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DIRETRIZES ARQUITETÔNICAS DO ESPAÇO ESCOLAR IDEAL PARA 

INSTITUIÇÃO APAE –“ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 

EXCEPCIONAIS”. 

   
Catharina Simone Valério 

 

RESUMO 
  

Considera-se de grande importância a inclusão das pessoas com deficiência para 
uma sociedade mais justa e igualitária. A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais, conhecida como APAE, tem por finalidade defender seus direitos, 
promovendo saúde e educação. A instituição abrange diferentes etapas e modalidades 
de ensino, como: educação infantil, ensino fundamental, educação profissionalizante e 
também habilitação/reabilitação da pessoa com deficiência. Esta instituição requer 
espaços adequados e acessíveis para um bom funcionamento, atendendo a todas 
necessidades e especificidades de seu público alvo além de adequar-se a quaisquer 
exigências pedagógicas. Analisamos a escola como âmbito sociocultural, onde a 
estrutura física influencia no comportamento humano e na educação.  Assim, surgem 
as diretrizes arquitetônicas, pois, quando o ambiente de ensino é planejado e 
acessível, possibilita uma aprendizagem prazerosa e de qualidade, criando 
possibilidades, relacionando os indivíduos, dando-lhes autonomia para viver o espaço.  

  
Palavras-chave: Inclusão. Educação. Arquitetura.  
 
 

ARCHITECTURAL GUIDELINES OF THE IDEAL SCHOOL SPACE FOR 
INSTITUTION APAE - "ASSOCIATION OF COUNTRIES AND FRIENDS OF 

EXCEPTIONS" 
 
 
ABSTRACT 

 

 

The inclusion of people with disabilities in a more just and equal society is of great 
importance. The Association of Parents and Friends of the Exceptional, known as 
APAE, aims to defend their rights, promoting health and education. The institution 
covers different stages and modalities of teaching, such as: infant education, 
elementary education, vocational education and also habilitation / rehabilitation of the 
disabled person.  
This institution requires adequate and accessible spaces for a good functioning, 
attending to all the needs and specificities of its target public, in addition to adapting 
to any pedagogical requirements. We analyze the school as a sociocultural context, 
where the physical structure influences human behavior and education. Thus, the 
architectural guidelines arise, because when the teaching environment is planned 
and accessible, it enables a pleasant and quality learning, creating possibilities, 
relating individuals, giving them autonomy to live the space. 

 
Keywords: Inclusion. Education. Architecture. 



 

 

1  INTRODUÇÃO  

 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais existe no Brasil há 63 

anos, com o objetivo de “promover e articular ações de defesa de direitos, 

prevenção, orientação, prestação de serviço, apoio a família, direcionadas à 

melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma 

sociedade justa e solidária”. (APAE) 

A APAE, como é conhecida a associação, trabalha com crianças, jovens, 

adultos e idosos com deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos 

globais do desenvolvimento. A instituição oferece atendimento educacional, 

promoção à saúde, apoio às famílias e à inclusão escolar e educação profissional, 

proporciona a defesa de direitos das pessoas deficientes, trabalhando em 

comunidade.  

Grande aliado para educação de qualidade é o ambiente escolar, o espaço 

onde são praticadas as atividades. Neste aspecto, a arquitetura oferece assistência  

á educação. Tornar o ambiente adequado, principalmente para as pessoas com 

necessidades especiais, é a tarefa primordial das diretrizes projetuais. O 

desenvolvimento dos projetos deve atender aos conceitos escolares, onde se 

respeita a diversidade, proporcionando áreas amplas e flexíveis. Os espaços físicos 

devem atender as necessidades e adaptar os ambientes com a finalidade de tornar 

o aprendizado estimulante e prazeroso, pois a educação não é só feita dentro das 

salas de aula. Como diz Mazzei e Mota, “quando coloca muitas crianças em uma 

caixa silenciosa, algumas delas ficam muito nervosas, quando o espaço é aberto e 

estimulante não há razões para ficar nervoso, não há limites”. 

 A instituição é mais que uma escola, atende também à família e busca a 

habilitação/reabilitação das pessoas com deficiência. Portanto, contemplam amplas 

áreas que devem adequar-se aos que frequentam seus ambientes. 
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2 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 

 

2.1 A Instituição APAE e o Movimento Apaeano. 

 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, fundada em 1954 no Rio 

de Janeiro, é considerada hoje como o maior movimento social filantrópico na busca 

da defesa de direitos, prestação de serviços e inclusão social da pessoa com 

deficiência intelectual e/ou múltiplas existente no país.  

Logo após a fundação da APAE foi criada a Federação Nacional das Apaes, 

em seguida as Federações Estaduais, congressos e campanhas, possibilitando uma 

maior unidade do movimento e assim, segundo Mazzotta (1999, p.52) “promover em 

todo Território Nacional, a educação, treinamento, reabilitação e assistência 

educacional a pessoas com deficiência em qualquer idade ou sexo”.  

A Federação Nacional das Apaes (2006), mostra um crescente número de 

APAEs, juntamente com a atuação da mesma, conforme abaixo:  

“É uma explosão de multiplicação, verdadeiramente notável sob todos os 
aspectos, levando-se em conta as dificuldades de um país como o nosso, 
terrivelmente carente de recursos no campo da educação e mais ainda, na 
área de educação especial. Este crescimento vertiginoso se deu graças à 
atuação da Federação Nacional e das Federações Estaduais, que, seguindo 
a mesma linha filosófica da primeira, permitiram e incentivaram a formação 
de novas APAEs”. (FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES, 2006) 

As APAEs, através de suas federações, buscam a garantia dos diretos da 

cidadania da pessoa com deficiência em todo território nacional. 

