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Resumo 
Este trabalho, realizado por equipe interdisciplinar, aborda as condições de 
acessibilidade e segurança ocupacional do ambiente construído delimitado pelos 
edifícios da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e de seu 
entorno no campus São Paulo. O estudo faz parte de uma pesquisa que tem por 
objetivo identificar as barreiras arquitetônicas que ofereçam risco à segurança 
ocupacional ou que dificultam ou impossibilitam o acesso e a permanência de pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida, visando a inclusão desses indivíduos em 
ambiente universitário. A metodologia adotada para a realização da pesquisa,  é de 
orientação mista: quantitativo-descritivo com a utilização de questionários anônimos e 
entrevistas qualitativas, por meio de observação e entrevista semi-estruturada. Os 
sujeitos da pesquisa são os alunos e os funcionários acadêmicos e administrativos 
que utilizam os espaços dos edifícios da Escola de Engenharia. Nesse contexto, o 
grupo destaca que a metodologia adotada para investigações nas áreas de 
acessibilidade e segurança deve adotar instrumentos que preservem o participante da 
pesquisa e possibilitem espaços para observações e coletas de dados sobre as 
apreensões e percepções desses indivíduos que se tornaram ícones da convivência 
social com a diversidade. Os resultados são discutidos através da análise de 
resultados quantitativa e qualitativa. É apresentado um projeto piloto que está 
apresentado no Apêndice. 
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Introdução 

 

Atualmente há uma preocupação crescente da sociedade com problemáticas que abraçam 

conceitos de cidadania, inclusão social, saúde e qualidade de vida. Junto a estes conceitos 

também estão presentes questões tais como: capacidade ou deficiência física e intelectual, 

habilidade, segurança e conforto no ambiente de trabalho, acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços, equipamentos urbanos à comunicação. Estudos recentes, elaboração 

de normas técnicas e mudanças na legislação refletem esta preocupação, que, na maioria 

dos países do mundo, inclusive no Brasil, passaram a incorporar estes conceitos para a 

busca da garantia de direitos iguais a todos os cidadãos. 

Outro dado que se apresenta é o envelhecimento da população mundial, o que ocorre 

também no Brasil, aumentando o número de pessoas com dificuldade de locomoção, de 

visão, de audição e com outros problemas inerentes ao avanço da idade. Muitos idosos 

ainda estão na ativa, trabalhando, pagando impostos, usuários do espaço público, do 

transporte e de outros serviços, sendo que, representam hoje, assim como os deficientes, 

uma significativa parcela de consumidores do mercado de todo o tipo de produtos. 

É importante ressaltar que o deficiente físico, intelectual, sensorial, com múltiplas 

deficiências ou pessoa com mobilidade reduzida tem direito, como qualquer outro cidadão, 

ao acesso à educação, à saúde, ao transporte, ao trabalho, e a outras atividades no espaço 

público e privado. Pode-se afirmar também, concordando com Bertalotti (2006) que inclusão 

social é, mais do que igualdade de direitos, um respeito à diversidade, assim como, o direito 

de ser diferente está definido pelo conceito de cidadania.  

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), 600 milhões de pessoas têm algum tipo de 

deficiência, sendo que 400 milhões em países em desenvolvimento (COMISSÃO 

PERMANTE DE ACESSIBILIDADE, 2002). Pelos dados da Disability Awareness in Action, 

os segmentos menos favorecidos da população de todas as partes do mundo, tem menos 

oportunidade de acesso à educação, aos serviços, à locomoção no meio físico e menos 

oportunidades de conseguir emprego (ROCHA, 2006 apud BARTALOTTI, 2006).  

A deficiência deixou de ter caráter de doença, a partir de maio de 1976, quando a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), desvinculou a classificação de deficiências da lista 

da Classificação Internacional de Doenças (CID). Com isso, a deficiência, como fenômeno 

universal, passou a ser classificada em três níveis: impedimento, que é o dano ou 

anormalidade de estrutura ou função, temporária ou permanente; incapacidade, a restrição 

ou perda de atividade e desvantagem que reflete a adaptação e a interação da pessoa com 
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o meio, a qual acarreta uma desvantagem em relação a um determinado grupo (AMARAL, 

1994 apud CAMBIAGHI, 2007).  

Diante disto, enfocaremos neste estudo a definição de Psicologia Ambiental de Gifford 

(1997) e Sime (1999), segundo a qual Psicologia Ambiental é "o estudo da transação entre 

indivíduos e o cenário físico. Nestas transações, indivíduos modificam o ambiente e seu 

comportamento e experiências são modificadas pelo ambiente" (GIFFORD, 1997, p. 1). 

A interpretação e síntese desta definição são corroboradas por Bonnes e Bonaiuto (2002) e 

Gunther e Rozestraten (1993) que ressaltam que a psicologia ambiental resume o estudo do 

inter-relacionamento entre comportamento e ambiente físico, tanto o construído como o 

natural (FISHER; BELL; BAUM, 1984).  Esta definição aponta para uma explicação sobre 

ecologia: “o estudo do inter-relacionamento dos organismos com seu ambiente e entre si” 

(SMITH 1978, p. 197). Considerando que todo comportamento humano acontece em 

interação com o ambiente, a psicologia ambiental mostra em uma de suas várias faces um 

aspecto relevante para a presente pesquisa. Advoga que a colaboração entre vários 

especialistas de diversas áreas se mostra promissora no levantamento e na descrição do 

sujeito e do seu ambiente. Assim, a utilização de pluralidade de métodos pode agregar 

métodos observacionais e experimentais, dentre outros. 

O projeto da presente pesquisa apresentou a justificativa para a sua aprovação e 

conseqüente elaboração, tendo verificado a existência de diversos estudos de 

acessibilidade em universidades sob o ponto de vista dos estudantes (MOREIRA, 2003; 

CARVALHO, 1997; NUNES; GLAT; FERREIRA; MENDES, 1998), mas de poucos trabalhos 

sobre a situação de funcionários com deficiência em universidades.  

O caráter inovador desta proposta consiste na consideração dos aspectos relativos à 

acessibilidade e à segurança ocupacional, sendo avaliadas em conjunto. Acrescente-se a 

isto, o fato de que os edifícios escolhidos para o presente estudo são antigos e foram 

projetados sem levar em conta a adequação a estas questões que se tornaram mais 

relevantes nas últimas décadas. Os principais acessos aos edifícios considerados nesta 

pesquisa são escadarias, sendo que as salas de aula, os laboratórios e as demais 

instalações estão distribuídas em diferentes níveis. Isto se deve à condição desfavorável da 

topografia do terreno e aos conceitos de projetar do final do século XIX e das primeiras 

décadas do século XX, quando foram projetados e construídos. Os padrões da época 

vigentes no Brasil ditavam que edifícios destinados ao ensino deveriam ser imponentes e 

com os acessos principais preferencialmente em nível mais elevado que o entorno, providas 

de escadarias. 
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 As principais barreiras nesta situação são arquitetônicas e de sinalização e as dificuldades 

normalmente encontradas pelas pessoas com deficiências e mobilidade reduzida são de 

manobra, desnível, alcance e controle (SÁNCHEZ-LÓPEZ; LUPIANI; FERNÁNDEZ-

RAMÍREZ, 2009). Apesar de ter sido mantida a ocupação dos edifícios, a sua dinâmica foi 

alterada em virtude do surgimento de novas metodologias de ensino e ferramentas de 

aprendizagem. Este é também um fator significativo para a adequação das condições das 

edificações. A proposta de elaboração de um Projeto Piloto de Acessibilidade e Segurança 

Ocupacional tem em vista a aplicação em diversos tipos de edificações destinadas ao 

ensino, em especial naquelas construções antigas, de importância histórica.  

Outro fator relevante, considerando-se as condições ergonômicas e de acessibilidade das 

pessoas com deficiências e mobilidade reduzida, é que, embora essas condições estejam 

estabelecidas na legislação e em normas técnicas e de segurança do trabalho, sua análise é 

extremamente complexa. Esta complexidade é decorrente da necessidade de, 

obrigatoriamente, contemplar a adequação dos postos de trabalho, tendo em vista as 

características psicofisiológicas e as limitações individuais do ser humano. 

