Foi quando perguntei para 

elas, enquanto estavam ali no pátio “assistindo” aos colegas brincarem na gangorra, no 

escorregador e no balanço, em qual brinquedo vocês gostariam de brincar? Em torno de 9 

crianças me falaram: “gostaríamos de brincar no balanço, sozinhas, como nossos colegas”. E 

esse foi meu projeto de conclusão de curso, um balanço adaptado. O brinquedo 

movimentava-se em um eixo, possibilitando o balançar sem precisar usar impulsos com as 

pernas.  

Em 2011, voltei a estudar, iniciei o mestrado em Design.  Já entrei com um projeto 

em mente, adaptar uma escola inteira para as crianças, torná-la inteiramente acessível. 

Porém, tinha 2 anos para pesquisar, então direcionei meus estudos novamente para o 

ambiente de lazer, onde as crianças brincam, fazem amizade e, bem ali, inicia o convívio 

social delas. Mas, os parques não são acessíveis, e os brinquedos tampouco. Fato que 
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constatei na identificação do problema, fato que eu já conhecia em 2007 quando desenvolvi 

o balanço. Então, não faltou vontade de investigar novamente, só que agora em um número 

maior de escolas. Foquei no município de Novo Hamburgo-RS, onde eu já havia feito 

pesquisas antes. Começar uma relação com outro município em um mestrado que dura 2 

anos poderia me levar a não concluir a pesquisa. Então fui até a prefeitura e fiz o 

levantamento de quantas escolas possuíam crianças com deficiência matriculadas. Ao todo 

22.  

Meu propósito inicial era ir a todas as escolas, mas, mais uma vez foi necessário 

limitar o número, devido ao tempo hábil para realizar o estudo. Foquei no usuário, 

cadeirante, e investiguei 8 (oito) escolas em 2012. Porém, logo esse número passou para 3 

(três), devido a falta de disponibilidade de tempo de alguns profissionais, como gestores, 

professores e pais participarem. Cabe salientar que nem todos demonstraram interesse em 

participar. A inclusão é um tema forte hoje, amplamente divulgado, mas nem todos são a 

favor.  No entanto, o convívio com as pessoas com deficiências deve ser incentivado por 

todos, precisamos perceber que a principal barreira é construída por nós mesmos, o 

preconceito. Ao eliminar essa barreira, qualquer outra barreira torna-se mais fácil 

ultrapassar.  

Ao visitar as escolas, conversar principalmente com os pais e alunos, notei que 

muitos tinham medo de falar, de expor os problemas que enfrentavam com a inclusão de 

seu filho e da falta de acessibilidade não somente no parque e nos brinquedos, mas em 

todos ambientes. Assim, para conseguir realizar o levantamento dos dados em campo, foi 

necessário o uso de vários métodos. Em um deles pedi auxílio aos pais para me acompanhar, 

no método do passeio acompanhado, com eles ali presentes e com o uso do gravador, 

consegui obter informações de como a criança sentia-se no parque e nos brinquedos. 

Durante as entrevistas, que também realizei com elas, não consegui obter muitos subsídios 

para nortear meus resultados. Cabe salientar que o meu propósito não é indicar diretrizes de 

projeto com base somente em normas técnicas, dados ergonômicos e leis, mas sim saber o 

que falta naquele ambiente, naquele brinquedo para que a criança sinta-se segura para sair 

da cadeira, quando possível, usá-lo. E quem melhor do que elas para me falar? Nem todas as 

crianças podem sair da cadeira de rodas, mas elas querem brincar, então, o que fazer? 

Adaptar os brinquedos para estas situações. Brinquedos que sejam seguros, que transmitam 

a mesma segurança que essa criança sente ao estar sentada na cadeira. E brinquedos que 
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acoplem a cadeira de rodas, que mesmo usando este equipamento, a criança ainda possa se 

divertir, possa curtir junto com os outros colegas na escola e não ser mais expectador.  

Então, em junho de 2013, ao concluir esta pesquisa, pretendo divulgá-la para as 

escolas que participaram do estudo, e para instituições de outros municípios. Almejo em 

projetos futuros, a partir das diretrizes aqui levantadas, desenvolver os equipamentos com 

base em todas as informações coletadas. Outro desafio, porém, outro aprendizado.  

 

Uma escola é um país, é feita de indivíduos, com direitos iguais. Este é um país de 
muitas diferenças, de muitos sonhos e muitas aspirações. Reconhecê-los e valorizá-
los, e garantir a inclusão social é mais do que uma prática a ser alcançada [...] é 
também ensinar cidadania (Maria Teresa Égler Mantoan – Design Universal nas 
Escolas - DISCHINGER, 2004). 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Pais e/ou cuidadores). 

