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Resumo 

A Arquitetura, o Urbanismo e o Direito são ciências que desempenham fundamental papel 

para a integração das pessoas, a formação de seus laços sociais além do aprofundamento de 

seus vínculos e de suas relações com as cidades. Tendo em vista a busca pela aplicabilidade das 

diretrizes constitucionais e infraconstitucionais destinadas à democratização dos espaços e da 

efetiva participação dos cidadãos na sociedade, percebe-se grande empenho (tanto de setores 

públicos quanto de setores privados) direcionado para a superação das estruturas arquitetônicas 

atuais e a adoção de medidas que efetivem a acessibilidade, a sustentabilidade, a economia, o 

conforto e a inclusão dos indivíduos nos espaços. Nosso objetivo neste ensaio é destacar a 

necessidade do fortalecimento de um diálogo interdisciplinar entre as ciências da Arquitetura e do 

Direito, para a democratização do ambiente escolar, proporcionando meios que permitam que o 

direito à educação em sua modalidade inclusiva seja tangível a todos os estudantes que precisam 

destes recursos pedagógicos. Sugerimos, para tanto, que a reflexão acerca dos aspectos jurídicos 

dispostos na legislação brasileira seja realizada em conjunto com as diretrizes basilares dos 

projetos arquitetônicos destinados à educação inclusiva nas escolas regulares, na busca pela 

plena acessibilidade educacional, com alternativas que garantam o rompimento das barreiras – 

pedagógicas, jurídicas e físicas - existentes no ambiente escolar.  

 

Palavras chave: Dignidade Humana e Cidadania; Direito à Educação; Projetos Arquitetônicos, 

Legislação Brasileira; Escola Inclusiva.  

 

“Um sistema de legislação é sempre impotente se, paralelamente, não se criar um sistema 
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de educação” (Jules Michelet).  

 

Introdução 

As ciências da Arquitetura e do Urbanismo são complementares e têm impacto direto na 

relação que as pessoas desenvolvem com as cidades. Em sua obra “Urban & regional planning: a 

systems approach”, Brian McLoughlin (MCLOUGHLIN, 1969) apresenta importantes ponderações 

acerca do planejamento sistêmico, considerando que a cidade é composta por partes (atividades 

humanas e os espaços que as suportam) intimamente conectadas (fluxos e canais de circulação) 

e elencando as seguintes fases que devem estar presentes nos processos de planejamento e na 

execução das obras: avaliação preliminar; formulação dos objetivos; descrição e simulação do 

sistema; descrição de alternativas; avaliação das alternativas; seleção das alternativas e; por fim, 

sua implementação. As escolhas arquitetônicas refletem-se diretamente nas possibilidades do 

exercício da cidadania, proporcionando aos indivíduos o acesso às vias expressas, aos sistemas 

de transporte, aos parques, aos hospitais, etc – tema que está intimamente relacionado com os 

direitos humanos1, eis que eles (os direitos humanos) compõem o conjunto de condições mínimas 

destinadas a assegurar a vida digna para as pessoas (englobando o direito à vida, à saúde, à 

informação, à igualdade, à alimentação adequada, à moradia, dentre outros). Diante da 

complexidade da matéria, optamos por fazer um recorte temático, tratando de questões pontuais 

acerca do direito humano à educação.  

 

Socorremo-nos das lições da filósofa e cientista política alemã Hannah Arendt (1906-

1975), que trouxe valiosas contribuições para a proteção da dignidade humana, em especial ao 

reconhecer como um dos elementos da cidadania o direito a ter direitos (ARENDT, 1989, p.330). 

Concluímos que o direito à educação deve ser garantido a todas as pessoas, preferencialmente 

nas escolas regulares, e sugerimos que as premissas apresentadas por Hannah Adendt sejam 

ampliadas, já que, além do direito a ter direitos, temos que ter como exigi-los, sendo, para tanto, 

fundamental que existam recursos físicos, estruturais, arquitetônicos, financeiros e humanos para 

o cumprimento destas demandas. É impossível a universalização da educação sem que se leve 

em conta as necessidades educativas especiais, e as estruturas arquitetônicas destinadas à 

adaptação pedagógica e/ou ambiental para os alunos que precisam deste suporte. Por este 

motivo, trataremos de diversos pontos convergentes entre as ciências da Arquitetura e do Direito 