Portanto, para a elaboração de uma pesquisa envolvendo as questões apresentadas, foi 

interessante organizar uma equipe multidisciplinar de pesquisadores, envolvendo 

profissionais de diversas áreas de formação, tais como, da arquitetura, da engenharia e da 

psicologia. Tendo em vista que as sensações de conforto dos usuários no ambiente 

construído são mais do que reações fisiológicas, uma vez que desempenham também papel 

cultural, simbólico e sensorial, são essenciais para serem consideradas. 

Ainda, em conformidade com a Ordem Interna 31-2007, da Reitoria da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, que consolida a existência de Comissão de Planejamento 

Específica para a Adequação às Normas de Acessibilidade, permanência e desenvolvimento 

de atividades nos campi da UPM, considerando a necessidade de ampliação de estudos e 

implementação relativa aos alunos e usuários em geral com deficiência, no âmbito da 

Universidade, este projeto vem responder a uma das demandas contidas na referida ordem 

interna. Assim, acreditamos propor um projeto que atenda à preocupação da Universidade, 

no sentido de dar sustentabilidade à adequada formação dessa parcela de seus usuários. 

E, por fim, o decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004 emitido pela Presidência da 

República, cita nos artigos 10, 60 e 62 que os organismos públicos de auxílio à pesquisa e 

de agências de fomento deverão apoiar os programas e as linhas de pesquisa que incluam 

temas voltados para o desenho universal, “[...] ajudas técnicas, cura, tratamento e 

prevenção de deficiências ou que contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento 

[..]”, temas que são, em parte, objetivos desta pesquisa. (BRASIL, 2004, não paginado). 
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O objetivo geral deste trabalho de pesquisa é identificar as condições arquitetônicas e os 

riscos para a segurança do usuário no ambiente urbano construído delimitado pelos 

Edifícios da Escola de Engenharia: Edifício Alfred Cownley Slater, Edifício Henrique Pegado 

e Edifício Waddell, da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo e seu entorno, 

considerando as representações e as percepções dos usuários, para o desenvolvimento de 

um Projeto Piloto de Acessibilidade e Segurança Ocupacional, favorecedoras da inclusão de 

pessoas com deficiência no ambiente universitário.  

Os objetivos específicos apresentados são os seguintes: 

1. Conhecer o perfil dos usuários da Escola de Engenharia e suas percepções a respeito 

das condições de acessibilidade, trânsito e permanência nos edifícios.   

2. Identificar se há usuários com deficiência e investigar suas demandas referentes ao 

acesso, trânsito e permanência nos edifícios da Escola de Engenharia. 

3. Elaborar um diagnóstico das situações que apresentem problemas de risco para a 

segurança, segundo os usuários em geral e com deficiência. 

4. Elaborar um diagnóstico de locais de acesso e permanência com levantamento das 

barreiras arquitetônicas, inclusive do entorno próximo. 

5. Identificar e correlacionar as demandas apresentadas pelos usuários com as condições 

arquitetônicas e os riscos para a segurança no ambiente urbano construído delimitado pelos 

edifícios da Escola de Engenharia. 

6. Definir um modelo de Projeto Piloto com propostas de adequação dos espaços.  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Origens dos conceitos de deficiência e acessibilidade    

Historicamente, os termos utilizados para designar o que hoje se entende por pessoa com 

deficiência se alteraram de acordo com diferentes paradigmas e determinados valores que 

vigoravam em épocas diferentes. De acordo com Cambiaghi (2007), até meados do século 

passado, havia o termo: “inválida”, para designar a pessoa deficiente incapacitada e o  

termo “defeituosa”, para a que tivesse deformidades. Uma nova alteração da nomenclatura 

passou a considerar “deficientes” como “pessoas portadoras de deficiência” e, mais 

recentemente, como “pessoas com deficiência” (SASSAKI, 2003). 

Na cultura grega Apolo era venerado por suas proporções físicas perfeitas. Da mesma 

forma, Vitrúvio (século I a.C.) toma como modelo para uma boa arquitetura, as proporções 

do corpo humano perfeito. O mesmo paradigma é retomado por Da Vinci, na época do 

Renascimento Italiano. Não se deve esquecer que a arquitetura moderna no século XX 

também adotou critérios semelhantes, com o Modulor de Le Corbusier de 1948, que criou 

um sistema de medidas para serem aplicadas na arquitetura e baseadas nas medidas de 

um homem ideal universal. Mas foi só a partir de dados recentes fornecidos pela nova 

ciência chamada Ergonomia, que foi possível criar referências de medidas antropométricas 

levando em conta a diversidade de sexo, idade, postura e outras, tais como pessoas em 

cadeiras de rodas ou com muletas a partir do início da década de 1980 (CAMBIAGHI, 2007). 

A ergonomia é uma ciência que evoluiu a partir de relações do homem com o seu ambiente 

de trabalho, tendo em vista a segurança e o conforto.  Dados obtidos em experiências de 

laboratório que medem o desempenho do ser humano em diferentes atividades, 

possibilitaram o aperfeiçoamento de projetos de máquinas, ambientes e produtos. Mais 

recentemente, estão sendo incluídos também dados da diversidade de biótipos de acordo 

com diferentes etnias e de pessoas com deficiências (IIDA, 2005).  

As primeiras tentativas de sistematização de acessibilidade em projetos ocorreram na 

década de 1960. Em 1963, foi criada uma comissão em Washington, para a criação do 

Barrier Free Design em espaços públicos e privados. O que se propôs na época foi o projeto 

livre de barreiras. Entende-se aqui por barreiras (arquitetônicas) os obstáculos que impedem 

ou dificultam a mobilidade dos usuários do espaço urbano construído, sobremaneira dos 

deficientes e das pessoas com mobilidade reduzida.  A Eastern Paralyzed Veterans 

Association (EPVA) propôs leis, normas e demais informações para adaptação de espaços 

e equipamentos para o uso de todos, deficientes ou não. A intenção era evitar que 

determinados grupos fossem segregados (LOPES, 2005). 
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A luta contra a segregação de grupos minoritários, tais como, negros, mulheres e 

homossexuais teve sua origem na Europa e nos EUA, nos movimentos de pós-segunda 

guerra mundial e por volta das décadas de 1960 e 1970.   A Guerra do Vietnã também 

despertou a consciência de grupos de inválidos e dos demais deficientes. Em função de 

movimentos e ações de protesto desses grupos, o governo norte-americano se viu na 

obrigação de criar políticas visando os direitos dessas minorias, às quais se juntaram outros 

grupos de excluídos.  

 A Organização das Nações Unidas (ONU) passou a reconhecer, em 1975, a necessidade 

de direitos dos deficientes na Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. Em 1976, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou conceitos de deficiência de maneira 

sistemática e em 1980, em Genebra, criou uma classificação de deficiência que é 

considerada até os dias atuais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE,1995).  

É importante ressaltar que, na década de 1990,  documentos internacionais de grande peso 

para as pessoas com deficiência e diretamente relacionados à Educação Especial, foram 

divulgados pela United Nations Educational Scientific and Cultural Organization - UNESCO, 

sendo eles a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de 

Salamanca (1994). Essa segunda Declaração, além de contemplar especificidades acerca 

das necessidades educativas especiais, também cita que para a inclusão escolar ser 

possível, a escola deve adaptar e tornar seus ambientes acessíveis a todos. (UNITED 

NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION, 1990;  UNITED 

NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION, 1994). 

No Brasil, a preocupação com eliminação de barreiras no espaço urbano construído para 

permitir a acessibilidade de pessoas com algum tipo de deficiência começou no início da 

década de 1980, primeiro com algumas leis e depois, em 1985, quando foi criada a primeira 

norma técnica brasileira para este fim, a NBR 9050: “Acessibilidade a edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos à pessoa portadora de deficiência”.  

Na atual constituição brasileira, a acessibilidade é um conceito que se refere ao ambiente 

urbano construído e a projetos arquitetônicos, que tem em vista todo o tipo de usuários, com 

ou sem limitações ou comprometimentos de suas habilidades. É, portanto, um conceito 

ligado a uma forma democrática de projetar espaços, produtos e transmitir informações, 

levando em conta as características humanas e a maior diversidade possível da população. 

As deficiências podem ser de diferentes tipos: física, sensorial e intelectual. A categoria 

mobilidade reduzida inclui: obesos e gestantes.  

A norma foi revisada em 1994 e depois em maio de 2004 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2004). Esta nova versão apresenta avanços nos parâmetros 
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antropométricos. De acordo com a coordenadora da Comissão de Acessibilidade de 

Edificações e ao Meio (CE 01) do Comitê Brasileiro de Acessibilidade (CB 40), arquiteta 

Adriana Romero de Almeida Prado, “A NBR9050/2004 define o que é área de transferência, 

área de manobra e área de aproximação. E também demonstra as medidas para alcance 

manual e visual” (ROSSO, 2009).  