 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Esta pesquisa tem como proposta a investigação da acessibilidade dos brinquedos que 
compõem o parque infantil escolar, intitulada como “DIRETRIZES PARA PROJETOS DE PARQUES 
INFANTIS ESCOLARES ACESSÍVEIS”. Para realizar está análise será necessário entrevistá-lo e também 
há seu filho (a), e posteriormente realizar registro fotográfico do seu filho (a) locomovendo-se com a 
cadeira de rodas em um percurso da entrada da escola que está matriculado até o parque escolar. 
Este registro ocorrerá durante o turno que a criança estuda, no intervalo das aulas, não prejudicando 
seu estudo. Essas imagens serão tratadas, onde a face da criança será desfocada, para 
posteriormente utiliza-las no relatório de pesquisa, apresentação e posterior divulgação da pesquisa. 
Os dados dos participantes desta pesquisa serão mantidos sob sigilo ético, não sendo mencionado o 
nome do participante em trabalhos escritos ou apresentação oral que venha ser publicado. Cabe 
ressaltar, que os participantes podem retirar-se do estudo em qualquer etapa da pesquisa, sem que 
isso resulte em prejuízo para si ou para seus familiares. Concordando com esses termos, o 
responsável pela criança preencherá o consentimento abaixo: 

Eu __________________________________________________ portador (a) do RG 
nº_____________________________________ CPF nº_________________________________ 
declaro para os devidos fins, que 
autorizo___________________________________________________________( meu filho (a)) a 
participar da pesquisa de Dissertação da aluna da Pós – Graduação em Design & Tecnologia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Marcelle Suzete Müller orientada pelo Profº Dr. 
Vilson João Batista e pelo Profº Dr. Fábio Gonçalves Teixeira.  

Estes se comprometem a esclarecer qualquer dúvida dos participantes ou responsáveis 
durante a e após a pesquisa através do e-mail marcelledesigner@hotmail.com ou por telefone (051) 
9692 4482 (Marcelle) ou (51) 3308-3629 (UFRGS). 

 
__________________________________________________ 

Assinatura do (a) responsável pela criança. 

___________________________________________________ 
Assinatura da criança. 

 

Novo Hamburgo, _______/______/ 2013. 

 

mailto:marcelledesigner@hotmail.com
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Escolas). 

 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 Esta pesquisa tem como proposta a investigação da acessibilidade aos brinquedos que 
compõem o parque infantil escolar, intitulada como “DIRETRIZES PARA PROJETOS DE PARQUES 
INFANTIS ESCOLARES ACESSÍVEIS”. Para realizar está análise será realizado registro fotográfico do 
parque infantil, bem como realizar entrevista com o gestor (a) e professor (a) responsável. Os dados 
e resultados desta pesquisa serão mantidos sob sigilo ético, não sendo mencionado o nome dos 
participantes, nem das escolas em trabalhos escritos, apresentação oral que venha ser publicado. 
Cabe ressaltar, que os participantes podem retirar-se do estudo em qualquer etapa da pesquisa, sem 
que isso resulte em prejuízo para si ou para seus familiares. Concordando com esses termos, o 
responsável pela escola preencherá o consentimento abaixo: 

Eu______________________________________________ como gestor (a) da 
Escola___________________________________________________ portador (a) do RG 
nº______________________________ e CPF nº_______________________________ declaro para 
os devidos fins, que autorizo o registro fotográfico do Parque Recreativo Infantil desta Instituição e 
realizarei as entrevistas, a fim de contribuir com a pesquisa de Dissertação da aluna da Pós – 
Graduação em Design & Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Marcelle 
Suzete Müller orientada pelo Profº Dr. Vilson João Batista e pelo Profº Dr. Fábio Gonçalves Teixeira.  

Estes se comprometem a esclarecer qualquer dúvida dos participantes ou responsáveis 
durante a e após a pesquisa através do e-mail marcelledesigner@hotmail.com ou por telefone (051) 
9692 4482 (Marcelle) ou (51) 3308-3629 (UFRGS). 
 

 
_____________________________________________________ 

Assinatura do (a) responsável pela escola. 

 

Novo Hamburgo, _______/______/ 2013. 

 

 

mailto:marcelledesigner@hotmail.com
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APÊNDICE D - Entrevista semiestruturada com professores e gestores. 

 

 

Pesquisadora: Marcelle Suzete Müller 

Dados da Escola: 

Endereço:  

Telefone:  

Data: 

Dados do Gestor (a) ou Professor (a): 

Nome: 

Graduação:  

Tempo que atua na escola: 

Participou de ações que promovam a acessibilidade nesta estola: (    ) Sim (    )Não 

Esta escola possui quantas crianças usuárias de cadeira de rodas: 

 

Categoria 1: Quanto à inclusão escolar de PCD - escola 

1. Qual a sua percepção quanto à inclusão de alunos com deficiência nas escolas do 
município? Aumentou nos últimos anos?  