A APAE é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos. Tem 

como objetivo “promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, 

orientação, prestação de serviço, apoio à família, direcionadas à melhoria da 

qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa 

e solidária”. (APAE) 

Explica Neusa Salaberry, 2007: 

Essa oferece diferentes possibilidades técnicas e instrumentais para melhor 
preparar a pessoa com deficiência mental para a vida em sociedade, 
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sensibilizando a comunidade para a causa da pessoa com deficiência, 
reduzindo os preconceitos e ampliando sua consciência para assegurar 
seus direitos, como também conscientizá-los de seus deveres como 
cidadãos. (SALABERRY, NEUSA T. M., 2007, p.11) 

Seus princípios institucionais inclui possibilitar o desenvolvimento à pessoa 

com deficiência visando à qualidade de vida, promover e prover acessibilidade em 

todos os meios, arquitetônicos, de comunicação e outros. E também sensibilizar a 

sociedade para a causa dessas pessoas, eliminando preconceitos e discriminações, 

assegurando o cumprimento de seus direitos, pois a pessoa com deficiência é 

dotada de sentimentos, emoções e elaborações mentais que devem ser respeitadas 

e sua deficiência ser entendida como uma de suas múltiplas características.  

As APAEs, em sua maioria, oferecem atendimento educacional 

especializado para as pessoas com deficiência intelectual e múltiplas, e hoje, por 

força do movimento de inclusão, também atuam na oferta de apoio a esses 

educandos em diferentes áreas, como: defesa de direitos, promoção à saúde, apoio 

às famílias, educação profissional, esportes, cultura e lazer. 

A importância do movimento apaeano nos é colocada por Arns (2008) 

quando diz: 

 
A importância do movimento está no trabalho voltado para a busca da 
qualidade de vida do portador de deficiência, desde a sua concepção até o 
envelhecimento, através de prestação de serviços de qualidade. O 
movimento é importante para a inclusão social do portador de deficiência 
mental e apoio à sua família, por meio de um esforço coordenado dos pais, 
profissionais, amigos da própria pessoa portadora de deficiência. (ARNS, 
FLAVIO, 2008, p 6) 

 

Além de desenvolver, na pessoa com deficiência, o conceito de homem 

como sujeito de sua história, livre e capaz de conceber-se, sendo capaz de ser 

solidário, fraterno, de amar e ser amado, deve-se tornar o aluno membro da 

sociedade, exercendo valores, justiça e dignidade. Como diz Meletti, (2006, p. 16), 

“quanto mais a pessoa se aproxima dos padrões da normalidade de um determinado 

grupo, mais normal será considerada e, por isso, mais aceita. Quanto mais se 

distanciar destes, mais desviantes e menos aceita será”. 

Envolver a família no processo educativo é outra função importante, 

prestando-lhe apoio e orientação em relação a cuidados, atendimentos específicos e 
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procedimentos necessários para favorecer o pleno desenvolvimento da criança, do 

jovem e do adulto com necessidades educativas especiais, Glat afirma:  

[...] a influência da família no processo de integração social do deficiente é 
uma questão que deve ser analisada levando-se em consideração dois 
ângulos: a facilitação ou impedimento que a família traz para integração da 
pessoa portadora de deficiência na comunidade, e a integração da pessoa 
com deficiência na sua própria família. (GLAT, 1997. pág. 111) 

 

A família passa ser um grande aliado na busca da inclusão da pessoa com 

deficiência na sociedade, porém, como diz Glat em seu artigo publicado na Revista 

Brasileira de Educação Especial (1997, p.117) “é preciso ficar claro que, viver em 

função de um filho ou irmão deficiente, não significa aceitação, nem solidariedade 

familiar; integrar um membro deficiente é deixar que ele ocupe seu espaço na 

constelação familiar em igualdade com os demais membros”. 

A instituição oferece ainda aos profissionais, todos habilitados para a 

educação especial, condições para a melhor forma de construir, adquirir, transmitir e 

produzir conhecimentos, capazes de orientar e motivar a caminhada dos educandos. 

Desta forma Tavares afirma: 

“Aqueles que trabalham com essas pessoas devem empenhar-se em criar 
oportunidades de aprendizados. Lançando mão de técnicas, metodologias e 
didáticas para que eles se tornem senhores da sua vida e cheguem a ponto 
de adquirirem autonomia e independência, elevem sua autoestima, 
enriqueçam seu vocabulário, adquiram o senso crítico e estético e que a 
todo instante aumente o seu cabedal cultural.” (TAVARES, Marcia. 2007, p. 
35) 

Podemos assim afirmar que a instituição tem como ideologia um contexto 

social amplo, e o sistema de ideias que a faz propagar-se é o mesmo que faz existir 

quase todos as demais ideias, buscando o crescimento e igualdade de direitos da 

pessoa com deficiência.   

 

2.2 Organização administrativa e pedagógica da escola 

 

Conforme reza na Constituição Federal (1988), na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (Lei n. 9394/96) e no Estatuto da Criança e do Adolescente, (Lei nº 

8069/90), são assegurados aos estudantes, crianças, jovens e adultos com 

deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do 
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desenvolvimento o acesso ao direito à educação, no ambiente da escola de 

educação básica, na modalidade educação especial, em consonância com o 

movimento de inclusão das pessoas com deficiência.  

Para garantir estes direitos, as APAEs do Paraná estabeleceram parceria 

com o governo do Estado e mantém Escolas de Educação Básica na Modalidade de 

Educação Especial que, segundo o Regimento da Escola Estrela da Vida - 

Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade Educação Especial (2015, 

p.15) no Art. 5 fala “Assegurarão aos educandos o direito a currículos, métodos, 

técnicas, recursos educacionais, avaliação e organização específica de 

temporalidade para o atendimento às suas necessidades educacionais especiais", 

garantindo educação igualitária e de qualidade. 