 

1.2 Conceitos de deficiência e mobilidade reduzida 

Deficiência é definida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, como “redução, 

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

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

elementos, em cráter temporário ou permanenete” (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, NBR 9050, p. 3). 

 De acordo com o Decreto 5296 (BRASIL,2004, não paginado), as diferentes categorias de 

deficiência são as seguintes:    

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função 

física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 

monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 

hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, 

paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam 

dificuldades para o desempenho de funções;  

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500Hz, 

1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;  

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 

que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 

significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 

correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 

em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea 

de quaisquer das condições anteriores;  

d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 

duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:  

1. comunicação;  

2. cuidado pessoal;  

3. habilidades sociais;  
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4. utilização dos recursos da comunidade;  

5. saúde e segurança;  

6. habilidades acadêmicas;  

7. lazer;   

8. trabalho;  

e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências; e  

Pessoa com mobilidade reduzida é a que tem limitação na sua capacidade de utilizar o meio 

e é o caso da “pessoa com deficiência, idosa, gestante entre outras”(Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, NBR9050, 2004, p.4).  

O Decreto 5296 , no Capítulo II (BRASIL, 2004, não paginado), define: 

II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando no 

conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, 

dificuldade de movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando 

redução efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e 

percepção.  

§ 2o O disposto no caput aplica-se, ainda, às pessoas com idade igual ou 

superior a sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de 

colo. 

 1.3 Conceitos de acessibilidade e barreiras 

A Norma Brasileira (Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR9050, 2004, p.2) define 

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

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

elementos”.  

Na mesma página da Norma Brasileira: espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano 

ou elemeno acessível é aquele que pode ser “alcançado, acionado, utilizado e vivenciado 

por qualquer pessoa, inclusive aquelas com mobolidade reduzida. O termo acessível implica 

tanto acessibilidade física como de comunicação”. 

De acordo com a  Lei Federal,  DECRETO 5. 296,Capítulo III, Art. 8°(BRASIL,2004, não 

paginado) : 

I - acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, 

total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios 

de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com 

mobilidade reduzida.  
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Barreira arquitetônica , urbanística ou ambiental é definida pela NBR9050 (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, NBR9050, 2004, p.2) como “qualquer elemento natutal, 

instalado ou edificado que impeça a aproximação, transferência ou circulação no espaço, 

moboliário ou equipamento urbano”. 

No Decreto 5296, Capítulo III, Art. 8°(BRASIL,2004, não paginado): 

II - barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, 

a liberdade de movimento, a circulação com segurança e a possibilidade de 

as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, classificadas 

em:  

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de 

uso público;  

b) barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das 

edificações de uso público e coletivo e no entorno e nas áreas internas de 

uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar;  

c) barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; e  

d) barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou 

obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 

mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de 

comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou 

impossibilitem o acesso à informação;  

 

1.4 Conceito de Desenho Universal 

Na década de 1960, surgiu um movimento nas universidades norte-americanas a favor da 

eliminação de barreiras arquitetônicas, ou seja, de obstáculos que impediam ou dificultavam 

a mobilidade dos usuários nos espaços abertos dos campi, assim como nos transportes 

urbanos.   

Este movimento passou a defender o Desenho Acessível que teve, primeiramente, a 

preocupação de adaptar os ambientes e produtos existentes para o uso de pessoas com 

deficiências. Mas ficou evidente que esta adaptação favorecia também as pessoas idosas, 

obesas, de estatura mais baixa e aquelas que estavam com impossibilidade temporária de 

locomoção.  Por esta razão o Desenho Universal é também chamado hoje de “desenho para 

todos”, ou, de “desenho inclusivo”, como sugere Romeu Kazumi Sassaki (2006).  

O ambiente ou produto com tais características é mais abrangente e não especial para 

deficientes, pode ser utilizado por qualquer pessoa.  Destina-se ao ser humano em todas as 

fases de sua existência. A diversidade abrange aspectos como peso, altura, idade, 

habilidades e capacidades. O objetivo principal é a possibilidade de integração social dos 
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segmentos de deficientes e a garantia de seus direitos enquanto cidadãos. 

(STEINFELD,1979 apud SASSAKI, 2003).  

O Desenho Universal, assim denominado por Ron Mace em 1985, tem sua origem em 

conceitos que surgiram na Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América (EUA), na 

década de 1970 visando a “[...] simplificar a vida de todos, elaborando produtos, 

informações e ambientes construídos mais utilizáveis por maior número possível de 

pessoas, a baixo custo ou sem nenhum custo extra.” (CENTER FOR UNIVERSAL DESIGN, 

1997 apud LOPES, 2005, p.11).   

MACE, HARDIE e PLACE (In Preiser, Vischer & White, 1991:155-176) já haviam 

apresentado discussão abrangente e ilustrada sobre esses critérios, incluindo observações 

sobre aspectos políticos, legais e econômicos do Desenho Universal.  

De acordo com a Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) da Secretaria Especial da 

Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida (SEPED), do Município de São Paulo, os 

princípios básicos do Desenho Universal são os seguintes (COMISSÃO PERMANENTE DE 

ACESSIBILIDADE, 2005, p. 6) 

a)  uso equiparável (para todas as pessoas com diferentes capacidades); 

b)  uso flexível (com leque amplo de preferências e habilidades); 

c)  simples e intuitivo (fácil de entender); 

d)  informação perceptível (comunica eficazmente a informação necessária 

através da visão, audição ou olfato); 

e)  tolerante ao erro (que diminui riscos de ações involuntárias); 

f) com pouca exigência de esforço físico; 

g) tamanho e espaço para o acesso e o uso inclusive para pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida.  

No  DECRETO 5. 296, Capítulo III,  Desenho Universal é definido como “concepção de 

espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com 

diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e 

confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade”. 

Na  Norma Brasileira NBR9050 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004,p.3), 

Desenho Universal é “aquele que visa atender à maior gama de variações possíveis das 

características antropométricas e sensoriais da população”. 

 

 



11 
 

1.5 O Desenho Universal e o ambiente educacional 

Para a Organização das Nações Unidas (ONU), 600 milhões de pessoas têm algum tipo de 

deficiência, sendo que 400 milhões em países em desenvolvimento (COMISSÃO 

PERMANTE DE ACESSIBILIDADE, 2005). Pelos dados da Disability Awareness in Action, 

os segmentos menos favorecidos da população de todas as partes do mundo, tem menos 

oportunidade de acesso à educação, aos serviços, à locomoção no meio físico e menos 

oportunidades de conseguir emprego (ROCHA, 2006 apud BARTALOTTI, 2006). 

No Brasil, observa-se o crescimento da população que apresenta algum tipo de deficiência, 

pois de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estes números 

no ano de 2000, chegavam a 14,5% (o que significa 24,6 milhões de pessoas), sendo que a 

maior proporção se encontra no Nordeste (16,8%) e a menor do Sudeste (13,1%). É 

preocupante que a projeção de que até o ano de 2025, a taxa de pessoas com deficiência 

no Brasil atinja 18,6%, crescendo cerca de 30,6% em relação a 2000. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000).  

Assim, considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (1996) e a 

Resolução Nº 2, de 11 de setembro de 2001, do Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

Conselho de Educação Básica (CEB), que tratam da educação especial no País, bem como 

os dados do IBGE (2000), é possível supor que, a cada dia, o contingente de pessoas com 

deficiência nos diversos ambientes, inclusive escolares, tende a aumentar, o que reflete 

direto na necessidade de adequações de espaços visando contemplar o direito de acesso e 

igualdade para todos. (BRASIL, 1996; BRASIL, 2001). 

Tepfer (2001) aponta a relevância do Desenho Universal nos projetos arquitetônicos dos 

espaços educacionais, para dar exemplo aos estudantes de uma prática social inclusiva e 

da aceitação de diversidades.  

1.6  As pessoas com deficiência como usuários do ambiente urbano e a construção 
do lugar 

A existência do homem é um constante aprendizado sobre o meio ambiente. Na medida em 

que vive suas experiências, ele vai incorporando conhecimento, enriquecendo seu repertório 

de informações contidas nas “mensagens não-verbais” enviadas pelo ambiente e 

aumentando sua capacidade de adaptação ou busca de melhores condições de conforto 

para suas atividades (SANOFF,1991, p. XIV). 