2. Esta escola pratica a Inclusão Escolar?  

 

Categoria 2: Quanto à inclusão escolar de PCD - professores 

3. Os professores desta Instituição de Ensino foram orientados de como devem trabalhar 
com os alunos com deficiência?  

4. A escola já passou por reformas para acesso a Pessoas com Deficiência? 

 

Categoria 3: Quanto à acessibilidade aos ambientes da escola 

5. O parque infantil desta escola é acessível para crianças usuárias de cadeiras de rodas?  
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APÊNDICE E - Entrevista semiestruturada com alunos usuários de cadeira de rodas. 

 

Pesquisadora: Marcelle Suzete Müller 

Dados da Escola: 

Endereço:  

Telefone:  

Data:  

Gestor (a): 

Dados do aluno: 

Nome: 

Responsável:  

Data de nascimento:  

Série escolar: 

Tipo de deficiência: 

Tempo que estuda na escola: 

Utiliza equipamento adaptado na escola? Se sim, qual? 

Utiliza cadeira de rodas na escola?  

 

Categoria 1: Caminho até o playground escolar  
1. Você consegue ir até o playground de sua escola usando a cadeira de rodas?   
(    ) Sim  (     ) Não 
2. Quais são os obstáculos que você percebe no trajeto até o playground, usando a cadeira 
de rodas?  
 
Categoria 2: Uso dos equipamentos do playground 
3. Você consegue brincar nos equipamentos que compõem o playground?  
(    ) Sim  (     ) Não.  
Caso não, por quê? 
4. Em quais equipamentos você gostaria de brincar no playground, se fosse possível? 
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APÊNDICE F - Entrevista semiestruturada com pais/cuidadores. 

 

Pesquisadora: Marcelle Suzete Müller 

Dados do pais/cuidador: 

Nome: 

Nome do filho (a): 

Qual deficiência seu filho (a) possui? 

Seu filho (a) utiliza cadeira de rodas? 

Escola em que o filho (a) está matriculado (a): 

 

Categoria 1: Avaliação da escola quanto acessibilidade: 

1. Como você avalia a escola quanto à acessibilidade ao pátio escolar e aos 
equipamentos do playground? 

 

Categoria 2: Uso de brinquedos existentes no parque escolar e parques públicos 

2. Seu filho (a) já utilizou os equipamentos do playground escolar desta escola? Se sim, 
quais? 

3. Seu filho (a), fora da instituição, já utilizou os equipamentos de playgrounds infantis? 
Se a resposta for sim, quais brinquedos? 
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APÊNDICE G - Roteiro de Avaliação parque infantil e equipamentos. 

 

Esta análise se baseará nos preceitos das normas brasileiras para acessibilidade e 
playgrounds: 

• ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 9050 – Acessibilidade a 
Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos. (Esta Errata 1 de 
30.12.2005 corrige a ABNT NBR 9050:2004). 

• ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 16071-2/2012, Playgrounds. 
Parte 2: Requisitos de segurança, que especifica os requisitos de segurança para os 
equipamentos de playground destinados a reduzir os riscos que os usuários não 
sejam capazes de prever, ou que possam ser razoavelmente antecipados. 

• ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). NBR 16071-3/2012, Playgrounds. 
Parte 3: Requisitos de segurança para pisos absorventes de impacto, que especifica 
os requisitos de segurança para pisos a serem utilizados em playgrounds e em áreas 
onde é necessária a atenuação do impacto. Esta parte da norma também especifica 
os fatores que devem ser considerados ao ser selecionados o piso do playground, 
bem como o método do ensaio pelo qual a atenuação do impacto pode ser 
determinada. 

Pesquisadora: Marcelle Suzete Müller 
________________________________________________________________________ 
Dados da Escola: 
Endereço:  
Telefone:  
Data:  
Gestor (a):  
________________________________________________________________________ 

ACESSIBILIDADE NO TRAJETO ATÉ O PLAYGROUND (NBR 9050/2005): 
___________________________________________________________________________ 

1. Há rota acessível com trajeto contínuo, desobstruído e sinalizado que possa ser utilizado 
de forma autônoma e segura por todas as pessoas, inclusive PCD? Sim____Não_____ 

 

OBS: 
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2. Quanto ao piso utilizado: 

É regular, estável e antiderrapante? Sim____Não_____ 

 

OBS: 

 

Possui bom estado de conservação: Sim____Não_____ 

 

OBS: 

 

Possui inclinação de no máximo 5%? Sim____Não_____ (acima desse valor é considerado rampa). 

