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ARQUITETURA INCLUSIVA, PROCESSO COGNITVO E A EDUCAÇÃO 

ESPECIAL 

  

 

ISADORA GRECO MEDEIROS 

 

 

RESUMO 

 

O artigo trata da importância da arquitetura escolar para o desenvolvimento de pessoas 

portadoras de necessidades especiais e, nesse sentido, buscou conhecer as principais 

deficiências, suas características e necessidades específicas. Desse modo, o objetivo geral do 

artigo é discorrer sobre o universo dos portadores de necessidades educativas especiais a fim 

de entender quais as melhores maneiras de adaptar o ambiente educativo para atender a esse 

público específico. Sendo assim, o artigo faz um estudo sobre a diversidade dessas 

necessidades e sobre a educação especial no Brasil, destacando a importância de uma 

arquitetura que abarque o máximo possível de aspectos para promover a integração e o 

engajamento social dessas pessoas especiais, além de analisar, como modelo de inclusão, a 

arquitetura de uma escola localizada na Espanha. Nota-se a importância da arquitetura 

inclusiva a fim de promover a adequação dos espaços necessários para os portadores de 

necessidades especiais, para que eles possam se desenvolver, brincar e aprender de forma 

segura.  

 

Palavras-chave: Crianças Especiais, Escola, Inclusão Escolar. 

 

 

INCLUSIVE ARCHITECTURE, COGNITIVE PROCESS AND SPECIAL 

EDUCATION 

 

ABSTRACT 

 

The article is about the importance of school architecture in the development of people with 

special needs, in whick we seek to know the main deficiencies, their characteristics and 

specific needs. Thereby, the main objective of the article is to talk about people with special 

educational needs, in order to understand what is the best way to adapt the educational 

environment. Therefore, the article makes a bibliographic review on special education, 

highlighting the importance of inclusive architecture for the evolution of special people, in 

addition to analyzing the architecture of a special inclusive school located in Spain. Therefore, 

inclusive architecture is important in order to adapt the spaces needed for people with special 

needs, so that they can develop, play and learn safely. 

 

Keywords: Special Kids, School, School Inclusion, 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

 A educação especial tem papel fundamental no desenvolvimento dos portadores de 

necessidades especiais, e visa proporcionar qualidade de ensino a todos. Assim sendo, precisa 

levar em conta as dificuldades e respeitar todas as necessidades para alcançar esse objetivo. 

No Brasil, cerca de 6,7% da população apresenta algum tipo de deficiência, sendo que, a 

maioria está localizada nas áreas urbanas. A educação especial teve início no Brasil no final 

do século XIX, e, até essa época, as pessoas que apresentavam algum tipo de deficiência 

eram, simplesmente, excluídas pela sociedade.  

 Esse começo foi marcado pela segregação, uma vez que os especiais só tinham 

direito de frequentar escolas separados dos demais, e em locais estigmatizados, tais como 

hospitais psiquiátricos. Assim, a educação especial surgiu com o objetivo de promover a 

integração social dos envolvidos, e os portadores de necessidades especiais conquistaram o 

direito de estudar em escolas regulares e em ambientes de ensino próprios, que precisam estar 

aptos a auxiliar efetivamente no desenvolvimento do aprendizado.  

Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo, a partir da análise e compreensão 

do universo das crianças portadoras de necessidades educativas especiais, analisar como o 

ambiente e o espaço de ensino afetam seu desenvolvimento, pois uma escola, para ser 

inclusiva, precisa conhecer as especificidades dos alunos e respeitar suas necessidades, 

proporcionando, assim, um ensino pedagógico de qualidade.  

O texto apresenta as estatísticas atuais sobre as pessoas portadoras de necessidades 

especiais no Brasil, além de expor as características das principais deficiências presentes na 

escola inclusiva, e os aspectos básicos da educação especial. Verificou-se que o processo 

cognitivo dos portadores de necessidades especiais está diretamente ligado não somente às 

técnicas docentes, mas, especialmente, ao ambiente em que o ensino lhes será ministrado. 