Pela percepção, ele busca no seu entorno, condições adequadas para identificar os 

elementos visuais que se destacam no ambiente, tanto pelo tamanho, quanto pela altura, 

cor ou por qualquer outro atributo. Essa identificação de elementos é importante para seu 

senso de orientação, que lhe permite saber onde está e para onde deve ir. Quaisquer 
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modificações no ambiente podem afetar esse sentido. Através da mente e de suas 

emoções, processa as informações recebidas, a fim de desenvolver padrões de 

comportamento adequados à situação. Assim, aprende novos comportamentos e os 

incorpora, sabendo como agir em situações semelhantes no futuro.  

O ser humano desenvolve sua competência em determinados ambientes com os quais 

adquire familiaridade pela freqüência de uso e pelos quais desenvolve sentimentos, 

atribuindo determinados significados. Portanto, um ambiente tem significado quando 

relacionado com experiências pessoais. Significados podem ser compartilhados por 

determinados grupos ou até comunidades como, por exemplo, a cidade ou a escola onde se 

vivenciou a infância  e  a juventude.  

A familiaridade com ambientes pode advir de experiências diretas, dependendo da 

quantidade e duração das visitas, havendo um crescente envolvimento com locais onde se 

sente conforto e segurança. De qualquer forma, para haver sentimento de familiaridade com 

um ambiente, deve existir uma identificação com ele.  

Há determinados ambientes onde grande parte das experiências diárias acontece, e se 

alcança alto grau de familiaridade e envolvimento. São os locais onde mais acontece o 

sentimento de “sentir-se em casa”, que passam a ser considerados como “território”, pelos 

quais se desenvolve uma responsabilidade ou territorialidade. São esses locais que são 

conhecidos e  com os quais se interage de forma plena. 

Em resumo, o constante aprendizado, através do qual o homem adquire familiaridade com 

os ambientes que frequenta, faz com que desenvolva capacidades de orientação e 

identificação para interagir com o meio. Dessa forma, ele não apenas ocupa um espaço, 

mas se sente parte integrante do ambiente onde vive. 

Nesse processo, o espaço físico torna-se um lugar para seu usuário, onde ele desenvolve  

competência ambiental. Este processo é chamado de “moldagem do lugar”. Para melhor 

entendimento, uma série de conceitos fundamenta suas investigações sobre acessibilidade - 

ambiência, lugar, afeto e moldagem do lugar, experiência espacial, identidade e 

identificação com o lugar ( DUARTE & COHEN. In ALMEIDA PRADO, LOPES e 

ORNSTEIN, 2010, p. 83). 

Pessoas com deficiência são usuários com necessidades especiais, o que interfere na sua 

habilidade de atuar satisfatoriamente nos ambientes que ocupam. Por outro lado, possuem 

habilidades que devem ser consideradas no desenvolvimento de projetos arquitetônicos 

para que todos tenham a mesma chance de usar esses ambientes desenvolvendo, assim, 

sua competência ambiental. É o respeito às necessidades dos deficientes, que determina   

as diretrizes de projeto para os padrões de comportamento que se deseja ter em 
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determinado espaço físico, trazendo conseqüências psicológicas e sociais bastante 

benéficas. (STEINFELD, DUNCAN E CARDELL, In BEDNAR, 1977: 8).                                  

É o bem estar físico e psicológico advindo da competência ambiental que incentivará o 

maior número de visitas aos locais onde se sabe atuar e que promoverá o crescimento do 

sentimento de afeto pelos locais, que passam a ser lugares para seus usuários. 

As deficiências físicas significam uma limitação entre o usuário e o local onde pretende 

exercer suas atividades, podendo ser minimizadas através da correta concepção do 

ambiente construído. Exercem grande influência na percepção e decorrente senso de 

orientação dentro do ambiente, dificultando a compreensão dos significados do espaço 

contidos nas mensagens não-verbais e afetando o comportamento social (DUARTE & 

COHEN, 2004:1). 

Verificou-se que a inacessibilidade, seja para deficientes, ou pessoas com mobilidade 

reduzida, além de dificultar os processos de afeto e construção do lugar interfere na 

construção de sua identidade e na sua sociabilidade. Desta forma é possível concluir que, 

muitas vezes, “é o espaço que é o ”agente deficiente”, uma vez que muitos ambientes não 

são capazes de acolher todos os usuários de forma eficaz”. (DUARTE & COHEN, In 

AlMEIDA PRADO, LOPES e ORNSTEIN, 2010, p. 82). 

 

1.7 Lei de cotas: 

Segundo dados estatísticos que foram apresentados acima, há uma alta porcentagem de 

pessoas com algum tipo de deficiência, que pode ser: dificuldade de audição, visão, 

locomoção ou outra deficiência física ou mental. Essas pessoas têm o direito assegurado 

pelo Decreto 3298/1999 que trata da Política Nacional para Integração da Pessoa Portadora 

de Deficiência que: 

[...] visa assegurar à pessoa portadora de deficiência o pleno exercício de 

seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao 

trabalho, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à previdência social, à 

assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao amparo à 

infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e 

das leis, propiciem seu bem-estar, social e econômico (BRASIL, 1999, 

p.15). 

Apesar da existência da lei que assegura o pleno exercício de seus direitos individuais e 

sociais, nem sempre a pessoa portadora de deficiência tem acesso a eles. O mesmo 

decreto estabelece na seção IV as condições de acesso das pessoas portadoras de 
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deficiência no mercado de trabalho em “regime especial de trabalho protegido” (BRASIL, 

1999, p. 25). Ainda o artigo 26 da mesma seção determina que:  

A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a preencher de 

dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da Previdência 

Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência habilitada [...] 

(BRASIL, 1999, p.15) 

 

nº de empregados Porcentagem
Até 200 2%

De 201 a 500 3%
De 501 a 1000 4%
Mais de 1000 5%

 

Quadro 1 – Porcentagem de trabalhadores reabilitados ou portadores  

de deficiências  em relação ao número total de empregados 

Fonte: Baseado em Brasil (1999, p.15) 

Com relação ao mercado de trabalho, ainda segundo o Censo 2000 (IBGE, 2005), existe 

uma proporção menor de pessoas com deficiência atuando quando se compara com 

pessoas sem nenhuma deficiência. 

 

1.8  Normas regulamentadoras de Saúde e Segurança Ocupacional 

De acordo com a Cultura de Segurança Consultores Associados (2011, p. 1), segurança 

ocupacional ou “Segurança do Trabalho pode ser definida como a ciência que, através de 

metodologia e técnicas apropriadas, estuda as possíveis causas de acidentes do trabalho, 

objetivando a prevenção de suas ocorrências.” 

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da 

empresa, com o segurado empregado, trabalhador avulso, médico 

residente, bem como com o segurado especial, no exercício de suas 

atividades, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a 

morte, a perda ou redução, temporária ou permanente, da capacidade para 

o trabalho. (BRASIL, 2005, p. 63).  

Relacionadas à segurança do trabalho, além dos acidentes, estão as doenças do trabalho e 

as doenças profissionais. A Doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo 

exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação 

elaborada pelo Ministério da Previdência Social. 
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Assim,   

Consideram-se como acidentes do trabalho:  

a) doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada 

pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da 

relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.  

b) doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada 

em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele 

se relacione direta-mente. (BRASIL, 2005, p. 63) 

A Higiene Ocupacional é definida por Brevigliero, Possebon e Spinelli (2011, p. 10) como: 

Ciência e arte dedicada ao reconhecimento, avaliação e controle daqueles 

fatores ou tensões ambientais [riscos], que surgem no ou do trabalho, e que 

podem causar doenças, prejuízos à saúde ou ao bem estar, ou desconforto 

significativos entre trabalhadores ou entre os cidadãos da comunidade.  

Qualquer ambiente de trabalho, independentemente da atividade desenvolvida, expõe o 

trabalhador a riscos decorrentes de “manipulação ou exposição a agentes físicos, químicos, 

biológicos, situações de deficiência ergonômica ou riscos de acidentes” (CNI, 2005, p. 27). 

Risco é definido como a “exposição de pessoas a perigos. O risco pode ser dimensionado 

em função da probabilidade e da gravidade do dano possível, conforme estabelece o 

Ministério do Trabalho e Emprego (2010, p.9). 