3. Quanto à vegetação: 

Existe vegetação no caminho até o playground?  Sim____Não_____ 

 

OBS: 

  

As raízes, galhos ou arbustos danificam o caminho até o playground? Sim____Não_____ 

 

OBS: 

 

4. Quanto à circulação vertical: 

Existe elevador ou plataforma móvel?  Sim____Não_____ 

 

OBS: 

 

Existem rampas?  Sim____Não_____ 

O piso das rampas está nivelado, firme e estável?  Sim____Não_____ 
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A rampa possui inclinação entre 5% e 8,33%?  Sim____Não_____ 

Qual a inclinação?________________________ (Se for acima de 8,33% o máximo permitido é até 
12,5%). 

Possui áreas de descanso? Sim____Não_____ (inclinação entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas 
áreas de descanso nos patamares a cada 50 cm de percurso). 

A rampa possui largura mínima de 1200 mm?  Sim____Não_____ (A largura livre mínima 
recomendável para as rampas em rotas acessíveis é de 1500 mm, sendo o mínimo admissível  1200 mm). 

Qual a largura?______________________________________________ 

Há guarda corpo ou corrimão com 2 níveis de altura e nos dois lados? Sim____Não_____ 

 

OBS: 

 

Existe escadas?  Sim____Não_____ 

Dificultam o acesso ao parque? Sim____Não_____ 

 

OBS: 

 

Há guarda corpo ou corrimão com 2 níveis de altura e nos dois lados? Sim____Não_____ 

 

OBS: 

 

5. Existe largura suficiente para acesso, passagem e manobra de cadeira de rodas (1500 
mm)? Sim____Não_____ 

 

OBS: 
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________________________________________________________________________ 

REQUISITOS DE SEGURANÇA PARA PLAYGROUNDS (NBR 16071): 
________________________________________________________________________ 

1. Quanto aos brinquedos em geral: 

São acessíveis a crianças deficientes e usuárias de cadeira de rodas?  Sim____Não____ 

OBS: 

 

 

Há brinquedos com adaptações (Tecnologia Assistiva)? Sim____Não____ 

OBS: 

 

 

Os equipamentos possuem superfície lisa, sem rebarbas, cantos vivos e parafusos com 
porcas aparentes? Sim____Não_____ 

OBS: 

 

 
O piso ao redor dos equipamentos, área de queda, está livre de quaisquer pontas afiadas ou 
perigosas (tijolos, pedras, concreto, madeira)? Sim____Não_____ 

Possui piso diferenciado ao redor dos brinquedos?(que amortece a queda) 
Sim____Não_____ 

O piso está livre de impurezas (lixos e sujeiras)? 

OBS: 

 

 

Os brinquedos, em geral, estão em bom estado de conservação?  Sim____Não_____ 

OBS: 
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2. Quanto aos Balanços: 

Possui balanço? Sim____Não_____ 
Quantos?_________________________ 
De qual material é o balanço?________________________________________________ 
Quais as condições do material? 
 
 

 
 
 
O balanço possui encosto? Sim____Não_____ 
Se sim, este possui proteção lateral? Sim____Não_____ 
Abaixo do balanço a piso que atenue à queda? Sim____Não_____ 
Há balanços tipo cadeira? Sim____Não_____ 
Se sim, estes estão afastados dos demais balanços? Sim____Não_____ 
A distância do solo, em repouso, é de 350 mm e para balanços pneu, 400mm? (mínimo exigido 
na norma) Sim____Não_____ 
Há balanços feitos de pneu? Sim____Não_____ 
Estes possuem acúmulo de água ou pontas de aço expostas? Sim____Não_____ 
Os balanços são sustentados por correntes? Sim____Não_____ 
Quais as condições do material?______________________________________________ 
 
3. Quanto à Gangorra: 

Possui gangorra? Sim____Não_____ 
Quantas?_________________________ 
De qual material é a gangorra ?_____________________________________________ 
Quais as condições do material? 
 
 
 
 
 
 
A gangorra possui: 
Encosto? Sim____Não_____ 
Suportes para as mãos? Sim____Não_____ 
Apoio para os pés? Sim____Não_____ 
Abaixo da gangorra a piso que atenue à queda? Sim____Não_____ 
A distância do solo é no mínimo 230mm? Sim____Não_____ 

4. Quanto ao Escorregador: 

Possui escorregador? Sim____Não_____ 
Quantos?________________________ 
De qual material é o escorregador ?__________________________________________ 
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Quais as condições do material? 
 