Desta forma, trata o artigo de discorrer sobre a arquitetura inclusiva, já que é função 

dos arquitetos a criação de ambientes eficientes, que promovam a integração entre espaço e 

usuário, o que pode ser pensado através da iluminação, ventilação, harmonização das cores e 

vedação, difusão, propagação e dispersão de sons, aspectos diretamente relacionados e 

determinantes para o desenvolvimento de crianças portadoras de necessidades educativas 

especiais.  Portanto, o objetivo principal deste artigo é ressaltar a importância da arquitetura e 

da adequação de suas técnicas com foco no desenvolvimento intelectual e na integração social 



de uma significativa parcela populacional brasileira, composta de pessoas com necessidades 

especiais. 

 

2 CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

Pessoas com necessidades especiais fazem parte de grupos específicos, ou 

minoritários, que têm sido tema de estudos e pesquisas em todo o mundo contemporâneo, 

numa tentativa de acolhimento e integração social, de modo a oportunizar condições 

igualitárias a todos. Ainda que notícias diárias indiquem ações contrárias, muitos progressos 

devem ser comemorados. 

 As crianças portadoras de necessidades especiais fazem parte de um desses grupos, 

pois são aquelas que apresentam significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, 

decorrentes de fatores inatos ou adquiridos, de caráter temporário ou permanente, 

necessitando de recursos pedagógicos e metodologias educacionais especificas, conforme 

afirma Carvalho (2008, p. 101). 

Ainda segundo o mesmo autor, a Secretaria de Educação Especial Brasileira, ligada 

ao Ministério da Educação e Cultura, informa que a expressão “portador de necessidades 

especiais”, é a mais recomendada para identificar as pessoas que precisam receber algum tipo 

de educação específica, devido ao seu tipo de deficiência, que pode ser auditiva, visual, 

mental, múltipla e física, ou mesmo ter grandes habilidades ou superdotação, além de 

contemplar também indivíduos portadores de condutas não convencionais.  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2011), um bilhão de pessoas 

apresenta algum tipo de deficiência, auditiva, visual, mental, múltipla e física, grandes 

habilidades ou condutas físicas não convencionais, significando que uma em cada sete 

pessoas no mundo é portadora de necessidades especiais. Uma pessoa com necessidades 

especiais, de qualquer tipo, tende a ter seu custo de vida onerado a um terço a mais que o de 

uma outra tida como normal e, sendo assim, completar o ensino primário para um indivíduo 

com necessidades especiais se torna um desafio pois, segundo dados da Organização das 

Nações Unidas - ONU (2011), apenas 60% desse grupo de pessoas, mesmo as residentes em 

países desenvolvidos, conseguem completar essa fase dos estudos.  

Nesse sentido, dados extraídos do Censo 2010/ IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), afirmam que no Brasil a porcentagem de pessoas portadoras de 

necessidades especiais é de 6,7%. Deste modo, em 2013, o Ministério da Saúde realizou a 



Pesquisa Nacional da Saúde (PNS), onde abordou 200,6 milhões de pessoas residentes em 

domicílios particulares permanentes, e concluiu que, desse total, apenas 6,2% apresentavam 

algum tipo de deficiência, sendo ela visual, física, auditiva ou intelectual. Sendo assim, com a 

análise dos resultados, foi possível afirmar que em 0,8% dos lares houve a prevalência de 

deficiência intelectual, 1,3% apresentou deficiência física, 1,1% demonstrou deficiência 

auditiva e em 3,6% dos domicílios visitados prevaleceu a deficiência visual.  

Desse modo, conforme aponta Carvalho (2008, p. 102) “as pessoas com deficiência 

têm, em média, um ano a menos de estudo em relação à média brasileira da mesma idade, mas 

21,6% nunca foram à escola”. E todas essas informações contribuem para a invisibilidade 

dessas pessoas. 

 

Concentração de pessoas                Pessoas com deficiência com deficiência                                              

no Brasil                                    

 

 

Quadro 01: Gráfico estatístico sobre as pessoas com deficiência no Brasil. 