Para a elaboração do Projeto Piloto é necessário, portanto, uma análise quantitativa e 

qualitativa dos riscos envolvidos. 

A seguir serão definidos alguns fatores que resultam de situações de riscos relativos ao 

projeto de pesquisa em questão, como fadiga, fadiga muscular e fadiga visual. 

A fadiga é definida como um estado de diminuição reversível da capacidade funcional de um 

órgão, de um sistema ou de todo o organismo, provocado por uma sobrecarga na utilização 

daquele órgão, sistema ou organismo. (COUTO, 1996, p. 295). 

O corpo humano, como uma máquina, possui uma determinada capacidade funcional que, 

se ultrapassada, seja em freqüência, seja em intensidade, dá sinais de sobrecarga e diminui 

seu ritmo de funcionamento. (COUTO, 1996, p. 295). Nos prédios, um fator que pode levar à 

fadiga muscular é a necessidade de se locomover por escadas freqüentemente. Também o 

dimensionamento incorreto das escadas pode resultar em fadiga ou até acidentes de 

trabalho. 

A fadiga visual é comprometida pela baixa luminosidade, particularmente quando a 

necessidade de visão de detalhes ou de fixação visual, como ocorre nas salas de desenho 
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técnico. Isso ocorre porque o tempo de fixação visual depende dos níveis de iluminação e 

do contraste do objeto. Se o nível de iluminação for baixo e o contraste for adequado, não 

haverá problema. Se o nível de iluminação for baixo e o contraste for baixo, os músculos 

extrínsecos dos olhos terão que fixar a visão no objeto, podendo ocorrerá fadiga dos 

mesmos. Se o nível de iluminação for baixo e o contraste for alto, ocorrerá deslumbramento 

com o fechamento da pupila e prejuízo da visão. E por fim, se houver necessidade de visão 

próxima com baixo nível de iluminação e alto nível de contraste, a fadiga será máxima, pois 

coexistirão todos os possíveis mecanismos de fadiga visual. (COUTO, 1996, p. 309). 

Para normatizar as condições de saúde e segurança dos trabalhadores forma instituídas as 

normas regulamentadoras pela portaria 3214 de 1978. As normas regulamentadoras (NR) 

são estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e se referem à saúde e segurança 

dos trabalhadores. A NR 1, disposições gerais, estabelece que:  

As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina do 

trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e 

públicas e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem 

como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam 

empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 

(BRASIL, 2009, p. 1). 

A NR 8, sobre edificações, considera as condições de circulação como pisos, escadas, 

passagens, rampas, paredes e coberturas de edifícios. Esta NR “[...] estabelece requisitos 

técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir segurança e 

conforto aos que nelas trabalhem.” (BRASIL, 2001, p. 1). 

A NR 17, norma regulamentadora que trata de ergonomia, estabelece no item 17.5 que “as 

condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características 

psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.” (BRASIL, 

1990, não paginado). Estes aspectos foram contemplados nas alternativas apresentadas no 

questionário sobre a percepção de dificuldades durante o acesso e utilização dos espaços 

internos dos edifícios da escola de Engenharia, como também nos problemas a serem 

apontados pelos seus usuários. 

Os ambientes considerados na pesquisa são utilizados por funcionários administrativos, por 

professores e alunos, e a adequação das condições ergonômicas, embora estabelecida por 

norma regulamentadora para segurança do trabalhador, também resulta em segurança e 

conforto para os demais usuários dos edifícios considerados na pesquisa. 

No item 17.5.3, a referida norma define que “em todos os locais de trabalho deve haver 

iluminação adequada, natural ou artificial, geral ou suplementar, apropriada à natureza da 
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atividade.” (BRASIL, 1990, não paginado). Ainda, registra que a iluminação deve ser 

projetada para apresentar uma distribuição uniforme e difusa, mantendo níveis de 

iluminamento de acordo com a NBR 5413, que trata de iluminância de interiores. Este item 

refere-se especificamente às condições de iluminamento dos locais considerados na 

pesquisa. 

A NR 17 também considera que “a organização do trabalho deve ser adequada às 

características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser 

executado.” (BRASIL, 1990, não paginado). Entende-se por organização do trabalho a 

adequação do layout, dos acessos, o mobiliário adequado, bem como sua manutenção e as 

condições das instalações. 

Para Couto (1996, p. 147), “o termo layout significa planta-baixa. Fazer o layout de uma área 

qualquer é planejar e integrar os caminhos dos componentes de um produto ou serviço, a 

fim de obter o relacionamento mais eficiente.” Portanto, “layout é o resultado final de um 

estudo sistemático que procura uma combinação ótima de todas as instalações, materiais e 

pessoas que concorrem para a execução de determinada tarefa.” (COUTO, 1996, p. 147) 

Pode-se dizer que são múltiplos os objetivos de um bom layout, entre eles é importante para 

o projeto em questão: (COUTO, 1996, p. 149) 

a) Evitar riscos de acidentes e incidentes; 

b) Melhorar as condições ambientais; 

c) Aumentar a motivação e a satisfação dos trabalhadores; 

d) Melhorar a ocupação dos espaços; 

e) Melhorar a flexibilidade. 

Como o ser humano necessita de um espaço mínimo para realizar tarefas é necessário 

estudar diversos fatores, entre eles, segundo Couto, (1996, p.151) 

a) Área necessária para a movimentação do corpo; 

b) Tipos de mobiliário e suas localidades, a fim de se minimizar os riscos 

de choques das pessoas com estes. 
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2.  BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE 
PRESBITERIANA MACKENZIE E DOS EDIFÍCIOS: ALFRED C.SLATER, WADDELL 
E HENRIQUE PEGADO 

 

A Escola de Engenharia foi  inaugurada em 1895, passando a ocupar o edifício Mackenzie em 

homenagem a  John Theron Mackenzie e onde está  instalado atualmente o Centro Histórico 

Mackenzie, também conhecido como Prédio 1. Localizado no bairro do Higienópolis, ocupa a 

esquina da atual Rua Maria Antônia com a Rua Itambé. A edificação foi submetida a processo 

de tombamento e restauro por ocasião do aniversário de 450 anos da cidade de São Paulo.  

A  relevância do papel do  advogado norte‐americano  John T. Mackenzie está no  fato de  ter 

destinado recursos financeiros, em seu testamento, com a finalidade de implantar uma escola 

de  engenharia  no  Brasil  em  moldes  norte‐americanos  da  época  e,  principalmente,  com 

tecnologia relacionada ao transporte ferroviário. Segundo Mendes (2006) 1 , este seu interesse 

foi despertado graças às idéias tecnológicas de José Bonifácio, conhecido como o Patriarca da 

Independência, e que residia na época, nos Estados Unidos da América.  Na realidade, o que se 

sabe é que este sonho nunca chegou a ser realizado, mas o seu interesse foi direcionado para 

a construção do prédio. 

O intento de John T. Mackenzie foi intermediado pela Junta de Missões Estrangeiras e pode ser 

concretizado  por meio  da  ação  da  Igreja  Presbiteriana  dos  Estados  Unidos,  como  relata  o 

professor  Dr.  Marcel  Mendes,  em  seu  livro  Tempos  de  Transição  (2007).  Na  época  da 

inauguração do edifício Mackenzie, em 1895, o Protestant College, ou Colégio Protestante,  já 

estava funcionando como uma extensão da Escola Americana, que existia em São Paulo desde 

1870, ambos sob a direção do médico e educador norte‐americano Horácio M. Lane (Mendes, 

2007).    

Por esta razão, antes de apresentar mais fatos relacionados à criação da Escola de Engenharia, 

seria  interessante  traçar  algumas  linhas  com  respeito  às  origens  da  própria  instituição 

conhecida hoje como Mackenzie, e que surgiu a partir da  Igreja Presbiteriana de São Paulo e 

do trabalho de missionários norte‐americanos.   Foi, mais precisamente, na residência do casal 

de missionários, George W. e Mary Annesley Chamberlain, em 1870, no Bairro da  Luz, que 

                                                            
1 Prof. Dr. Marcel é engenheiro civil, graduado pela Escola de Engenharia Mackenzie, doutor em Engenharia pela 
Universidade de São Paulo e atual Vice‐Reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É o pesquisador oficial da 
história da instituição. 
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passou a funcionar uma pequena escola doméstica que tinha por objetivo a alfabetização de 

crianças dentro dos princípios cristãos. 