 
 

 
 
Existe escada ou outro dispositivo para subir? Sim____Não_____ 
Existe barra transversal no ponto mais alto da rampa com medidas entre 700mm e 900mm 
de altura? Sim____Não_____ 
A seção de deslizamento (rampa) possui proteção lateral de no mínimo 100mm? 
Sim____Não_____ 
A rampa possui junções (espaços)? Sim____Não_____ 
Ela é suficiente para evitar acidentes? Sim____Não_____ (ver altura escorregador) 
O escorregador possui seção de saída com comprimento entre 500mm e 1500mm? (ver 
comprimento rampa, quanto maior a rampa, maior a seção de saída) 
A saída do escorregador tem altura mínima entre 200 mm a 350 mm? Sim____Não_____(ver 
comprimento rampa, quanto maior a rampa, maior a altura da saída) 
Existe corrimão com 2 alturas na escada de acesso à rampa? Sim____Não_____ 

5. Quanto ao gira-gira (carrossel): 

Possui gira-gira? Sim____Não_____ 
Quantos?_______________________ 
De qual material é gira-gira?__________________________________________ 
Quais as condições do material? 

 
 
 

 

O gira-gira possui: 
Plataforma sólida circular cercada de elementos que giram na mesma direção? 
Sim____Não_____ 
Encosto? Sim____Não_____ 
Suportes para as mãos? Sim____Não_____ 
Abaixo do gira-gira a piso que atenue à queda? Sim____Não_____ 
A distância livre do solo é de no mínimo 400mm? Sim____Não_____ 
Há espaço para quantas crianças brincarem?____________________________ 
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APÊNDIDE H - Aplicação entrevista semiestruturada: gestores 

 
Es

co
la

 

Inclusão escolar de PCD - 
escola 

Orientação 
professores 

Acessibilidade aos ambientes da 
escola 

Os gestores foram 
questionados se a escola é a 

favor da inclusão escolar. 

Os gestores foram 
questionados se os 
professores foram 

orientados de como 
trabalhar com alunos 

com deficiência. 

Os gestores foram questionados 
se a escola é acessível para 

pessoas usuárias de cadeiras de 
rodas, direcionando-os a analisar 
o parque infantil de sua escola. 

Es
co

la
 A

 

GESTOR 1/ 2: Procura-se 
garantir o acesso, a participação, 
e a aprendizagem dos alunos 
com deficiência. Oportunizamos 
classes com nº reduzido de 
alunos onde há alunos com 
deficiência. O currículo e 
avaliações são diferenciados. 
Utilizamos adaptações 
curriculares, planos de estudos, 
considerando cada aluno dentro 
de suas potencialidades e 
limitações. A escola é a favor da 
inclusão, mas o acesso a turmas 
regulares de ensino é algo 
considerado novo, muitas vezes 
nos desestabiliza [...] falta-nos 
conhecimentos e experiência 
diante das dificuldades. Nem 
sempre conseguimos recursos e 
serviços de atendimento 
educacional especializado no 
tempo desejado. Transformar a 
escola em inclusiva é um grande 
desafio, precisamos estudar 
continuamente como nossos 
alunos aprendem e como a 
escola pode se tornar uma rede 
de apoio, onde todos são 
responsáveis pela inclusão. 

GESTOR 1/2: Os 
professores das turmas 
com alunos deficientes 
possuem uma rede de 
apoio própria escola: 
equipe diretiva, 
professor da AEE 
(atendimento 
educacional 
especializado), 
professores de projetos e 
muitas vezes ainda um 
professor de apoio á 
inclusão que geralmente 
é um estagiário [...]. 
Possuímos apoio de 
profissionais da SMED e 
outros profissionais 
específicos de acordo 
com a necessidade de 
cada aluno. Outra 
questão a ser pensada é 
o descaso e/ou a falta de 
desejo de certos 
profissionais, inclusive 
professores que não 
aceitam estes alunos, 
sonham com turmas 
homogêneas [...]. Há 
preocupação quando não 
ocorre a aprendizagem 
dos alunos [...] sentimo-
nos impotentes diante 
dos desafios do 
cotidiano. 

GESTOR 1/2: Possuímos barreiras 
arquitetônicas na escola, 
dificultando o acesso e a 
movimentação no espaço escolar. A 
escola passou por reformas: 
conserto de calçadas, ampliação de 
portões, construção de rampas e 
banheiros adaptados. As obras são 
eficientes, mas não suficientes. 
Precisamos melhorar o pátio, 
acesso as pracinhas, brinquedos 
[...]. Os brinquedos existentes são 
insuficientes [...] são utilizados por 
crianças sem locomoção [...] o 
acesso não é adequado para os 
cadeirantes. Precisamos e podem 
ser melhorados os brinquedos 
existentes [...] necessitam ser 
adaptados [...] necessitamos de 
atividades, brinquedos específicos 
para cada aluno com necessidades 
especiais. O acesso necessita ser 
modificado, pois existentes 
desníveis, raízes de árvores 
expostas, britas, que atrapalham e 
até tornam-se, por vezes, perigosos 
no deslocamento de cadeirantes. 
Necessitamos desses brinquedos em 
áreas cobertas, devido às variações 
climáticas. 
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GESTOR 3: Se esta pergunta 
parte do princípio de que a 
“inclusão” é agregar alunos com 
deficiência “mais visíveis” à 
tradicional sala de aula, a escola 
é inclusiva. 