                                                
1 Segundo preceitos consagrados especialmente na doutrina internacional, suas principais características são: a universalidade (eis que 
devem ser estendidos a todos, independentemente da nacionalidade, etnia, situação financeira, etc), a indivisibilidade (pois não é possível 
proteger um direito e vulnerar outro) e a interdependência (já que os direitos devem relacionar-se proporcionando o bem-estar humano). 
Nos dizeres de Flávia Piovesan: “A dignidade humana como fundamento dos direitos humanos e valor intrínseco à condição humana é 
concepção que, posteriormente, viria a ser incorporada por todos os tratados e declarações de direitos humanos, que passaram a integrar 
o chamado Direito Internacional dos Direitos Humanos. Além da universalidade dos direitos humanos, a Declaração de 1948 ainda 
introduz a indivisibilidade desses direitos, ao ineditamente conjugar o catálogo dos direitos civis e políticos com o dos direitos econômicos, 
sociais e culturais” (Piovesan, 2013, p.205).  
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para o cumprimento do movimento mundial pela inclusão educacional2.  

 

Legislação brasileira a consagração da oferta de educação inclusiva  

Uma das vertentes protetivas dos direitos humanos é o acesso à educação3 - direito este 

que é consagrado em plano internacional, presente em muitos documentos, tais quais: a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, a Convenção Relativa à Luta contra a 

Discriminação no Campo do Ensino de 1960, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais de 1966, além do Documento de Jomtien de 1990. O direito humano à 

educação é reconhecido e previsto também no ordenamento jurídico brasileiro. De acordo com os 

preceitos dispostos no art. 205 da Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/88): “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”, cuja previsão encontra-se em harmonia com o art. 

6º, CF/88, destinado a elencar o rol de direitos sociais, senão vejamos: “são direitos sociais a 

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição”. O processo pedagógico e educacional, que tem por pressuposto a 

procura pela garantia da igualdade de condições educacionais para todas as pessoas, é essencial 

para o desenvolvimento humano, para o estímulo do raciocínio cognitivo dos sujeitos desde a 

infância, para a capacitação e habilidades técnicas, bem como para o exercício da cidadania e 

para a inserção na vida em sociedade.  

 

A previsão constitucional deste direito tem vital importância para a garantia de acesso à 

escolarização, mas é necessário que as discussões referentes ao direito à educação sejam 

analisadas sob um prisma multidisciplinar, considerando as diferentes características das 

pessoas, bem como a existência de limitações (como o desenvolvimento auditivo ou visual 

incompleto, por exemplo), pois, sem este viés, é inviável sua garantia da aplicabilidade prática da 

                                                
2 Ressaltamos que este é um movimento multifocal, abrangendo o enfoque político, cultural, social e pedagógico, em defesa do direito de 
todos os alunos aprenderem juntos e se integrarem nas escolas regulares (ao invés da segregação do ensino entre as escolas regulares e 
as escolas especiais) coibindo qualquer tipo de discriminação. Devemos destacar que, mesmo após o reconhecimento da democratização 
escolar, ainda existem pessoas que não têm acesso a este ambiente. Neste caso, permanece a reprodução do binômio: inclusão/ 
exclusão no ensino brasileiro. A luta pela superação das barreiras no âmbito educacional e pela política de inclusão pode ser analisada 
por diversos prismas. Em âmbito histórico, destacamos os seguintes momentos: em 1854 a criação do imperial instituto dos meninos 
cegos (que atualmente é o Instituto Benjamin Constant); em 1857, o surgimento do Instituto dos Surdos-Mudos (atualmente capitulado 
como INES); em 1926 a instituição do Instituto Pestalozzi (atual Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social); em 1945, 
o atendimento para as crianças com superdotação; e, em 1954, a primeira APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). 
Apesar da inegável relevância de tais institutos, diversas críticas são dirigidas a eles, em especial pela segregação dos alunos, tendo em 
vista que as aulas eram ministradas em escolas especiais. Atualmente, luta-se pela superação deste raciocínio, e o que se busca é a 
inserção de todos os alunos nas escolas regulares.  
3 O direito à educação significa que todas as pessoas devem ter acesso aos mecanismos garantidores de um pleno desenvolvimento 
individual, voltado para a boa formação moral, física, espiritual e intelectual, para o exercício da cidadania e aptidão para o trabalho. Trata-
se da conjunção de esforços, que prevê a atuação do Estado, da família e da sociedade como um todo para assegurá-lo. 
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igualdade e de universalização. Neste ponto é essencial reconhecer que diversos diplomas 

preveem a educação inclusiva. Em âmbito internacional, a Declaração de Salamanca de 1994, 

resolução das Nações Unidas adotada para a tutela dos Procedimentos-Padrões das Nações 

Unidas para a Equalização de Oportunidades para Pessoas com Deficiência, que, em conjunto 

com a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1988, e da Declaração Mundial sobre 

