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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi verificar a estrutura física de uma escola municipal localizada no bairro do Jappim II, na zona sul de Manaus, com 
essa pesquisa, pretendeu-se analisar as barreiras arquitetônicas da instituição de ensino, ressaltando as dificuldades encontradas pelos alunos. 
Acredita-se que este estudo poderá contribuir para que os órgãos responsáveis pela escola possam fazer uma reavaliação sobre a qualidade de 
vida dos alunos com mobilidade reduzida e que possam ser feitas as adaptações de acordo com as normas técnicas, facilitando, assim, a inclusão 
escolar de cada criança com deficiência no âmbito da escola. Sendo assim, a inclusão escolar de alunos com deficiência em escolas regulares é um 
direito garantido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, que determina a educação especial como dever constitucional 
do Estado, facilitando a inclusão de pessoas com deficiência na rede regular de ensino. Mas ainda existem muitas adaptações a serem realizadas 
para favorecer as crianças com deficiência física na educação regular. De uma maneira específica, os objetivos são analisar se a escola está 
adaptada para receber alunos com mobilidade reduzida; analisar se existem as barreiras arquitetônicas para o acesso de crianças cadeirantes e 
com mobilidade reduzida; verificar os principais ambientes frequentados pelos alunos com mobilidade reduzida. Com isso, pôde-se reforçar a 
ideia da importância de um ambiente escolar acessível para todos os alunos, apresentando ou não deficiência física ou mobilidade reduzida. 
Nesse sentido, buscou-se, também, através de referências bibliográficas, mostrar, com os resultados obtidos, destacar que as escolas ainda não 
estão totalmente acessíveis para receber as crianças com deficiência física. Sugere-se que sejam feitas adaptações arquitetônicas de acordo com 
a Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas 9050, para a garantia da acessibilidade. Por fim, conclui-se que os mínimos detalhes 
arquitetônicos podem gerar grande influência na acessibilidade das escolas, aumentando ou diminuindo as dificuldades encontradas por alunos 
com deficiência e ou mobilidade reduzida.
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