GESTOR 3: Há estagiários 
para trabalhar com os 
alunos com deficiência, 
também a uma sala 
Multifuncional na escola. 

GESTOR 3: A escola não é acessível. 
O parque infantil pode ter 
brinquedos de boa qualidade e 
duráveis, como a distribuição dos 
mesmos na área destinada. Tanto a 
escola como o parque infantil 
necessitam de um investimento 
maciço em infraestrutura. 
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GESTOR 4: A escola é inclusiva. 

 
 
 
 
 

 

GESTOR 4: Temos 
formação para o grupo 
de professores e 
funcionários promovidos 
pela SMED e escola. Os 
professores foram 
orientados, 
principalmente com 
deficiência auditiva. 

GESTOR 4: Há rampas e banheiros 
adaptados. As obras executadas não 
foram eficientes devido à escola ter 
segundo piso, é necessário 
urgentemente elevador. Devido à 
condição de recursos próprios nossa 
praça não é acessível. Atualmente 
não tem condições nem para os 
ditos “normais”. Necessitamos de 
brinquedos novos e organização 
com espaços de areia e melhorias 
no pátio. Apoio e incentivo a termos 
uma praça nova. Os recursos para 
construção, os índices aprovados, 
não contemplam o valor da 
reforma. 
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APÊNDICE I - Aplicação entrevista semiestruturada: professores 

 
Es
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Inclusão escolar de PCD - 
escola 

Orientação 
professores 

Acessibilidade aos ambientes 
da escola 

Os professores foram 
questionados se a escola é a 

favor da inclusão escolar. 

Os professores foram 
questionados se 

tiveram orientação 
de como trabalhar 
com alunos com 

deficiência. 

Os professores foram 
questionados se a escola é 

acessível para pessoas usuárias 
de cadeiras de rodas, 

direcionando-os a analisar o 
parque infantil de sua escola. 

Es
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PROF 1/2: A escola tem uma 
visão de que todos tem o direito 
a estar aqui. Os alunos com 
deficiência tem 
acompanhamento de 
professores do AEE 
(atendimento educacional 
especializado) para ajudar na 
superação de barreiras, não só 
arquitetônicas, mas psico - social 
e com maior ênfase na 
aprendizagem e autonomia dos 
alunos na escola e na sociedade. 
Há diálogos com as famílias, 
encontros com os professores 
para auxiliar no planejamento de 
atividades pedagógicas; grupos 
de estudos dos professores sobre 
a inclusão, na qual participam 
todos os funcionários (limpeza e 
cozinha) até a guarda municipal. 
A escola sempre busca parceiras 
através da SMED, com a APAE, 
LEME, ASBEM...etc 

PROF 1/2: Foram 
orientados pela AEE. 
Realizam-se reuniões 
entre aluno, família e 
professores para 
conhecer o histórico da 
criança e propor a 
melhor forma de 
participação das 
atividades na escola 
com adaptações 
curriculares. 

PROF 1/2: Foram realizadas 
construções de rampas (que ainda 
não estão totalmente adequadas), 
banheiros e bebedouros adaptados. 
As obras executadas não foram 
suficientes, pois a verba oferecida 
não foi suficiente para a total 
adequação arquitetônica. O parque 
não é acessível. Não há a 
preocupação de acesso. O parque 
que temos não tem adaptação até 
as pracinhas e uso dos brinquedos. 
Os cadeirantes não podem brincar, 
não tem balanços nos quais os 
cadeirantes possam usufruir, bem 
como os demais brinquedos. 
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PROF 3:  Cada ano eu vejo 
muitos alunos incluídos... estou 
há 2 anos na rede... vejo que é 
diferente de 6 anos atrás quando 
comecei. Mas vamos combinar 
também que a escola não está 
preparada ainda para receber. Eu 
me preocupo porque daqui a 
pouco eu teria receio, porque eu 
não sei fazer né... trocar sonda, 
essas coisas. Eu acho que de 
repente a gente deveria ter um 
cuidado porque não é focado 
nisso nossa formação. Entre as 
crianças não há discriminação, as 
crianças querem sentar com ela. 
Vemos certa dificuldade quando 
crescem, na adolescência.. 
acham que o colega está 
atrapalhando. 