Fonte: http://www.mj.gov.br/corde/arquivos/pdf/Rel_Pesquisa.pdf 

(acesso em 06/04/2020) 

   

Define-se como aluno portador de necessidades especiais aqueles que apresentam 

necessidades próprias ou diferentes dos demais alunos, precisando, assim, de recursos 

pedagógicos e metodologias educacionais específicas (BRASIL – RCNEI, 2000, p. 14). Dessa 

forma, segundo a Política Nacional de Educação Especial (MEC, 1994), a Secretaria de 

http://www.mj.gov.br/corde/arquivos/pdf/Rel_Pesquisa.pdf


Educação Especial do Ministério da Educação, (BRASIL – RCNEI, 2000, p.14), classifica os 

tipos de necessidades especiais como:  

a) Portadores de superdotação, que apresentam notável desempenho e elevada 

potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos isolados ou combinados: capacidade 

intelectual geral; aptidão acadêmica específica; pensamento criativo ou produtivo; capacidade 

de liderança; talento especial para artes e capacidade psicomotora.  

b) Portadores de condutas típicas, cujas manifestações de comportamento 

ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízos no relacionamento social, em grau que 

demande atendimento educacional especializado. 

c) Portadores de deficiências auditivas, com perda total ou parcial, congênita ou 

adquirida, da capacidade de compreender a fala por intermédio do ouvido, podendo ser 

classificada como surdez leve/ moderada ou surdez severa/ profunda. 

d) Portadores de deficiência física, nas quais a variedade de condições não 

sensoriais afeta os indivíduos em termos de mobilidade, de coordenação motora geral ou de 

fala, como em decorrência de lesões neurológicas, neuromusculares e ortopédicas, ou ainda, 

de malformações congênitas adquiridas. 

e) Portadores de deficiência mental, que se caracterize por registrar um 

funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média nos seguintes aspectos: 

comunicação; cuidados pessoais; habilidades sociais; desempenho na família e comunidade; 

independência na locomoção; saúde e segurança; desempenho escolar; lazer e trabalho. 

f) Portadores de deficiência visual, com redução ou perda total da capacidade de 

ver com o melhor olho e após a melhor correção ótica. Manifesta-se como: cegueira; visão 

reduzida ou baixa. E por fim, 

g) Portadores de deficiência múltipla, na qual ocorre a associação, no mesmo 

indivíduo, de duas ou mais deficiências primárias (mental/visual/auditiva/física), com 

comprometimentos que acarretem atrasos no desenvolvimento global e na capacidade 

adaptativa. 

Segundo Benvegnu (2009, p.35), há uma grande diferença entre os indivíduos 

citados acima em relação às suas capacidades, habilidades e limitações em realizar algumas 

atividades humanas. Ainda segundo a mesma autora, o ambiente e suas condições geram um 

impacto nos portadores de necessidades especiais para realizar algumas atividades, podendo o 

desenho do ambiente e suas características melhorar o desempenho dos indivíduos. 



3 PROCESSO COGNITIVO E EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Processos cognitivos são os procedimentos adotados para adquirir conhecimentos 

novos e tomar decisões a partir deles. Contribuir para o processo cognitivo das crianças 

portadoras de necessidades especiais possibilita estimular os processos humanos ligados às 

relações sociais e ao desenvolvimento corporal, como afirma Menezes, Vasconcelos e 

Amoedo (2018, p.01). Ainda segundo o mesmo autor, é possível aprender, conhecer e analisar 

os processos cognitivos de crianças com necessidades especiais, através de atividades, 

realizadas em sala de aula com os educadores, que envolvam teoria e prática pedagógica, 

fazendo com que o aprendizado se torne mais prazeroso e significativo em sala de aula. 

Assim, as funções cognitivas desse processo são a percepção, a atenção, a memória e o 

raciocínio, que juntos, possibilitam adquirir novos conhecimentos e diferentes tomadas de 

decisões. 

Para os mesmos autores, a atenção se classifica como uma função cognitiva, pelo 

fato de permitir a concentração, que é fundamental para o desenvolvimento de situações 

cotidianas, controlando e regulando o restante dos processos cognitivos da percepção. Já a 

memória, é uma função que nos permite, codificar, armazenar e recuperar informações 

passadas, permitindo criar um sentido de identidade. Os autores seguem, citando que a 

aprendizagem também faz parte desse processo cognitivo, sendo usada para incorporar novas 

informações aos nossos conhecimentos já existentes, e finalizam afirmando que as atividades 

artísticas influenciam muito nos processos cognitivos de crianças portadoras de necessidades 

especiais, pois elas necessitam de cuidados adequados e diferenciados dos demais, que 

ampliem suas possibilidades de desenvolvimento. As oficinas de dança, por exemplo, 

melhoram a noção de espaço, tempo e permitem uma maior interação social, influenciando   a 

coordenação motora grossa e o equilíbrio dessas crianças. 