Existem três eixos fundamentais para a organização do ensino na educação 

especial. O primeiro eixo são os aspectos legais, estabelecidos na Constituição 

Federal. O segundo eixo ressalta as especificidades e características dos 

estudantes. Já o terceiro eixo é balizado nos princípios norteados da educação 

inclusiva, onde o foco é o enfrentamento dos desafios de reestruturar políticas e 

estratégias educacionais garantindo condições indispensáveis para que possam 

manter-se na escola e aprender.  

Certifica Mirian Guebert:  

Existe a preocupação no sentido de incentivar e de estimular o 
desenvolvimento de atividades básicas concernentes à vida do individuo, 
em seus aspectos afetivos, sociais e profissionais, para que possam se 
tornar independentes, autônomos e atuantes da sociedade, como cidadãos 
conscientes.[...]trabalho educacional, para desenvolverem ao máximo suas 
capacidades enquanto individuo. (GUEBERT, Mirian C. C., 2010, p.66/67) 
 

Assim, implementam políticas e ações para o atendimento educacional 

especializado, adaptações institucionais e flexibilização de atividades, atenção 

individualizada, apoio para a autonomia e socialização, a fim de tornar capaz de 

promover as competências indispensáveis para a sociedade do conhecimento.  

A organização pedagógica das Escolas de Educação Básica, na Modalidade 

de Educação Especial, tende a ofertar todo percurso de formação do educando na 

Educação Básica, com todas as etapas de ensino: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional por meio de 

um currículo flexível que possibilite acesso à escolarização para todos.  
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2.2.1 Ensino Infantil  

 

 

A Educação Infantil é destinada a educandos com atraso no 

desenvolvimento biopsicossocial, na faixa etária de zero a cinco anos. Com objetivo 

de proporcionar condições adequadas para promover bem estar, para seu 

desenvolvimento físico, cognitivo, intelectual, afetivo e social. Responsável por três 

principais funções: cuidar, educar e brincar.  

A educação Infantil é organizada por: 

· Estimulação Essencial: para crianças de zero a três anos, com o 

programa educacional especializado e preventivo. Estimulando os processos 

cognitivos e motores, visando alcançar o pleno desenvolvimento da criança. 

· Educação Pré-Escola: atende a crianças de quatro e cinco anos, o 

trabalho pedagógico é pautado no conhecimento do mundo, em áreas do 

desenvolvimento cognitivo, motor e socioafetivo que se encontram defasadas em 

consequência da deficiência ou transtornos.  

 

 

2.2.2 Ensino Fundamental 

 

 

Tem por objetivo a formação básica, realizada por meio de conteúdos 

curriculares que integram conhecimentos úteis ao exercício da cidadania, 

incorporados a valores éticos e estéticos que contemplem a autoestima do 

educando e atitudes adequadas ao convívio social, comprometendo-se com uma 

postura relevante para vida em sociedade. 

É organizada em um ciclo contínuo de dez anos, atendendo a faixa etária 

dos seis aos quinze anos. Este ciclo divide-se em dois, que equivalem 

respectivamente ao 1º e 2º anos do ensino fundamental, o 1º ciclo esta subdividido 

em quatro etapas, com duração de quatro anos, já o 2º ciclo é subdividido em seis 

etapas, com duração de seis anos.  

A progressão dos ciclos é contínua, sendo aprovados automaticamente. Ao 

completar dezesseis anos, concluído ou não o ciclo de ensino fundamental, o 
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educando dará continuidade à sua escolaridade na educação de jovens e adultos - 

EJA.  

Já aqueles educandos que apresentam condições acadêmicas para 

frequentarem a escola comum, serão transferidos para rede comum de ensino. 

 

 

2.2.3 Educação de Jovens e Adultos - EJA/Educação Profissional. 

 

 

Fundamenta-se em condições de natureza social, ética e política, garantindo 

que as pessoas acima de quinze anos tenham acesso ao ensino fundamental. Essa 

modalidade permite aos estudantes uma trajetória de aprendizado não padronizada, 

respeitando o tempo de cada um.  

A Educação de Jovens e Adultos - fase I organiza-se em etapa única para os 

anos iniciais, do 1º ao 5º ano e habilidades básicas do trabalho. Tornando possível: 

“dominar instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes permitem melhor 

compreender e atuar no mundo em que vivem [...]” (Ribeiro, 1999). 

A EJA é articulada com a Educação Profissional, propondo alternativas e 

atividades ocupacionais de trabalho aos educandos. A educação profissional deve 

estar correlacionada ao desenvolvimento do conhecimento acadêmico como diz o 

artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394/1996 “a 

educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a 

vida produtiva”. 

A Educação Profissional tem por finalidade preparar para o mundo do 

trabalho, desenvolver atitudes participativas, permitindo conviver na sociedade de 

forma mais engajada. 

É dividida em três unidades ocupacionais: 

· Unidade Ocupacional de Qualidade de Vida: ofertando bem-estar 

físico, mental e ocupacional, possibilitando o exercício da cidadania e o 

desenvolvimento da autonomia e independência. 

· Unidade Ocupacional de Produção: continuidade aos processos 

educacionais com diferentes atividades formativas e de organização. 
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· Unidade Ocupacional de Formação Inicial: possibilita a aquisição de 

conhecimentos teóricos, técnicos e ocupacionais, incluindo-os socialmente, 

desenvolvendo trabalhos tanto nas escolas como nas empresas. 

Em todas as áreas são realizadas projetos de acordo com o nível de 

desenvolvimento e possibilidade de cada aluno. 