PROF 3: As AFAS não 
orientam os 
professores até porque 
eu acho que a 
formação delas não é 
essa, uma faz letras e 
outra faz pedagogia. Os 
professores não 
recebem informação de 
como receber os alunos 
da inclusão, nós vamos 
bem no tato. Acho que 
os professores 
deveriam receber 
orientação de como 
atuar. Teve mês 
passado um curso para 
as AFAS, mas também 
não sei até que ponto 
dá para aplicar né, se é 
mais prático ou teórico. 
Não sei. 

PROF 3: Eu não sei se ela consegue 
utilizar a gangorra, o balanço e o 
escorregador. Ela usa os 
brinquedos mais eu seguro, ela tem 
firmeza, para descer mais apoiamos 
ela. Na quadra por ter um espaço 
grande, para ela se locomover ela 
acaba no chão né, mas se tivesse 
andador ela usuária o andador, 
como ela demora muito com a 
cadeira ela vai mais rápido 
engatinhando na quadra. “Deus o 
livre na cadeira, ela prefere o chão 
na quadra”. O acesso na quadra, de 
repente poderia ser outro, porque 
é de brita né. Para ir caminhando 
(com a gente ajudando) é tranquilo, 
mas ir com a cadeira é ruim para 
subir. Como a A3 é pesada, se 
tivesse uma rampinha... a gente 
acaba indo sem a cadeira. 
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PROF 4: Trabalhamos com uma 
visão inclusiva atendendo o 
aluno com deficiência junto ao 
grupo e individualmente em sala 
de recursos e laboratório de 
aprendizagem. Todos os 
ambientes são adaptados para 
cadeirantes e estamos buscando 
outros recursos para adaptação 
de outras deficiências. 

 

PROF 4: Alguns 
professores buscam 
orientações e tivemos 
uma oficina para 
professores que 
trabalham com aluno 
surdo. A escola está 
aberta para mais 
formações junto ao 
grupo de professores. 

PROF 4: Há rampas de acesso, 
portas e mesas. As obras 
executadas são eficientes, mas 
necessitam de outras formas de 
acessibilidade para outras 
deficiências. Nosso parque infantil 
não é acessível até mesmo para 
aquelas crianças que não 
apresentam deficiência. O espaço 
do parque não possibilita uso, pois 
os alunos correm risco, sendo que 
os brinquedos estão velhos e 
estragados. O parque deveria ter 
reformas e espaços que possam ser 
compartilhados pelos alunos com e 
sem deficiência (mesas de xadrez e 
brinquedos que atinjam os 
cadeirantes). 
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APÊNDICE J - Aplicação entrevista semiestruturada: pais 
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 Acessibilidade aos ambientes da escola e Inclusão de PCD na escola 

Os pais foram orientados a analisar se a escola é acessível para pessoas usuárias de 
cadeiras de rodas, direcionando-os a analisar o parque infantil de sua escola. 
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co

la
 A

 

PAIS 1: [...] a escola é totalmente "acessível" ou seja o pátio é plano e espaçoso.. Ela precisou de 
ajuda em todos eles, apesar dela se divertir bastante agente encontra bastante dificuldade para 
que ela fique a vontade no brinquedo, nestas praças públicas o único brinquedo em que ela 
consegue ir sozinha é o "trepa-trepa" no qual ela mesma pode se manter de pé sem auxilio de 
outra pessoa. 