Os autores concluem ainda que oficinas de artesanato atuam como uma função 

positiva, pois as crianças precisam de maior concentração, o que proporciona interação social, 

desenvolvimento da coordenação motora fina, dedicação, percepção e noções básicas como 

tamanho espaço e quantidade. 

 

Assegurar a todos a igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola, sem qualquer tipo de discriminação, é um 

princípio que está em nossa Constituição desde 1988, mas que ainda 

não se tornou realidade para milhares de crianças e adolescentes que 

apresentam necessidades educacionais especiais, vinculadas ou não a 

deficiências (DUTRA, 2004, p. 03). 



 

Nesse sentido, a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação 

(MEC,2004, p.07), estimula os municípios a tornarem todas as suas escolas inclusivas, 

democráticas e de qualidade.  A escola inclusiva é aquela que permite a todos os alunos uma 

qualidade de ensino educacional, visando e respeitando todas as necessidades específicas e 

deficiências existentes, garantindo aos alunos portadores de necessidades educacionais 

especiais a aprendizagem e o conhecimento. Desse modo, a escola inclusiva conta com a 

participação de todos, desde a família dos alunos até os gestores, professores e indivíduos 

pertencentes à comunidade em que os alunos vivem. 

Segundo Carvalho (2008, p. 108), “a educação não pode ser doutrinária, sendo 

apenas liberal e democrática, proporcionando aos alunos uma educação da melhor qualidade”. 

Desse modo, a autora segue afirmando que o momento de ingresso da criança numa rede de 

ensino de educação especial é a partir do momento em que for identificada a necessidade 

especial dessa criança que esse ensino deve prosseguir ao longo da vida, potencializando e 

ajudando no desenvolvimento de suas necessidades.  

Nesse sentido, conforme Brasil/MEC-SEESP (1995), os princípios da educação 

especial são: 

a) Princípio da Normalização: estabelece que o portador de necessidades 

especiais tem o direito de receber as mesmas oportunidades, sendo elas educacionais, sociais 

ou profissionais que as outras pessoas, sem deixar-se de levar em conta as necessidades 

individuais específicas.  

b) Princípio da Integração: prevê que o portador de necessidades especiais seja 

integrado aos demais pertencentes do núcleo social respectivo, porém de modo que essa 

integração não seja somente física, e sim, dependente da vontade e aceitação daquele que se 

insere. 

c) Princípio da Individualização: esse princípio visa atender a todos os portadores 

de necessidades especiais levando em consideração suas características e ritmos, adequando, 

assim, o atendimento educacional a cada um deles. 

d) Princípio Sociológico da Interdependência: além do direito a um atendimento 

educacional adequado, os portadores de necessidades especiais, segundo esse princípio 

norteador, têm o direito de ter atendimento específico nas áreas sócio-médico-psicológicas. 

e) Princípio Epistemológico da Construção do Real: tem o intuito de fazer uma 

combinação entre os interesses individuais de cada criança e a utilização dos meios possíveis 



para a construção do conhecimento real atendendo, a médio e longo prazo, às necessidades 

dos alunos. 

f) Princípio da Efetividade dos Modelos de Atendimento Educacional: baseia-se 

na qualidade das ações educativas. 

g) Princípio do Ajuste Econômico com a Dimensão Humana: aponta que a 

relação custo/benefício não deve prevalecer, pois o portador de necessidades especiais tem os 

seus direitos. 

h) Princípio de Legitimidade: propõe a participação das pessoas com necessidades 

especiais, ou de seus representantes, na elaboração de políticas, planos e programas. 

Nesse sentido, esses princípios visam garantir a integridade dos direitos dos 

portadores de necessidades especiais, possibilitando que todas as escolas estejam aptas a 

receber alunos com deficiência sem gerar impactos no seu desenvolvimento.  