 

2.2.4 Habilitação/Reabilitação. 

 

Viabilizando a igualdade de condições para a permanência dos estudantes 

na instituição, respeitando a diversidade e as peculiaridades de cada um, a 

instituição oferece a habilidade/reabilitação do aluno por meio da equipe 

multiprofissional. Esta equipe é constituída por profissionais de diferentes áreas, 

como psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, terapeuta ocupacional, 

fonoaudiólogo, médico entre outros. Esses profissionais devem acompanhar o 

desenvolvimento educacional dos alunos, como também trabalhar com os 

estudantes no sentido de desenvolver hábitos, atitudes e comportamentos, 

desenvolvendo projetos de acordo com o nível de desenvolvimento e possibilidade 

dos educandos da escola. 

 

2.2.5 Clube de Mães. 

 

Pensando na necessidade de haver uma união entra a instituição e a família, 

como consta no Regimento da Escola Estrela da Vida - Educação Infantil e Ensino 

Fundamental na Modalidade Educação Especial (2015, p.35) no Art. 69 fala que 

“tem por finalidade promover a integração, incentivando a responsabilidade de pais e 

mães, como coautores no processo de ensino aprendizagem”, muitas APAEs 

incentivam a criação do Clube de Mães, promovendo a reunião entre mães, 

provocando uma troca de experiências de convívio com a pessoa com deficiência, 
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aproximando as famílias da escola. Realizando atividades em conjunto, como 

artesanatos e outros. 

 

2.3 Publico alvo e as Deficiências:  

 

O publico-alvo da escola de educação especial são Pessoas com 

Deficiências Intelectuais e/ou Múltiplas Deficiências e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento. 

Essas deficiências podem ser assim definidas: 

2.3.1 Deficiência Intelectual e Múltiplas Deficiências - A Associação Americana 

de Deficiência Intelectual e de Desenvolvimento - AADID (2010, p.1) refere-se a 

educandos com deficiência intelectual aqueles que possuem incapacidade 

caracterizada por limitações significativas no funcionamento intelectual e no 

comportamento adaptativo, expressa nos habilidades práticas, sociais e conceituais, 

manifestando-se antes dos dezoito anos de idade. É explicada por cinco dimensões: 

Dimensão I: habilidades intelectuais; Dimensão II: comportamento adaptativo; 

Dimensão III: participação, interações, papéis sociais; Dimensão IV: saúde; por 

último Dimensão V: Contextos ambientais e culturais. 

Outros aspectos para compreensão dessa deficiência é o sistema de 

classificação, baseado nos apoios que a pessoa necessita. Conforme a intensidade 

os apoios são classificados em: intermitentes; limitados; extensivos; pervasivos ou 

generalizados. 

A Deficiência Intelectual pode estar, em determinados casos, vinculada à 

outra deficiência: Deficiências Múltiplas, que é a associação de duas ou mais 

deficiências no mesmo individuo. Uma dessas associações é a Deficiência 

Intelectual associada à Deficiência Física ou Neuromotora.  

 

2.3.2 Deficiência Intelectual, associada à Deficiência Física Neuromotora - 

Entende-se por Deficiência Física uma variedade bastante ampla, que de alguma 

forma altera o funcionamento do aparelho locomotor, comprometendo assim a 

mobilidade, coordenação motora-geral ou da fala. As alterações são decorrentes de 
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lesões neurológicas, neuromusculares, articulares e ortopédicas ou de más-

formações congênitas ou adquiridas.    

 

2.3.3 Transtornos Globais do Desenvolvimento – caracterizada por alterações 

no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 

comunicação, repertório de interesses e atividades restrito, movimentos 

estereotipados e repetitivos. Neste grupo incluímos o Autismo, que causa desordens 

neurodesenvolvimentais, Síndromes de Espectro do Autismo, que são as Síndromes 

de Asperger e Síndrome de Rett, transtornos invasivos do desenvolvimento e atrofia 

cerebral associada à hiperamonemia, doenças neurológicas e por último Transtorno 

Desintegrativo de Infância, conhecido também como Demência Infantil ou Psicose 

Desintegrativa. 

 

 

3 ARQUITETURA ESCOLAR INCLUSIVA 

 

 

Como visto em Enciclopédia da Língua Portuguesa (1980 p.279 v.1) 

Arquitetura significa “Arte de edificar, de construir edifícios, disposição de um 

edifício”, organizando ambientes onde serão praticadas atividades. Escola (1980 

p.1094 v.4), refere-se a “estabelecimento, local onde se recebe ensino artístico, 

científico e literário, conjunto de professores e alunos [...]” e a Inclusão (1980 p.1494 

v.5) quer dizer “ação ou efeito de incluir”, vindo da palavra “incluir” que reflete em 

“abranger, compreender, conter, envolver, implicar”. 

Em todas as pesquisas realizadas vemos claramente como a arquitetura 

pode influenciar diretamente na educação. Diretrizes devem tornar o ambiente 

adequado, principalmente para pessoas com necessidades especiais.  Estas 

diretrizes devem eliminar barreiras, integrando os alunos à escola, permitindo que o 

local seja acolhedor, seguro, podendo receber, com toda infraestrutura necessária, 

as crianças, jovens e adultos com deficiência. Assim terão maior autonomia para 

viver o espaço escola e melhores condições para a aprendizagem.  

Olhando para arquitetura escolar, identificamos grandes possibilidades e 

funções. Devemos analisar a escola como um espaço sociocultural, relacionado com 
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a aprendizagem, levando em consideração a estrutura espacial e suas influências no 

comportamento humano.  

O desenvolvimento dos projetos escolares, fala Cristina Carvalho em sua 

tese (2008, pg. 73) “as alterações nas construções dos ambientes escolares 

aconteceram basicamente em função do momento político e das necessidades 

sociais e culturais”, a concepção inicial desenha propostas arquitetônicas, políticas e 

educacionais. 