Educação para todos, de 1990, busca efetivar este direito. No campo nacional, destacamos as 

diretrizes destinadas à estruturação dos currículos escolares, as normas insculpidas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394/1996)4, no Plano Nacional de Educação5 

(PNE) e nos pareceres e resoluções dos Conselhos de Educação. Com base nas informações 

apresentadas pelo Ministério da Educação, propomos que as referidas legislações sejam 

discutidas e analisadas em conjunto com a arquitetura escolar inclusiva, para que esta leitura em 

caráter complementar viabilize a integração das crianças nas escolas, tendo em vista que:  

O número de crianças com algum tipo de deficiência na rede regular de ensino do 
País cresce a cada ano. O impacto da política de inclusão na educação infantil 
pode ser medido pelo crescimento das matrículas entre 2002 e 2006. O 
crescimento não é casual, mas resultado da mobilização da sociedade brasileira. 
A Constituição Brasileira de 1988 garante o acesso ao ensino fundamental regular 
a todas as crianças e adolescentes, sem exceção, e deixa claro que a criança com 
necessidade educacional especial deve receber atendimento especializado 
complementar, de preferência dentro da escola. A inclusão ganhou reforços com a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e com a Convenção da 
Guatemala, de 2001, que proíbem qualquer tipo de diferenciação, de exclusão ou 
de restrição baseadas na deficiência das pessoas. Segundo Eugênia Augusta 
Gonzaga Fávero, procuradora da República responsável pelos direitos do cidadão 
no Estado de São Paulo, no biênio 2002–2004, “o acesso das pessoas com 
deficiência ao ensino formal é garantido até pela legislação penal, pois o artigo 8º, 
da Lei no 7.853/89, prevê como crime condutas que frustram, sem justa causa, a 
matrícula de aluno com deficiência. Sendo assim, a exclusão é crime”. (Ministério 
da Educação. Revista Criança do Professor de Educação Infantil. 2016, p.19) 

Somemos a este diagnóstico as informações disponibilizadas pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), em que se constata que 10% das pessoas têm algum tipo de deficiência, o que 

representaria 15 milhões de brasileiros, de acordo com o Censo do IBGE de 2000. Em 2004, 

Ministério da Educação (MEC) passou a definir com maior precisão as várias categorias de 

deficiência, para que as políticas públicas fossem aprimoradas:  

                                                
4 Os fundamentos metodológicos e teóricos dedicados à oferta da educação especial e inclusiva estão previstos em diversas legislações 
brasileiras, e devem ser analisados de maneira sistematizada e complementar, senão vejamos: o capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases 
(arts. 58 a 60 da Lei nº. 9394/1996) versa sobre a educação especial e inclusiva, cuja regulamentação está prevista nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Especial.  Ainda, o caderno nº. 07 do Currículo em Movimento cuida da educação especial. Por 
último, destacamos as Orientações Pedagógicas da Educação Especial (documentos referenciais das Secretarias de Educação, que 
orientam e norteiam o trabalho com esta modalidade de educação). De acordo com a legislação brasileira, a educação inclusiva é uma 
maneira diferente de organização da educação básica, destinada a atender os grupos de pessoas que necessitam uma abordagem 
pedagógica diversa do modelo tradicional escolar. A Lei de Diretrizes e Bases prevê que a educação especial deve ser destinada a 
pessoas que possuem deficiências: múltiplas ou únicas: visual, auditiva, física ou intelectual; pessoas que possuem o transtorno global do 
desenvolvimento (TGD); além de pessoas que possuem altas habilidades. Ademais, o referido art. prevê também os direitos dos alunos 
desta modalidade educacional, dentre os quais: professores especializados; integração com a classe; acesso igualitário aos programas de 
ensino; além da adequação curricular (não há omissão de conteúdo, mas há uma readequação da forma de compreensão da matéria).  
5 O Plano Nacional de Educação (PNE) vigente prevê as metas, estratégias e diretrizes da política educacional pelo prazo de dez anos 
(2014-2024).  
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Deficiência auditiva/surdez é aquela em que, mesmo utilizando aparelho auditivo, 
a pessoa não consegue ouvir a voz humana. A deficiência visual/ cegueira passa a 
se referir àquelas pessoas que, mesmo utilizando óculos, continuam com 
dificuldade para enxergar. Assim, o universo de pessoas com deficiência entre 0 e 
17 anos fica em torno de 820 mil. Dentre essas, cerca de 190 mil crianças fazem 
parte do público a ser atendido pela educação infantil. Historicamente, o 
atendimento educacional a crianças com deficiência era realizado apenas em 
escolas especiais, fato que trouxe consequências negativas e segregacionistas, 
pois se imaginava que elas eram incapazes de conviver com crianças sem 
deficiência. “Hoje, com a política de inclusão, a educação infantil é a porta de 
ingresso ao sistema educacional para boa parte das crianças, devendo o 
atendimento educacional especializado ser ofertado na própria creche ou pré-
escola em que a criança está matriculada”, afirma Cláudia Pereira Dutra, 
Secretária de Educação Especial do MEC (Seesp). “Muitas vezes os pais, por 
desconhecimento, resistem à inclusão, preferindo deixar seus filhos em casa ou 
em escolas especiais. À medida que as práticas educacionais inclusivas ganham 
maior visibilidade, as famílias entendem os benefícios dos espaços heterogêneos 
de aprendizagem para seus filhos”, assegura Denise de Oliveira Alves, 
Coordenadora-Geral de Articulação da Política de Inclusão, da Seesp. (Ministério 
da Educação. Revista Criança do Professor de Educação Infantil. 2016,p.20-21). 