 

                      

Figura 01: Escola inclusiva 

Fonte: http://www.revistaeducacao.com.br 

(Acesso em 06/04/2020) 

 

De acordo com o Ministério da Educação (2004, p.8), os portadores de necessidades 

educacionais especiais devem ser inseridos nas classes comuns, pois a construção da escola 

inclusiva exige mudanças na cultura e em suas práticas, abolindo-se as práticas 

segregacionistas, e enfatizando sempre a inclusão. Nesse sentido, as escolas devem 

disponibilizar, além de professores especializados em Libras e Braille, sendo que, para a 

utilização deste método, também os regletes de mesa, pranchetas e papel para escrita, livros, 

máquinas de escrever especiais e computadores com os programas específicos, bem como 

materiais de apoio destinados aos alunos de baixa visão (lupas, livros didáticos com letras 

http://www.revistaeducacao.com.br/


ampliadas, iluminação especial etc.), equipamentos de informática e softwares educacionais 

para estes e o que for necessários aos alunos com dificuldades de comunicação oral e/ou 

déficit de aprendizagem, além de dispor de mobiliário adaptado aos alunos com dificuldades 

motoras. Desse modo, para uma escola ser inclusiva, ela precisa atender as todas essas 

necessidades dos seus alunos, visando sempre garantir o acesso dos mesmos à aprendizagem e 

ao conhecimento.  

Outro aspecto definido pelo MEC (2004, p.16) é garantir a acessibilidade em todas as 

dependências, possibilitando a todos o direito de circular pelas dependências da escola, 

utilizar e frequentar todos os espaços, afirmando também que por lei, todas as escolas devem 

atender ao estabelecido pela NBR 9050, que dispõe sobre as normas de acessibilidade aceitas 

no Brasil. 

 

4 ARQUITETURA ESCOLAR INCLUSIVA 

 

Segundo Alves (2017, p. 24) “A arquitetura inclusiva é aquela que planeja e respeita 

os portadores de necessidades especiais, pensando no bem comum”. E, além de todos os 

materiais necessários, a arquitetura inclusiva deve disponibilizar ambientes totalmente 

adequados e adaptados para as pessoas, sendo elas portadoras ou não de necessidades 

especiais. Desse modo, visa estabelecer diretrizes que otimizem os espaços, respeitando as 

diferenças e proporcionando a igualdade, promovendo o respeito à diversidade, como 

concordam Bernardes e Martins (2016, p.03).Neste sentido, “[...] A arquitetura está presente 

em nossas vidas desde nossa primeira experiência com o mundo exterior, sendo capaz de 

transformar e influenciar tudo o que compõe [...]” (DIAS; ANJOS, 2017, p. 01). 

Desse modo a arquitetura é capaz de influenciar as rotinas diárias e o desempenho 

profissional, pois o ambiente e sua configuração espacial causa impacto no comportamento 

das pessoas. Nesse sentido, os arquitetos buscam projetar ambientes de qualidade e com 

características tais que melhorem o comportamento das pessoas através de intervenções 

pequenas ou grandes, visíveis ou invisíveis.  

A iluminação dos ambientes, por exemplo, apresenta um papel fundamental na 

qualidade dos espaços, pois a luz atua no ciclo fisiológico e psicológico dos indivíduos, 

podendo ela ser artificial ou natural, dependendo da necessidade, das dimensões e dos 

indivíduos que os utilizam, conforme pontua Goulart, Papa e Espíndula (2019, p.05). O som é 

outro fator que também afeta o comportamento pois, quando sua difusão não é planejada e 

executada de forma adequada, pode causar impactos negativos como mudança de humor, 



irritação, estresse e desconforto das pessoas e, quando trabalhado de forma correta, melhora a 

concentração e promove relaxamento e calma. 

Alves (2017, p.25) afirma que as cores também são consideradas fatores importantes 

no comportamento das pessoas, podendo provocar diversos estímulos e reações. Nesse 

sentido, o uso de cores adequadas nos ambientes escolares é importante e necessário, pois 

estimula os sentidos dos alunos. As cores claras atraem mais os olhos e os retêm, cores 

primárias estimulam as pessoas, já cores vivas promovem tensão e até mesmo agressividade. 

Outro fator que influencia diretamente no comportamento dos usuários é a acessibilidade, 

devendo-se evitar qualquer barreira que impeça ou dificulte o deslocamento seguro das 

pessoas. Assim, “[...] nas escolas deve ocorrer a inclusão das diversas formas de comunicação 

existentes, como mapas táteis, pictogramas, sinalização sonora, informações em braille, entre 

outros, além de considerar a diversidade antropométrica nos projetos de mobiliário[...]” 

(KOWALTOWSKI, 2013, p.199). 