 

 

O sistema de ensino adotado na Escola Americana, que então  foi criada em São Paulo,  teve 

como  modelo  o  das  escolas  públicas  dos  EUA  daquele  tempo,  e  tendo  como  principal 

estratégia  de  ensino  o método  intuitivo,  que  estimulava  o  pensamento  e  não  fazia  uso  de 

leituras  em  voz  alta  e  nem  de  decoração,  tão  comum  nas  instituições  brasileiras  da  época 

(STEWART,  1932  apud MENDES,  2007). O  sistema  de  ensino  norte‐americano  passou  a  ser 

referência  para  a  educação de  São  Paulo.  Suas principais  características  inovadoras  eram o 

magistério feminino, as classes mistas, a educação física para ambos os sexos e a eliminação 

do castigo físico, entre outras.  

Em  1871,  oficializou‐se  o  Colégio  Protestante,  recebendo  apoio  financeiro  do  “Board  of 

Foreign Missions of the Presbiterian Church”, segundo Bathaus, 2006.  A jurisdição do Colégio 

foi assumida pela Junta Missionária de Nova Yorque, através de Chamberlain e o seu primeiro 

endereço em São Paulo foi a Rua Nova de São José, nº1, em seguida transferido para a Rua São 

João, esquina com Rua Ipiranga. As primeiras instalações, no bairro de Higienópolis, datam de 

1881, endereço do atual campus universitário de São Paulo, e que teve origem na doação de 

uma  área  de  27.000 m²,  para  a  obra  de  Chamberlain,  pela  Baronesa  de  Antonina,  figura 

importante da elite paulistana da época (BATHAUS, 2006). 

Os cursos de nível superior foram sendo implantados a partir de 1886, sendo que, a partir de 

1895,  o  Protestant  College  passou  a  ser  denominado Mackenzie  College.  Por manter  uma 

tradição cuja origem é protestante e anglo‐saxônica, Mendes  (2007) comenta que,  tanto na 

Escola  Americana,  como  no Mackenzie  College,  além  do método  intuitivo,  era  cultivada  a 

prática de liberdade de crença e de expressão.  

Em 1896, foi  inaugurada a Escola de Engenharia do Mackenzie College, tendo como primeiro 

diretor  o  professor  Dr.  William  Alfred  Waddell.  Na  época,  o  Mackenzie  College  tinha 

referências acadêmicas nas universidades norte‐americanas e padrões da State University of 

New York desde 1895 (MENDES, 2007).  

A construção do Edifício Mackenzie (Prédio 1), destinada a abrigar a Escola de Engenharia, foi 

iniciada em 1893 e concluída em 1895, conforme depoimento do Professor Dr. Marcel Mendes 

à equipe da presente pesquisa, em 15 de dezembro de 2010 (Figura 1 ). Ele nos relatou que a 
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primeira  turma  de  engenheiros  civis  formou‐se  em  23  de  agosto  de  1900,  sendo  que  os 

primeiros diplomas foram também reconhecidos pela State University of New York.  

 

 
              Figura1: Edifício Mackenzie (Prédio1) 
              Fonte: Arquivo do Centro Histórico Mackenzie 
 
 
 

A  Escola de  Engenharia Civil do Mackenzie  foi pioneira  em  estruturas de  concreto  armado, 

desde  1913.  Em  1914,  foi  incorporado  o  prédio  3  à  Escola. Mais  tarde,  graduaram‐se  os 

primeiros químicos Industriais (1917) e os primeiros engenheiros mecânicos‐eletricistas (1918) 

e, depois, foi criado o curso de arquitetura dentro da Escola de Engenharia, que funcionou até 

1947. Na época, havia  três prédios para a escola de Engenharia: o Prédio 1, o Prédio 3   e o 

Couto de Magalhães, no local onde se encontra hoje o Prédio 9 , da Faculdade de  Arquitetura, 

Urbanismo  e  Design. Mais  tarde,  foram  incorporados,  como  áreas  de  apoio,  o  prédio  10 

(Chamberlain) e o Prédio 7. 

Na segunda metade da década de 1920, teve  início a obra de construção do Prédio 5 , sendo 

inaugurado em 1929,  com o nome de Waddell  (Figura 2), que, além de  ter  sido o primeiro 

diretor da Engenharia, foi também o construtor do Prédio 1 (Edifício Mackenzie). O Prédio 5 foi 

projetado para abrigar laboratórios e salas de aula da Escola de Engenharia e passou também a  

ocupar a frente para a Rua Maria Antônia, juntamente com o Prédio 1,  o Prédio 2  (Biblioteca 

George  Alexander)  e  o  Prédio  3  (Edifício  Horácio  Lane)  .  Atualmente,  o  Prédio  5  (Edifício 

Waddell) está integrado  ao prédio 6 (Edifício Henrique Pegado).  
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                                                              Figura 2: Edifício Waddell (Prédio 5) 
                                                              Fonte: Arquivo do Centro Histórico Mackenzie 
 
 

O  Prédio  4,  hoje  incorporado  à  Escola  de  Engenharia,  conforme  as  palavras  de Dr. Marcel, 

nasceu  como  sede  da  Escola  Técnica. O  seu  projeto  é  de  Cristiano  Stockler  das Neves  e  a 

construção de Henrique Pegado, que foi, por muitos anos, diretor da Escola de Engenharia e 

também o primeiro reitor da Universidade Mackenzie. 

 

 
                                                          Figura 3: Construção do Edifício Alfred C. Slater (Prédio 4) 
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                                                          Fonte: Arquivo do Centro Histórico Mackenzie 
 
 

O Prédio 4 foi  inaugurado em 12 de dezembro de 1946, ocorrendo por ocasião da formatura 

da turma dos 50 anos da engenharia. Fizeram parte da turma do cinqüentenário o Professor 

Zúccolo, Professor Borges, o Professor Yaroslaw  Shmidt e outros  grandes mestres dos  anos 

1960  e  1970.  A  edificação  recebeu  o  nome  de  Alfred  Cownley  Slater,  químico  natural  da 

Inglaterra  e  que  chegou  ao  Brasil  em  1904,  sendo  assim  homenageado,  e  que  pode  estar 

presente no dia da inauguração, conforme relata Dr. Marcel. Slater foi reconhecido como o pai 

da Escola Técnica do Mackenzie e dos cursos técnicos de Química. O prédio 4 foi concebido, 

desde o início, para abrigar laboratórios e salas de aula (Figura 3). 

O Prédio 6, que recebeu o nome de Henrique Pegado, é constituído de duas partes, que hoje 

estão unidas por uma junta de dilatação. A parte mais ao sul, construída em 1952 a 1955, ficou 

conhecida na época como o “Novo Prédio do Mackenzie” e, tendo sido objeto de campanha 

para  um  “Mackenzie maior  e melhor”,  recebendo  recursos  financeiros  de  “muita  gente  da 

cidade”, usando as palavras do Dr. Marcel (Figura 4).  Sua inauguração ocorreu em outubro de 

1955,  sendo  que  o  Dr.  Henrique  Pegado  presidiu  a  cerimônia  na  condição  de  reitor  da 

Universidade, juntamente com o Dr. Peter Baker que, na época, era o presidente do Instituto 

Mackenzie. 

 

 
                                                  Figura 4: Edifício Henrique Pegado (Prédio 6): bloco mais antigo  
                                                  Fonte: Arquivo do Centro Histórico Mackenzie  



23 
 

 

 

 
                               
 

A Universidade Mackenzie  foi  inaugurada em   1952, havendo então, a necessidade de uma 

sede para  reitoria e para a qual  foi destinado o Prédio 1, no andar  térreo do qual,  já estava 

funcionando a presidência da instituição. A partir de 1955, foram desativadas as salas de aula 

do  edifício Mackenzie,  que  passou  a  ser  exclusivamente  de  função  administrativa.  Por  esta 

razão,  a  Escola  de  Engenharia  passou  a  ocupar  o  Prédio  6  ,  além  do  Prédio  5  e  de  outros 

espaços  no  campus.   O  Prédio  3,  projetado  em  1953  e  inaugurado  em  1954,  também  era 

destinado à  Engenharia, mas passou a abrigar a Faculdade de Direito.    

Em 1955,  foram  iniciadas  as obras de  construção do bloco  complementar do Prédio 6, que 

acabou preenchendo o  espaço  vazio  entre os  Prédios  5  e  a parte mais  antiga do  Prédio  6. 