Coloca Larissa Gomes Melo (2012) “no período inicial da história do Brasil 

não havia espaços próprios destinados ao ensino”, pois nem sempre eram 

vinculados a um projeto educacional. “Com o decorrer do tempo, isso foi se 

modificando devido às necessidades apresentadas”, de acordo com objetivos de 

cada período, assim foram evoluindo e melhorando espaços para serem oferecidos 

aos alunos.  

Segundo Carvalho (2008) “As metas de agora são construir um novo 

conceito de escola, que respeita as diversidades, atendendo as necessidades 

especiais dos alunos e garantindo acessibilidade”. Devemos refletir em áreas mais 

amplas e flexíveis para adequar-se a qualquer exigência pedagógica, pois é o lugar 

onde todas as relações acontecem.  

Quando observamos a organização de um espaço, vemos a presença de 

valores, símbolos e cultura, não sendo diferente no ambiente escolar, podemos 

observar o comportamento, ideologias impostas e outros, como diz Escolano: 

A arquitetura escolar é também por si mesma um programa, uma espécie 
de discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, como 
os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial 
e motora e toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, 
culturais e também ideológicos. (ESCOLANO, 1998, P.26). 

 
A escola é formadora de cidadania, assim reforça a importância de projetos 

e propostas que levam em conta as estruturas espaciais e suas influências no 

comportamento humano. O ambiente escolar está associado ao aluno que irá 

frequentá-lo, não sendo construído por acaso, havendo um planejamento e 

objetivos. 

A maior finalidade atualmente é tornar o aprendizado mais prazeroso e 

lúdico. Já se sabe que não se aprende somente nas salas de aula, por isso hoje 
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existem outras áreas dentro do ambiente escolar, como áreas de recreação que 

também devem ser exploradas com finalidades de ensinar.  

Como Larissa Gomes Melo (2012), diz “a qualidade de educação está 

relacionada diretamente com condições próprias de vivência e utilização, como uma 

boa mobília, iluminação e ventilação adequada, todos os fatores contribuem para a 

aprendizagem, pois para uma melhor aprendizagem precisamos visar o bem-estar”. 

De acordo com Oliveira (1998): 

[...] a presença de espaços físicos variados e estimulantes decorados para a 
execução de diferentes atividades e que contenham equipamentos e 
mobiliários adequados. Neles é necessária a observância de exigências 
técnicas quanto ao tamanho, ventilação, som e iluminação dos aposentos. 
Não devem existir barreiras arquitetônicas para os deficientes físicos e há 
necessidade de adequação dos espaços para garantir a inclusão de 
crianças com necessidades. (OLIVEIRA, 1998, p.91). 

 
Os espaços físicos devem atender às necessidades pedagógicas, 

combinando os ambientes internos e externos acolhendo as pessoas com 

deficiência, que necessitam de cuidados educacionais e estruturas especiais. Como 

visto em RCNEI/BRASIL (2000, p.44) “[...] o atendimento especializado deve ser 

realizado em espaços físicos adequados ou adaptados, contendo mobiliários, 

materiais pedagógicos e equipamentos apropriados ao trabalho a ser desenvolvido, 

de acordo com as necessidades da criança”. 

 
As diretrizes projetuais foram consideradas básicas e importantes para os 

edifícios escolares, criando condições mínimas para que os alunos possam se 

relacionar, aprender e ter autonomia.  

 

3.1 As Diretrizes Projetuais da Escola de Educação Especial. 

 

As escolas que oferecem atendimento às pessoas com necessidades 

educacionais especiais, necessitam de espaços adaptados e condizentes com as 

necessidades dos alunos e também para atender à diversidade de atividades 

oferecidas a estes. 

Como diz Mazzei e Mota: 
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“[...] podemos concluir que é necessário preparar mais do que uma rampa 

de acesso na entrada do imóvel para atender a todas as pessoas. A 

acessibilidade nas escolas na verdade é o conjunto de condições que 

possibilita que qualquer pessoa usufrua da melhor forma possível do seu 

ambiente de ensino.” (MAZZEI, Carolina; MOTA, Claudia). 

Desta forma devemos proporcionar condições de alcance para utilização dos 

espaços edificados a todos os usuários, com deficiência, mobilidade reduzida ou 

não. 

Iniciamos o projeto estudando o terreno adequado, que possua todas as 

infraestruturas básicas, oferecendo boa via de acesso, segurança, saneamento, 

higiene, salubridade, meio ambiente propício e outros.  

Deve ser observado o clima local, ventilação e orientação solar. O edifício 

deve ser bem ventilado, garantindo o conforto térmico e salubridade, Doris 

Kowaltowski (2011) “Ambientes muito quentes ou muito frios influenciam diretamente 

na concentração e consequentemente no aprendizado.” Os ambientes devem ser 

orientados em norte/sul conforme maiores áreas e maior período de permanência. 

Privilegiar a iluminação natural é fundamental, pois facilita a realização de tarefas, 

como Doris Kowaltowski (2001) relata “é impossível aprender em espaços em que 

luz seja insuficiente ou inexistente, a escrita e a leitura exigem ambientes 

corretamente iluminados.” Ainda para o conforto térmico do ambiente, quando 

necessário, proporcionar elementos de proteção a sol e chuva, como brises, 

marquises e outros. Não podemos esquecer-nos do conforto acústico, menciona 

ainda Doris Kowaltowski, que nos dias de hoje acaba sendo um grande problema 

nas escolas, para este, usamos materiais que promovem o tratamento acústico dos 

ruídos externos e dos ruídos gerados dentro do próprio edifício escolar, os materiais 

usados como absorventes acústicos são materiais macios, porosos e fibrosos, assim 

melhoramos o desempenho de reverberação do som. 