Todos os fatores anteriormente apresentados influenciam diretamente no 

comportamento dos alunos, principalmente os portadores de necessidades especiais, posto que 

estes apresentam uma maior sensibilidade com relação aos aspectos relativos ao ambiente. 

Neste sentido, a iluminação e as cores devem estar sempre harmonizadas com as atividades 

previstas para cada espaço, seja com luz direta ou indireta, natural ou artificial. E, quanto à 

acessibilidade, deve-se levar em consideração todas as deficiências possíveis, visando 

promover um ambiente que estimule e desenvolva o aprendizado de forma segura e agradável 

para os usuários, sejam quais forem suas necessidades específicas. 

 

 

5 ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL FREI PEDRO PONCE LEON 

 

Localizada na cidade de Calle Calzadas, na Espanha, esta escola conta com uma área 

de 1.575 m² e foi projetada por Jesús M Alba Elias, Laura García Juárez, Jesús Garcia Vivar, 

Smara Gonçalves Diez e Carlos Miranda Barroso, no ano de 2011. Visando a necessidade de 

ampliação da edificação existente e com o objetivo de não causar impactos sociais e 

educacionais, decidiu-se por mater a escola no mesmo local, considerada área importante da 

cidade, e promover intervenções no sentido de ampliar os espaços para a prática das 

atividades necessárias ao público com necessidades especiais.  

Dessa forma, foi proposta a construção de um novo prédio com amplo acesso e 

comunicação vertical, o qual seria composto de salas de aula, administração, reabilitação, 



simulação e piscina de hidroterapia dentre outros ambientes, como afirma Alves (2017, p.37). 

Nesse sentido, um dos principais objetivos dessa edificação foi favorecer as condições e 

interação dos alunos com a sociedade. Assim, percebe-se que a circulação das pessoas nesse 

novo edifício se dá de forma horizontal, e que o grande hall na entrada dá acesso ao corredor e 

demais salas no primeiro pavimento, ligado ao segundo através de escadas e elevadores. Já a 

interligação do novo edifício aos demais se dá através de uma passarela envidraçada. 

 

 

Figura 02: Ampliação e acessos 

Fonte: Disponível em http://www.archdaily.com.br 

(Acesso em 06/04/2020) 

 

Sendo assim, no pavimento térreo desse novo edifício encontram-se os 

espaços destinados aos estudantes, tais como hidroterapia, vestiários, espaço para 

aulas polivalentes e salas de aula convencionais. No mesmo pavimento, se encontra 

também uma pequena área administrativa e de serviços, que inclui enfermaria, 

banheiros, refeitório, cozinha e casa de máquinas. A área de recreação e lazer, na parte 

externa, pode ser acessada através desse pavimento.  

http://www.archdaily.com.br/


 

Figura 03: Setorização Térreo 

Fonte: http://www.archdaily.com.br 

(Acesso em 06/04/2020) 

 

O primeiro pavimento foi ocupado pelos os setores administrativo e de serviços, com 

as salas de professores, biblioteca, secretaria, telecomunicações, direção, depósito de 

materiais e banheiros. Além desses ambientes, algumas salas foram destinadas aos alunos, tais 

como, salas de estudos, vivência, aulas e duas salas de lazer. 

http://www.archdaily.com.br/


 

Figura 04: Setorização 1°pavimento 

Fonte: Disponível em http://www.archdaily.com.br 

(Acesso em 06/04/2020) 

 

Segundo a autora, houve uma grande preocupação em proporcionar privacidade aos 

ambientes destinados às crianças. Na volumetria percebe-se um jogo de formas e cores em um 

conjunto harmônico, já que as cores são importantes para o desenvolvimento cognitivo das 

crianças, principalmente as portadoras de necessidades especiais. Houve também a 

implantação de materiais recicláveis e sistemas construtivos sustentáveis, como a cobertura 

verde, tornando-o um edifício sustentável (ALVES, 2017, p.40). 

 

 

 

Figura 05: Cores nos ambientes 

Fonte: http://www.archdaily.com.br 

(Acesso em 06/04/2020) 
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Figura 06: Volumetria com jogo de formas e cores 

Fonte: http://www.archdaily.com.br 

(Acesso em 06/04/2020) 

 

 Desse modo, percebe-se a que o projeto opta pela integração dos espaços, 

permitindo a interação da escola com seus alunos, de suma importância principalmente para 

os portadores de necessidades especiais. Outro quesito observado refere-se à forma com que 

se dão os acessos, que primam pela total acessibilidade, através de escadas e elevadores, 

embora a maior parte dos espaços destinados aos estudantes encontre-se no pavimento térreo. 