Para que a inclusão aconteça, portanto, apenas a previsão normativa do direito à 

educação não basta. É preciso direcionar o olhar das políticas educacionais para que as escolas 

sejam adaptadas, superando as barreiras que perpetuam a exclusão. Trata-se de tarefa que exige 

enorme esforço, eis que devem ser analisados os currículos de cada série, as disciplinas, os 

conteúdos pedagógicos, e como estes podem ser ministrados de maneira a ser garantida a 

inclusão (o que abrange tanto a postura e capacitação dos educadores quanto os materiais a 

serem utilizados nas atividades escolares), além da superação das barreiras arquitetônicas (com a 

inclusão de rampas; sanitários adaptados; botoeiras e comandos dos elevadores com os signos 

em Braille, por exemplo). Neste sentido, as considerações de Rita Bersch e Rosângela Machado: 

  
A educação inclusiva traz consigo o desafio de não só acolhermos os alunos com 
deficiência, mas de garantirmos condições de acesso e de aprendizagem em 
todos os espaços, os programas e as atividades no cotidiano escolar. Por isso, o 
atendimento educacional especializado aparece como garantia da inclusão e, a 
tecnologia assistiva6 como ferramenta, que favorece este aluno a ser atuante e 
sujeito do seu processo de desenvolvimento e aquisição de conhecimentos. 
(Bersch e Machado, 2007, p.10).  

As diretrizes e os recursos pedagógico-educacionais a serem adotados para que seja 

efetivada a educação inclusiva devem trazer mecanismos destinados à superação das barreiras 

arquitetônicas nas situações de deficiência (intelectual, física, auditiva, visual e múltipla), 

transtorno global do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades, tais quais: o ensino de 

linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização; a pedagogia adaptada para o 

desenvolvimento de estratégias de raciocínio; adequações do material didático e do ambiente 

físico; e, em casos de estudantes com altas habilidades, deve haver a aceleração dos conteúdos, 
                                                

6 Adotamos para a nossa explanação o conceito de Tecnologia Assistiva como “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" (BRASIL - SDHPR. 2012 – Comitê de Ajudas Técnicas – ATA VII).  
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sem, entretanto que ocorra prejuízo ou supressão das matérias. O ambiente escolar inclusivo 

representa uma das vertentes da sociedade democrática e comprometida com o respeito aos 

cidadãos, que permite o exercício da cidadania.  

 

Arquitetura Escolar Inclusiva: Diálogos entre a Arquitetura e o Direito para a Garantia do 

Acesso do Direito à Educação e do Exercício da Cidadania 

O ordenamento jurídico brasileiro prevê o direito à educação para todas as pessoas e, para 

que ocorra a sua efetivação, é fundamental a concepção de espaços escolares funcionais e 

operacionais. Isto porque as salas de aula são os locais nos quais ocorre a concretização das 

diretrizes pedagógico-educacionais. Os projetos escolares inclusivos devem promover, além da 

acessibilidade dos alunos com deficiência visual, física, ou com mobilidade reduzida, a 

possibilidade de todos os estudantes participarem de todas as atividades ofertadas. Neste sentido, 

a necessidade de observação e do cumprimento da Norma Brasileira ABNT NBR 9050:2015, cujo 

escopo é:  