Todos os ambientes, internos ou externos, requerem diretrizes e 

adequações específicas. Começando pelos acessos e circulação, onde o piso deve 

ser antiderrapante, com piso tátil e revestimentos nivelados, rejuntes não muito 

largos, para que não dificultem a transição de quem faz uso de bengalas, 

andadores, cadeiras de rodas ou outros equipamentos, dito por Carvalho (2008, 

p.247). Devem ser usadas cores contrastantes, para melhor sinalização, pois 
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atendem crianças e adultos com deficiências diversas. Referente à largura, na NBR 

9050/2015, as dimensões mínimas para deslocamento em linha reta, para uma 

pessoa em cadeira de rodas, é necessário 0,90 m, para um pedestre e uma pessoa 

em cadeira de rodas varia entre 1,20 m a 1,50 m e para duas pessoas em cadeira 

de rodas a largura é de 1,50 a 1,80 m, já Ruth (1999) diz que é necessário 1,12 m 

para passagem de um cadeirante e 2,24 m para a passagem de duas cadeiras.  

Todas estas devem ser livres de qualquer barreira. Propondo que em todos os 

acessos haja uma cobertura devida, para proteção da chuva quando a chegada de 

qualquer usuário.  

As rampas e escadas devem conter piso antiderrapante e piso tátil, para 

segurança de todos os usuários, possuindo corrimão duplo, preferencialmente dos 

dois lados, segundo Ruth (1999) com altura de 0,86 m a 0,96 m para os adultos e o 

outro em nível inferior com 0,51m a 0,71 m para crianças e cadeirantes. Estes, se 

não forem isolados por paredes contra fogo, conforme leis de bombeiro, devem 

possuir guarda-corpo. Nas rampas a inclinação recomendável, garantindo que seja 

acessível, dada pela NBR 9050/2015 deve ser de 6,25% a 8,33% para desníveis de 

0,80 m,  com no máximo 15 seguimentos; de 5% a 6,25% para desníveis de no 

máximo 1,00 m e menores que 5% para desníveis até 1,50 m com seguimentos de 

rampas ilimitados, lembrando que para rampas a largura mínima seria de 1,20 m. 

Nas escadas, a largura recomendável também como as da circulação e rampa é de 

no mínimo 1,20 m. Conforme NBR 9050/2015, os espelhos devem ser de 0,16 m a 

0,18 m e suas pisadas de 0,28 a 0,32 m, os patamares, segundo Brasil/MEC (1997), 

para crianças devem vencer o desnível de 1,22 m, já para adultos o desnível pode 

ser maior, alcançando 3,20 m recomendações estas para áreas internas ou 

externas.  

Os mobiliários e equipamentos, internos ou externos, devem ser adequados 

e acessíveis com dimensões como largura, altura e dispor de um alcance a todos os 

usuários e em alguns casos adaptados para os alunos com deficiência física 

neuromotora, em contextos necessários integrar os cadeirantes com os não 

portadores desse equipamento, permitindo que os alunos interajam e tenham 

autonomia dentro do espaço escola. 
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As aberturas dos ambientes internos devem possuir peitoril baixo, entre 0,70 

m a 0,90 m permitindo que as crianças vejam e interajam com o externo, além de 

proporcionar ventilação e iluminação natural, estas aberturas com vão mínimos de 

1/5 da área do piso, conforme visto em Encante 1 (2006). As portas com vão livres 

de no mínimo 0,90 m, permitindo a passagem de qualquer usuário.  

As salas de atividades, sendo elas salas de aula, multiuso, multimídia, artes 

e outras, são as salas de maior permanência dos alunos. Suas áreas variam 

bastante, conforme a quantidade de alunos a serem atendidos em cada uma delas, 

nas escolas de educação especial trabalha-se com turmas de no máximo 12 alunos, 

conforme leis vigentes do Estado do Paraná. Visto isto, Elali (2004) coloca em média 

a área mínima de 2,00 m² a 2,50 m² por pessoa, por precisarem de um espaço maior 

pra se locomoverem. Nestas, por serem ambientes de maior permanência dos 

alunos, deve-se evitar incidência solar direta, por  questões de conforto. 

Podem oferecer salas de descanso, recomendável para educação infantil. 

Como diz Cristina Carvalho (2008, p.269) “o ideal é abrigar no mínimo 6 alunos, 

contendo armários, guarda-roupas e leitos, implicando assim numa área mínima de 

24,00 m² por sala ou 4,00 m² por criança.”  

 As salas, além da iluminação natural, precisam também de uma iluminação 

artificial. Analisando as questões acústicas, como já citadas a cima, devem ser 

usados materiais absorventes de som, com finalidade de absorver os sons 

indesejáveis e corrigir o tempo de reverberação. Nas paredes podem ser usadas 

texturas com caráter didático e estimulante, além das texturas, podem receber 

diferentes cores. 

O refeitório, como todos os ambientes, deve ser acessível, além de possuir 

mesas que tenham área de aproximação para cadeirantes e alturas compatíveis, o 

balcão de servir-se, com alturas e dimensões atingíveis à qualquer um, explicado 

pela Arquiteta em sua Tese, Cristina Carvalho (2008, p.269). A distribuição e 

posição destas devem permitir a circulação livre, os Parâmetros Nacionais para 

Educação Infantil (2006) estipulam que a área mínima por criança seria de 1,00 m², 

como é necessário o giro de 360º a uma cadeira de rodas, contamos então com 2,00 

m² por pessoa que frequentará o local nos devidos horários.  
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Os banheiros ficam sempre próximos aos locais de maior permanência, e de 

fácil acesso, sendo dotados de peças e acessórios acessíveis e com dimensões 

adequadas, para crianças e também adultos. Os banheiros acessíveis, como vemos 

em NBR 9050/2015, devem possuir entrada independe, possibilitando entrada de 

acompanhantes do sexo oposto. Sendo 5% do total de cada peça sanitária, para 

cada sexo, essa denominada pela quantidade de usuários do edifício ou por m². 