Concluída  em  1958,  a  nova  parte  da  edificação  passou  a  abrigar  os  laboratórios  e  a 

administração  (Figura  5).  Em  1967,  época  em  que  Dr.  Marcel  entrou  na  Engenharia,  ele 

recorda que os  laboratórios  funcionavam na parte  superior e no  térreo a administração e a 

sala dos professores. O  subsolo  era destinado  também  aos  laboratórios. Naquela  época,  as 

salas de aula funcionavam apenas no Prédio 5  e na outra parte do Prédio 6.  

 

 
                           Figura 5: Edifício Henrique Pegado (prédio 6): bloco complementar concluído                             
                           Fonte: Arquivo do Centro Histórico Mackenzie  
 
 

A  inauguração da nova parte do prédio  foi em 1958, sendo o diretor nesta data o professor 

Antônio Valente do Couto, que havia  substituído o Professor Henrique Pegado e depois  foi 
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também  reitor  da  Universidade. Mais  tarde,  a  Engenharia  Industrial  ocupou  o  Prédio  11, 

construído  em  1960.  A  Engenharia  Elétrica,  juntamente  com  a  Civil,  eram  os  cursos mais 

antigos, aos quais se  juntaram os novos,  tais como, os de Química, Mecânica e Metalúrgica, 

que formavam o assim chamado grupo de Engenharia Industrial.  

A escola Técnica, que funcionava no prédio 4, foi desativada no início dos anos 1980 e depois 

parcialmente  incorporada ao colegial. Com  isso, o prédio 4 foi reformado e seus  laboratórios 

substituídos por salas de aula e a Faculdade de Direito, instalada no vizinho prédio 3, passou a 

ocupá‐lo  como  sua  extensão.  Após  uma  nova  redistribuição  do  espaço  do  campus,  há 

aproximadamente 10 anos atrás, o Prédio 4 passou por nova  reforma de pisos e de  forros, 

assumindo a função de apoio à Escola de Engenharia, abrigando parte de seus laboratórios. 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa é de orientação mista quantitativo-descritiva e qualitativa. Em um primeiro momento foi 

realizada uma investigação das condições arquitetônicas, em um segundo momento foram 

coletados dados por meio de questionário elaborado pela equipe de pesquisadores e em um 

terceiro momento foram realizadas entrevistas semi-estruturada pautadas em depoimentos, 

utilizando-se a técnica de observação direta intensiva e sistemática com os usuários.    

 

3.1  1ª Etapa: levantamento das barreiras arquitetônicas 

A equipe de professores e alunos investigou as condições arquitetônicas dos edifícios citados por 

meio de observações e registros fotográficos das barreiras existentes nos ambientes internos e no 

entorno. Por meio das observações prévias do ambiente analisado e do levantamento das 

condições arquitetônicas dos edifícios, vários vestígios ambientais puderam ser identificados 

(PINHEIRO; GÜNTHER, 2008) demonstrando como acontece a inter-relação homem/ambiente e 

de que maneira os usuários atuam sobre o ambiente e quais são os impactos ambientais sobre 

suas atividades. 

Vestígios ambientais são mensagens não-verbais (SANOFF, 1991) que podem ser identificadas no 

ambiente construído para posterior compreensão sobre usuários, ações e atividades, 

possibilitando, assim, a elaboração de um mapa comportamental, importante forma de registro 

sobre o que, como e com quem tudo ali acontece. 

A qualidade desse método reside no fato de que, no início do projeto, ele pode provocar 

inspirações bastante úteis; no meio do processo, servir como um teste para as hipóteses 

elaboradas e, no final, atuar como fonte de idéias e conceitos novos ao longo de toda a pesquisa. 

É um método discreto e reservado que não influencia o comportamento, fácil de ser usado, 

permitindo a coleta de grande quantidade de informação que não desaparece rápido com o tempo, 

o que o torna um método de qualidade cumulativa (ZEISEL,1981). 

O levantamento de barreiras arquitetônicas foi realizado a partir de visitas aos edifícios e registro 

fotográfico do seu entorno próximo, acessos e instalações internas. Para tal foi estabelecido 

previamente um roteiro, tendo em vista os locais de acesso, de passagem e de permanência dos 

usuários dos edifícios, a partir de desenhos técnicos originais (plantas, elevações e cortes) 

fornecidos pelo Departamento de Engenharia do Instituto Mackenzie.  Foram realizadas medições 

nestes locais previstos e, posteriormente, estes dados foram comparados com as Normas 

Técnicas para a elaboração do relatório. Desta maneira, foram verificados os seguintes itens: 
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Sinalização, condição da circulação interna, horizontal e vertical, e da circulação externa, pisos, 

desníveis existentes nos pisos, principais acessos, portas, janelas, instalações, biblioteca, 

mobiliário e equipamento e condição  das vagas para deficientes no entorno próximo aos acessos. 

As vistorias foram realizadas nos dias 28 e 30 de junho e 11 novembro de 2010 nos prédios 4, 5 e 

6 da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É importante ressaltar que 

após as vistorias realizadas, no período de recesso escolar de janeiro de 2011, intervenções foram 

realizadas pelo Departamento de Obras do IPM na Faculdade de Engenharia com a finalidade de 

tornar os edifícios mais acessíveis. Foram trocadas portas de algumas salas de aula nos prédios 5 

e 6, uma parte dos pisos externos foram trocados e renivelados, e estavam sendo instalados brises 

em fachadas dos prédios 5 e 6, do tipo que é um novo padrão no câmpus.  

O levantamento completo com os comentários e comparação com as normas está apresentado em 

4.1 Análise das barreiras arquitetônicas (4. DISCUSSÃO E RESULTADOS). 

 

3.2  2ª Etapa: questionário anônimo 

Num segundo momento, foi aplicado um questionário anônimo para todos os usuários dos Edifícios 

que se dispuseram a participar da pesquisa. Tal questionário é composto de dez perguntas 

fechadas.  

As questões de 1 a 3 caracterizam o respondente quanto ao gênero, faixa etária e categoria dentro 

da Escola de Engenharia (aluno, professor ou funcionário). As questões de 4 a 7 caracterizam o 

respondente quanto ao tempo em que já é usuário dos edifícios da Escola de Engenharia, se faz 

ou já fez parte dos grupos de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e em caso 

afirmativo, em que condições. Nas questões 8, 9 e 10 os usuários dos edifícios da Escola de 

Engenharia fizeram uma avaliação quanto a sua percepção sobre a acessibilidade e segurança 

dos mesmos. 

Desta forma, a questão 9 indicou possíveis dificuldades encontradas pelos usuários dos edifícios 

da Escola de Engenharia e a questão 10, tratou dos problemas verificados pelos respondentes no 

interior e no entorno dos mesmos prédios, apontando alternativas como iluminação insuficiente, 

desnível de piso, adequação e dimensões de mobiliário e dificuldade de circulação. Essas 

alternativas foram definidas tendo como base as normas técnicas e de segurança do trabalho, 

NBR5413, NR 8 e NR 17. 

As normas regulamentadoras (NR) são estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e se 

referem à saúde e segurança dos trabalhadores. A NR 8, sobre edificações, considera as 

condições de circulação como pisos, escadas, passagens, rampas, paredes e coberturas de 
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edifícios. Esta NR “[...] estabelece requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas 

edificações, para garantir segurança e conforto aos que nelas trabalhem.” (BRASIL, 2001, p. 1). 

A NR 17, norma regulamentadora que trata de ergonomia, estabelece no item 17.5 que “[...] as 

condições ambientais de trabalho devem estar adequadas às características psicofisiológicas dos 

trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado.” (BRASIL, 1990, não paginado). 

O questionário está apresentado no APÊNDICE A. 

A amostra para a qual foi aplicado o questionário foi composta por funcionários acadêmicos e 

administrativos e também pelos alunos que utilizam os espaços dos Edifícios da Escola de 

Engenharia: Ed. Wadel (prédio 4), Ed. A. Cownley Slater (prédio 5) e Ed. Henrique Pegado (Prédio 

6), da Universidade Presbiteriana Mackenzie – campus Itambé - São Paulo. 

O questionário foi aplicado nas salas de aula, sala de registro de frequência dos professores e 

locais de trabalho dos demais funcionários. Foi comunicado aos sujeitos da pesquisa que o 

preenchimento do questionário era facultativo e que o anonimato dos participantes seria 

resguardado. 