Outro ponto, é a presença de elevadores e escada, onde edifício antigo conta-se apenas com 

elevadores e escada como circulação vertical, já no edifício novo, a circulação vertical é igual 

a antiga, onde os alunos só têm acesso ao pavimento superior através de escadas ou 

elevadores. Onde no edifício novo, a escada que vem o hall dá acesso a uma passarela, que 

une os dois blocos existentes com o bloco novo. Sendo assim, percebe-se que a circulação 

horizontal desse edifício é predominantemente através de largos corredores, e a circulação 

vertical é marcada por escadas e elevadores.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao elaborar esse artigo, que envolve e interliga a arquitetura com a educação 

especial, surgiu a necessidade de pesquisar sobre o universo das pessoas envolvidas e suas 

especificidades, para compreender de que modo o ambiente físico escolar pode ser adequado 

de modo a influenciar positivamente no que concerne à aplicação dos diversos métodos 

pedagógicos.  

Verificou-se que a utilização da arquitetura inclusiva é essencial para um ambiente 

escolar igualmente inclusivo e acolhedor para todos, pois influencia diretamente no 

http://www.archdaily.com.br/


desenvolvimento infantil. Elementos como cores e efeitos de iluminação, por exemplo, geram 

efeitos psíquicos e sensações únicas nas pessoas, uma vez que podem tornar os ambientes 

mais aconchegantes e especiais principalmente para aqueles que necessitam de cuidados 

específicos. Observou-se também a necessidade de implementação de atividades específicas, 

tais como ensino de atividades artísticas, para despertar os sentidos e tocar o emocional, 

proporcionando diversos sentimentos para os portadores de necessidades especiais, auxiliando 

assim o seu desenvolvimento.  

Com o elevado número de pessoas com necessidades especiais educacionais no 

Brasil, percebe-se que muitos estão matriculados em escolas e espaços escolares que não 

apresentam ambientes adequados, o que influencia negativamente no processo de autonomia 

das crianças.  Sendo assim, pode-se perceber que a arquitetura inclusiva promove a adequação 

dos ambientes aos portadores de necessidades especiais, de modo que as crianças possam, de 

fato, se desenvolver, brincar e aprender de forma segura, o que respalda a legislação vigente.  
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PARTIDO E CONCEITO
O partido do projeto é a planta em ‘L’  e o jogo de volumes na fachada. A forma em ‘L’ 
proporciona uma ventilação cruzada nos ambientes além de proporcionar mais 
privacidade para o edifício. Já  o jogo de volumes deixa o edifício mais harmônico e 
longe do convencional, deixando-o mais dinâmico. O programa de necessidades foi 
dividido em 2 pavimentos e 1 subsolo reservado para o estaciomento. No primeiro 
pavimento está localizado os setores administrativo, de apoio ao aluno, serviço, 
lazer e pedagógico com a sala de informática e biblioteca. Já o segundo pavimento 
ficou localizado o setor pedagógico, com todas as salas de aulas  e salas de apoio 
para os alunos.
O acesso principal ao Centro de Desenvolvimento e Apoio á Educação Especial, se dá 
através da Avenida Mario Gallo, já o acesso de serviço e o acesso ao estacionamento no 
subsolo, estão localizados na Rua Projetada 1. 
A fachada do edifício é composta por brises fixos que além de deixar a mesma mais 
lúdica e dinâmica, gera um conforto térmico para os ambientes. Além de contar com 
vidros laminados coloridos (pvb), que recebem os raios solares gerando luzes e 
sombras nos ambientes. 
Outro ponto da fachada é o túnel colorido em ACM brilhante em diversas cores, que 
somatiza e deixa a mesma mais lúdica e aumenta o contato dos alunos com o edifício. 

O Centro de Desenvolvimento e Apoio á Educação Especial, está localizado na cidade de 
Marialva, Paraná, Brasil, próximo ao Pronto Atendimento principal da cidade, em um 
bairro que está crescendo a cada dia. Esse centro atenderá crianças e adolescentes, no 
período matutino e vespertino e funcionará como um apoio á escola. 
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