Deve garantir circulação de giro de 360º da cadeira, com dimensões mínimas de 

1,50 m por 1,50 m, entre outras recomendações. 

As áreas livres, que possuem grande importância na aprendizagem e 

desenvolvimento do individuo, são as áreas não edificadas, cobertas ou não, temos 

como exemplo o pátio coberto, que permite maior liberdade aos alunos, é o local de 

encontro, brincadeiras e de mais atividades. Estes devem ser livres de barreiras, 

como os pilares, degraus e outros, possuindo pisos antiderrapantes, com piso tátil.  

Como na circulação, a largura mínima é de 1,50 m a 1,80 m permitindo assim a 

passagem de uma ou duas cadeira de rodas ou um acompanhante. Para Eldi (2002) 

as áreas livres devem ser de 5,00 m² por aluno, em cada turno de expediente da 

instituição.  

O paisagismo, na área externa, conta também como área livre, preferida 

pelos alunos é utilizada como ponto de encontro e de descanso, deve ser 

estruturada de maneira que estimule a curiosidade, criatividade e o aprendizado. As 

crianças aprendem através de descobertas dentro deste espaço. A vegetação deve 

auxiliar no processo, com a diversidade de espécies que podem ser adotadas, 

trazendo diversas características sensoriais específicas e distintas, ditas por 

Dischinger et al. (2004) como o odor, o grau de umidade, espessura, até a existência 

ou não de sombra, sendo mais fácil de memorizar a superfície além de torná-la mais 

agradável; fora a vegetação, diferentes tipos de recobrimento de solo, como areia, 

grama, pedras e terra poderão despertar a sensibilidade e o imaginário dos alunos. 

Outro espaço importante e com grande recurso didático é a horta, utilizada 

para transmitir hábitos alimentares saudáveis, para preservação do meio ambiente, 

propícia para trabalhar a parte motora e os estímulos com os alunos da instituição. 

Área também utilizada pelo ensino profissionalizante, permitindo que os alunos 

trabalhem com algo benéfico dentro do âmbito escolar. 
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Playground, local que apresenta oportunidade para atingir objetivos, estimula 

habilidades motoras, sociabilidade entre outras. Segundo Burjato (2004) “A criança 

aprende enquanto se diverte”. Toda a área deve ser de fácil acesso. Diz Carvalho 

(2008) “Os brinquedos devem ser instalados sobre pisos absorvedores de impactos”, 

oferendo segurança e autonomia, principalmente às crianças com necessidades 

especiais, Burjato também afirma que “precisam ser zoneados, dividindo os 

brinquedos de movimentos mais bruscos com os de brincadeiras mais calmas”.  

As piscinas, nestas instituições, são usadas para lazer, práticas desportivas 

e também reabilitação. Dito por Cristina Carvalho (2008, p.255) “quando usadas 

para lazer, requerem profundidade menor do que quando destinada a práticas 

desportivas e para reabilitação, que exigem profundidade maior, em níveis de água 

adequados para cada faixa etária e cada atividade exercida”. O acesso deve ser fácil 

e adequado para qualquer usuário dela sendo, preferencialmente, por rampas, 

dotadas de corrimãos seguindo todos os padrões já citados.  

Lembrando que a APAE não se trata apenas de uma escola, devemos 

pensar também nos outros ambientes que são necessárias para esta instituição, 

como as salas de estimulação essencial precoce, áreas profissionalizantes (cozinha, 

horta, sala de artesanato e de linha de produção), possui ainda toda área de 

reabilitação/habilitação que são as salas de fisioterapia, terapia ocupacional, 

neurossensorial e os consultórios, estes de psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista e 

assistente social. Estes espaços devem atender todas as diretrizes já citadas, como 

acessibilidade, adequações nas aberturas, ventilação, áreas adequadas e 

adaptadas, apropriando os mobiliários, os acessos, orientação solar e os materiais a 

serem utilizados, como também o uso das cores, uma vez que cada ambiente e 

atividade exercida pede uma harmonização diferente.  

Ressaltando o uso das cores, Carolina Mazzei e Claudia Motta exemplificam 

“as cores são parte importante na composição do projeto de arquitetura escolar. O 

uso incorreto de uma cor pode gerar um ambiente desconfortável e a ausência dela 

pode tornar o espaço monótono e sem vida.” As cores despertam os sentidos e a 

criatividade, influenciando de forma direta o estado psicológico das pessoas, sendo 

instrumentos eficazes na comunicação visual e setorização, mas devem ser usadas 

corretamente, ao mesmo tempo em que despertam, podem provocar irritação ou 
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inquietude. A escolha da cor depende de alguns fatores, os principais são: tempo de 

permanência no ambiente, tamanho do local, a atividade a ser exercida no espaço e 

a sensação que se deseja passar a quem utiliza o ambiente, como aplica Mazzei e 

Mota.  

Ainda coloca Mazzei e Mota, as cores são separas entre quentes e frias. As 

de tons vibrantes, vermelho, laranja e amarelo pertencem ao grupo das conhecidas 

como quentes, passam sensação de vida, alegria, entusiasmo, podem ser usadas 

em setores de recreação. Os roxos, azuis e verdes fazem parte do grupo das cores 

frias, estas nos fazem relaxar, transmitem serenidade, empregadas em áreas de 

descanso que precisam de calma e silêncio. Em ambientes de concentração usamos 

cores claras, suaves em tons pastel, cores neutras. 