PAIS 2: Na escola há rampas muito altas e calçamento irregular. Acho ruim a acessibilidade aos 
ambientes. Meu filho não utiliza os brinquedos do parque. 
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PAIS 3: Eu acho que a inclusão está funcionando, eu vejo muito na escola (crianças com 
deficiência). Ela usa normalmente os brinquedos. Eu apoio ela e ela se ajeita sozinha, não tem 
dificuldade nesse sentido. Ela usa o balanço normal, eu deixo ela. Eu a posiciono e ela brinca 
sozinha, super tranquilo, ela usa de forma mais independente possível. Mas eu fico ali perto, de 
olho para ela não cair. A3 é muito estimulada em casa e na escola. A3 pode utilizar o andador, a 
cadeira as vezes atrapalha ela. Ela usa bastante a gangorra, mas como sempre tem a dificuldade de 
outra criança brincar com ela geralmente eu ponho ela de um lado e do outro lado eu fico, tudo da 
forma mais independente possível. Mas estou ali perto. Ela não tem amigos para brincar em casa, 
ela sofre certa rejeição. 
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PAIS 4: A escola possui uma rota até o parque com um piso que permite o uso de cadeira de rodas 
de forma fácil e segura. Porém a minha filha não chega a ir até os brinquedos. A rampa lá na frente 
da escola é a principal dificuldade. Os colegas dificilmente esperam ela no final da aula. Então eu 
sempre peço para ela esperar ali na frente e já conversei com a guardinha que fica no portão e aí 
ela (filha) chega ali e chama ela (guarda) e elas buscam ela (filha) e levam até o portão porque ela 
não consegue descer a rampa, vai muito rápido. Nessas rampas pequenas nas portas (soleiras) eu 
pedi para a prefeitura arrumar, porque só tinha essa que fica em frente da escada e ela sempre 
tem que esperar os colegas entrarem (tem muita gente). Eu pedi essa outra só que está estragada 
agora. A única dificuldade é a da entrada, essa aqui ela consegue ir até a sala dela. Eu acho que de 
repente é uma coisa boa ter um brinquedo adaptado na escola, mas ela (filha) não deixa ninguém 
tirar ela da cadeira para passar para outro lugar e pegar ela [...] tem colegas que estão passando e 
querem pegar ela e ela não deixa, fica com vergonha de pegarem ela no colo (tirar da cadeira) na 
frente dos amigos. Se tivesse um brinquedo que ela pudesse usar era bom ter em casa, ela 
brincaria em casa. 
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APÊNDICE K - Aplicação entrevista semiestruturada: alunos 
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 Acessibilidade pátio escolar Acessibilidade nos equipamentos do 
playground 

Os alunos foram questionados a descrever 
as dificuldades que enfrentavam ao tentar 

acessar as dependências da escola por meio 
da cadeira de rodas, focando-se no parque 

infantil. 

Os alunos descreveram quais brinquedos 
conseguem utilizar e quais que gostariam 

de utilizar no parque escolar. 
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ALUNO 1: Há pedras no chão. O acesso até o 
parque é ruim. Eu não brinco no parque porque 
quando tem educação física quem me leva são 
meus colegas e como o caminho é ruim eles não 
conseguem empurrar a cadeira de rodas. Tem 
um degrau para entrar no parque e meus colegas 
não conseguem me empurrar até lá e passar por 
ele. 

 
ALUNO 2: Não consigo descer as rampas da 
escola sozinho. Às vezes, mesmo quando alguém 
ajuda desço muito rápido. Tem muitas pedras 
soltas no chão. As pedras no chão deveriam ser 
bem “ralinhas” sem degrau nenhum. 

ALUNO 1: Era bom que o parque ficasse num 
lugar mais plano, assim eu poderia brincar. Eu 
consigo andar no balanço e no trenzinho. 

 

ALUNO 2: Eu não brinco nos brinquedos do 
parque. É difícil subir no balanço e ainda 
posso cair. Eu gostaria de brincar nos 
brinquedos se fossem seguros, se eu não 
caísse no chão. Eu gostaria de brinca no 
escorregador, mas acho que deveria ter uma 
barra para segurar nas laterais, para não 
descer tão rápido... 
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 ALUNO 3: Preciso de ajuda para ir até a pracinha, 
tem muita areia e brita. Piso irregular. 

 

 

ALUNO 3: Preciso de ajuda para subir no 
trenzinho, mas depois consigo brincar sozinha. 
Não consigo brincar no escorregador, posso 
cair. Gostaria de brincar nos brinquedos 
(escorregador). 
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 ALUNO 4: Acho difícil chegar até os brinquedos. 
No chão tem muita areia, é difícil da cadeira de 
rodas andar...Atola as rodas da cadeira de rodas 
na areia. Acho que os brinquedos da pracinha 
estão muito estragados. 

ALUNO 4: Acho perigoso ir até os brinquedos. 
Não consigo chegar até eles, o piso é de areia 
e tem grama por todo lado. Gostaria de 
brincar no balanço e no gira-gira. 

 
 

 

 

 

 

 

 



186 
 

APÊNDICE L - Guia com diretrizes de projeto para parques infantis escolares acessíveis. 

 



187 
 

 



188 
 

 



189 
 

 



190 
 

 

 



191 
 

 

 



192 
 

 

 



193 
 

 

 



194 
 

ANEXO A - Autorização concedida pela SMED para ida às escolas. 
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ANEXO B - Aprovação da pesquisa pela COMPESQ. 
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ANEXO C - Aprovação da pesquisa pelo CEP - Plataforma Brasil. 
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ANEXO D – Planilha para avaliação parque infantil (Manual de Acessibilidade Espacial para 
Escolas: o direito à escola acessível). 
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ANEXO E – Planilha para avaliação pátio escolar (Manual de Acessibilidade Espacial para 
Escolas: o direito à escola acessível). 
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