Estabelecer critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao 
projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de 
edificações às condições de acessibilidade. No estabelecimento desses critérios e 
parâmetros técnicos foram consideradas diversas condições de mobilidade e de 
percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como 
próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, 
sistemas assistidos de audição ou qualquer outro que venha a complementar 
necessidades individuais. Esta Norma visa proporcionar a utilização de maneira 
autônoma, independente e segura do ambiente, edificações, mobiliário, 
equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de pessoas, 
independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção. 
As áreas técnicas de serviço ou de acesso restrito, como casas de máquinas, 
barriletes, passagem de uso técnico etc., não necessitam ser acessíveis. As 
edificações residenciais multifamiliares, condomínios e conjuntos habitacionais 
necessitam ser acessíveis em suas áreas de uso comum. As unidades autônomas 
acessíveis são localizadas em rota acessível. Para serem considerados 
acessíveis, todos os espaços, edificações, mobiliários e equipamentos urbanos 
que vierem a ser projetados, construídos, montados ou implantados, bem como as 
reformas e ampliações de edificações e equipamentos urbanos, atendem ao 
disposto nesta Norma (ABNT NBR 9050:2015,p.01).  

Dentre os indicadores normatizados, apontamos as orientações que entendemos estarem 

diretamente relacionadas com a inclusão no ambiente escolar: adequação da entrada principal 

(largura, desnível, tipo de piso); existência de rampas (largura, inclinação, corrimão); adequação 

das escadas (profundidade do degrau, altura do espelho, corrimão); dimensionamento das portas 

(largura, proteção para cadeira de rodas, soleira – desnível, tipo de piso, nivelamento piso) e dos 

corredores (largura, tipo de piso, desnível, grelhas coleta de água de chuva – posição e 

espaçamento das grelhas); adaptação das salas de aulas (altura da lousa/espelho, altura da 

mesa, disposição dos mobiliários); dos sanitários (altura do lavatório, instalação das barras de 

apoio no lavatório, área do boxe do vaso sanitário, área de transferência do vaso sanitário, 
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elevação do vaso sanitário, barra de apoio no vaso sanitário); dos refeitórios (altura da mesa, 

altura do bebedouro, altura do controle para acionar água do bebedouro, barra de apoio no 

bebedouro, altura da base do bebedouro); do parque infantil (buscando-se o máximo de 

acessibilidade com o mínimo de interferência ambiental, devendo-se atentar para o tipo de piso e 

sua manutenção, existência de rota acessível, segurança dos brinquedos, além da observância e 

respeito à distância entre os brinquedos); e, por fim, o cumprimento das normas referentes ao 

acesso, banco de transferência e profundidade em ambientes escolares com piscina (além de 

instalação de boxes e chuveiros acessíveis).  

 

A inclusão educacional, prevista na legislação, tem como base as transformações que 

devem ser realizadas no ambiente de ensino, para que todos tenham a sua participação garantida 

na sociedade. Tendo em vista que a disposição dos espaços interfere na maneira como as 

pessoas os utilizam, o ambiente escolar deve garantir a saúde, as possibilidades de 

aprendizagem e integração, bem como o bem-estar e o acolhimento de todos os alunos. Ademais, 

para a efetividade dos projetos inclusivos, é necessário o envolvimento do corpo docente e 

pedagógico, e que eles sejam auxiliados por redes de apoio composta por diversos atores 

engajados no sucesso da inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais nos 

ambientes escolares. 

 

Considerações Finais 

No presente ensaio, buscamos trazer à tona a necessidade de uma maior integração entre 

as áreas da Arquitetura e do Direito, na busca pela efetiva inclusão dos estudantes com 

necessidades educativas especiais nas escolas regulares. Para tanto, partimos do pressuposto 

previsto em diversas legislações internacionais e nacionais de que a educação deve ser garantida 

em caráter universal, e as atividades educacionais devem promover a integração das pessoas, 

além do desenvolvimento intelectual delas.  

 

Em seguida, esclarecemos que a previsão teórica a este direito é de extrema importância 

para o desenvolvimento humano. Entretanto, caso as discussões fiquem restritas apenas ao 

universo jurídico, sem que existam diretrizes de caráter concreto e prático destinadas à efetividade 

da inclusão, este direito não poderá ser exercido. Neste ponto, apresentamos a convergência 

entre o Direito e a Arquitetura para a proteção da dignidade humana e do exercício da cidadania.  

A superação das barreiras arquitetônicas é vital para que sejam respeitadas as 

diversidades e deve-se, portanto, pensar nas formas pelas quais a aplicabilidade prática será 

viabilizada, ressaltado que, se as pessoas possuem características distintas e há necessidades 

educacionais especiais, é imprescindível a oferta de diversos recursos para a integração dos 
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estudantes no ambiente escolar.  Caso contrário, ao invés da inclusão, continuará sendo 

perpetuada a exclusão dos direitos e da cidadania.  
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