É indispensável o beneficio que traz um bom programa de estimulação na 

educação especial, o estímulo une adaptabilidade do cérebro à capacidade de 

aprendizagem. Ao estimular uma criança abre-se um leque de oportunidades e 

experiências onde elas adquirem habilidades e compreendem melhor o que ocorre 

ao seu redor, possibilita o desenvolvimento e todo o potencial que a criança possui. 

Com a importância que a estimulação exerce sobre o indivíduo, devemos priorizar 

estes espaços em projetos, pois alunos precisam destas áreas, principalmente os 

alunos com deficiência intelectual e múltipla, para seu desenvolvimento, 

aprendizagem e crescimento. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Como estudado, a arquitetura tem grande influência nos espaços escolares, 

proporcionando possibilidades e funcionalidades aos educandos. Para atender as 

necessidades dos alunos da Instituição APAE, usuários com deficiência intelectual, 

múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, é fundamental á 

adequação dos ambientes na escola. 

As principais exigências para o projeto estrutural é proporcionar 

acessibilidade, eliminando barreiras, integrando os alunos com o espaço, permitindo 

que o local seja acolhedor, seguro e com toda infraestrutura essencial para atender 

as necessidades dos educandos e das atividades pedagógicas.  

As instituições devem proporcionar condições de estimulação, que é de 

grande importância para o desenvolvimento e o crescimento dos educandos. Na 

arquitetura, como vimos, estas condições transmitem estes aspectos através das 

cores, formas, áreas de recreação, paisagismo e outras. Também se aplica na 

integração do interno com o externo.  

A proposta hoje na educação é de aprender com prazer e todos estes 

espaços e instrumentos nos proporcionam este ensino com qualidade, habilitando e 

reabilitando as pessoas portadoras de deficiência que frequentam a APAE, 

tornando-os autônomos no ambiente escolar e em seu cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

REFERÊNCIAS  

 

 

APAE BRASIL, FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES. Áreas de Atuação. 
Disponivel em: < http://apaebrasil.org.br/page/1 >. Acesso em: 20 mar. 2017. As 
14:12 hr. 
 
CARVALHO, Cristina P. Arquitetura escolar inclusiva: construindo espaços para 
educação infantil. 2008. 342 f. Tese Pós-graduação (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, 2008. 
 
D’OLIVEIRA, Prof. H. M. Grande Dicionário Enciclopédico da Língua 
Portuguesa. Tomo I, Tomo IV, Tomo V. Ed. 198. São Paulo- SP: Projeto Brasil, 
1980. 
 
ESCOLA  ESTRELA DA VIDA- EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL, 
NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Regimento Escolar. Sabáudia. 2017.  

FEAPAES-PR, FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO. Missão. Disponivel em: 
<http://apaepr.org.br/artigo.phtml?a=81 >. Acesso em: 24 mar. 2017. As 12:00 hr. 
 
FEAPAES-PR, FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO.Um Pouco da Historia do 
Movimento das Apaes. Disponivel em: <http://apaepr.org.br/artigo.phtml?a=77>. 
Acesso em: 24 mar. 2017. As 11:42 hr. 
 
FELIZARDO, Agda P.; CASTELNOU, Antonio M. N. Arquitetura, espaços de 
convivência e educação especial. Revista TERRA e CULTURA, n. 46, a. 24, p. 135-
150, jan. a jul. 2008. 
 
 GLAT, Rosana. O papel da família na integração do portador de deficiência. 
Revista Brasileira de Educação Especial, r. 4, n. 1, p. 111-118, jan. 1997. 
 
GUEBERT, Mirian C. C. Inclusão: Uma realidade em discussão. 3 Ed. Ver., atual 
e ampl. Curitiba: Ibpex, 2010. 
 
MARQUES, Elisangela da Silva. História da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) de Rolândia: 1970-1980: 2011. 57 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, 
Londrina, PR,2011. 
 
MAZZEI, Carolina; MOTA, Claudia. Arquitetura Escolar- Cores na Escola, Ateliê 
Urbano. Disponível em: < https://projetosdearquitetura.blog.br/CORES-NA-ESCOLA/ 
>. Acesso em 08 mai. 2017. As 11:22 hr. 
 
MAZZEI, Carolina; MOTA, Claudia. Um projeto de Arquitetura Escolar Especial, 
Ateliê Urbano. Disponível em: <https://projetosdearquitetura.blog.br/um-projeto-de-
arquitetura-escolar-especial/>. Acesso em 08 mai. 2017. As 11:00 hr. 



24 

 

MELO, Larissa G. Arquitetura escolar e sua relação com a aprendizagem. 2012. 
33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, RJ, 2012. 
 
NORMA BRASILEIRA. NBR 9050. Acessibilidade e edificações, mobiliários, espaços 
e equipamentos urbanos. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de 
Janeiro em 2015.  
 
PARANÁ-BR. Secretaria de Estado da Educação- Departamento de Educação 
Especial e Inclusão Educacional. Organização Administrativa e Pedagogica das 
Escolas de Educação Basica, na Modalidade Educação Especial, para oferta de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental anos iniciais, Fase I da Educação de 
Jovens e Adultos e Educação Profissional. Curitiba.Abril 2014. 
 
SALABERRY, Neusa T. M. A Apae Educadora: na Prática de uma Unidade da 
Apae de Porto Alegre. 2007. 132f. Dissertação para obtenção do grau de Mestre. 
(Faculdade de Educação da Pontifícia) - Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, RS, 2007.  
 
TAVARES, Marcia. Avaliação da formação profissional da pessoa com 
deficiencia mental na Apae/CEFAP: 2007. 45 f. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Especialização em Metodologia do Ensino) – Universidade do Estado da Bahia- 
UNEB, Salvador, BA,2007. 
 
 
.  

 

 

 

 
