Os questionários foram depositados em um único envelope por local de coleta (cada classe, posto 

de trabalho ou ponto dos professores), de forma aleatória. Tal procedimento garantiu o anonimato 

de resposta e o não constrangimento no caso de recusa em participar da pesquisa, uma vez que 

ninguém verificou se os questionários depositados estavam ou não preenchidos. 

Embora os pesquisadores tenham aplicado o instrumento de pesquisa a todas as etapas de todos 

os cursos existentes na Escola de Engenharia e a todos os funcionários e professores, não era 

esperado que os questionários fossem respondidos pela totalidade desta população-alvo, uma vez 

que parte dos alunos, funcionários e professores podiam não estar presentes no dia da pesquisa, 

assim como podiam se recusar a dela participar. 

A população sobre a qual foi realizada a inferência é a população amostrada e não a população-

alvo, uma vez que esta não inclui os elementos não presentes quando da solicitação do 

preenchimento do questionário e os elementos que se recusaram a participar da pesquisa. Nestas 

condições é necessário procurar as possíveis diferenças entre estas (BOLFARINE; BUSSAB, 

2005). As questões que caracterizam o respondente quanto ao gênero e categoria dentro da 

Escola de Engenharia serviram para validar a amostra, sugerindo não haver vício de amostragem, 

embora a amostra não tenha sido sorteada da população. 

Tal situação caracteriza uma amostragem não probabilística, uma vez que não é possível “[...] 

associar a cada amostra uma probabilidade conhecida de ser sorteada.” (BOLFARINE; BUSSAB, 

2005, p. 42). A amostragem, entretanto, pode ser considerada criteriosa uma vez que há um 
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procedimento objetivo para a seleção da amostra, independendo de quem aplicará o instrumento 

de pesquisa (BOLFARINE; BUSSAB, 2005). 

Segundo Bolfarine e Bussab (2005, p. 14): 

O propósito da amostra é o de fornecer informações que permitam 
descrever os parâmetros do universo, da maneira mais adequada possível. 
A boa amostra permite a generalização de seus resultados dentro de limites 
aceitáveis de dúvidas. 
 

Depois de realizada a coleta de dados, estes foram tabulados e consolidados. Foi então realizada 

uma análise estatística por meio de análise descritiva das variáveis já mencionadas, cálculo de 

intervalos com 95% de confiança para médias e proporções de interesse e realizados testes de 

hipóteses pertinentes utilizando-se um nível de significância de 5%. 

Entre estes se destacam os testes de independência entre pares de variáveis aleatórias, a fim de 

verificar se participantes com perfis diferentes tem uma avaliação distinta quanto aos itens de 

acessibilidade e segurança dos edifícios da Escola de Engenharia e o teste não paramétrico de 

Friedman, a fim de comparar se as classificações dos diversos aspectos foram extraídas da 

mesma população ou de populações com mesma mediana (SIEGEL; CASTELLAN, 2008). 

A fim de testar se existe independência entre um par de variáveis aleatórias, utilizou-se o teste 

Quiquadrado, com grau de liberdade (g.l.) igual a (l – 1)(c – 1) sendo l e c respectivamente iguais 

ao número de níveis da 1ª e da 2ª variável (número de linhas e número de colunas). O valor 

esperado de cada célula é calculado por meio do produto do número total de observações nas 

respectivas categorias (linhas e colunas) dividido pelo tamanho da amostra. 

Quando a tabela de contingência dos dados não for 2 X 2, a prova Quiquadrado pode ser aplicada 

somente se o número de células com valor esperado menor que cinco for no máximo 20% do total 

de células e se nenhuma célula tiver valor esperado menor que um. Se essas condições não forem 

satisfeitas pelos dados na forma em que foram coletados originalmente, o pesquisador deve 

combinar categorias de modo a aumentar as freqüências esperadas nas diversas células. Se em 

uma tabela 2 X 2 não for possível se realizar o teste de independência Quiquadrado, deve-se 

utilizar o teste não paramétrico de Fisher (SIEGEL; CASTELLAN, 2008). 

Devido às organizações de classes de respostas, destaca-se a questão 8, pois essa solicita que 

seja  assinalada a alternativa que melhor corresponde a percepção do respondente quanto aos 

aspectos: deslocamento autônomo, percurso acessível, permanência e uso do espaço, riscos e 

segurança. As possíveis respostas são: péssimo, ruim, regular, bom e ótimo. Como cada aspecto 

será avaliado pelo mesmo respondente, indica-se a realização de uma análise de variância não-

paramétrica por meio do teste de Friedman por postos (SIEGEL; CASTELAN JR., 2008). 
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O teste de Friedman deve ser usado quando se deseja comparar uma variável (no caso as notas), 

atribuídas sempre pelo mesmo indivíduo, para diversas condições (no caso os quatro aspectos), 

sem se poder supor a distribuição Normal dos dados. Neste caso só devem ser utilizados os dados 

dos indivíduos que atribuíram notas a todas as condições apresentadas, sendo descartados os 

indivíduos que não forneceram as informações de forma completa (SIEGEL; CASTELLAN, 2008).  

Nível descritivo de um teste de hipótese é a probabilidade de se obter, à luz da hipótese 

alternativa, estimativas mais desfavoráveis ou extremas do que a fornecida pela amostra 

(MAGALHÃES; LIMA, 2010). Todos os testes de hipótese foram realizados utilizando-se um nível 

de significância de 5%, sendo também calculados seus respectivos níveis descritivos (valor-P). 

Desta forma foram rejeitadas as hipóteses cujos níveis descritivos apresentaram valores inferiores 

a 0,05.  

Os dados foram analisados com o auxílio do programa estatístico Minitab, disponível no 

Laboratório de Simulação e Processos, do prédio 6 da Escola de Engenharia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

 

3.3  3ª Etapa: entrevista semi-estruturada  

Entendendo que a pesquisa qualitativa é uma estratégia de investigação fundamentada em uma 

depurada e rigorosa descrição contextual do evento, que conduz a situação que garante a máxima 

objetividade e a apreensão da realidade e preserva a espontaneidade dos sujeitos que lhe é 

inerente, teve-se como fim a tomada sistemática de dados, categorias definidas que possibilitaram 

uma análise exploratória e tomadas de decisão que conduzirão à obtenção das condições de 

acessibilidade e segurança (ANGUERA, 2008). 

Ainda, Queiroz (1988) fez distinções precisas entre várias formas de coleta de dados orais e define 

depoimento como: 

Ao recolher um depoimento, o colóquio é dirigido diretamente pelo 
pesquisador; pode fazê-lo com maior ou menor sutileza, mas na verdade 
tem nas mãos o fio da meada e conduz a entrevista. Da ‘vida’ de seu 
informante só lhe interessam os acontecimentos que venham se inserir 
diretamente no trabalho, e a escolha é unicamente efetuada com este 
critério (QUEIROZ, 1988, p. 20-21). 

 

A intenção foi analisar o discurso, o relato com sua emoção e seus valores, pois este constitui a 

expressão da percepção subjetiva do sujeito. E, entendendo que para qualquer análise e 

interpretação exige-se um esforço de desconstrução e construção que caracteriza, de forma 

explícita, a intervenção do pesquisador sobre o material empírico estudado, este trabalho partiu do 

conteúdo relatado pelos usuários com deficiência e mobilidade reduzida no ambiente urbano 
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construído delimitado pelos Edifícios da Escola de Engenharia: Ed. Wadel (prédio 4), Ed. A. 

Cownley Slater (prédio 5) e Ed. Henrique Pegado (Prédio 6), da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie – campus Itambé - São Paulo, para buscar, dentro deles – através de análises que não 

esgotam as possibilidades de muitas outras interpretações – subsídios para a compreensão de 

comportamentos, atitudes, conhecimentos e valores que constituem as demandas específicas 

desta população. 

Entrevistas são técnicas de coleta de dados ideais para investigações em Ciências Sociais, bem 

como em pesquisas qualitativas, sendo descrito pela literatura como uma conversa com propósito, 

ou seja, uma entrevista com objetivos claros pode fornecer dados sistemáticos e, também, 

propiciar a interação entre o entrevistador e o entrevistado, possibilitando a observação dos 

comportamentos velados e manifestação de símbolos verbais e não verbais do participante de 

pesquisa. (GÜNTHER, 2008).  

Assim, foi realizado um levantamento de dados junto ao Departamento de Recursos Humanos e 

Secretaria Geral da Universidade Presbiteriana Mackenzie para a seleção dos funcionários 

acadêmicos e administrativos e alunos com deficiência (indiferente do tipo/grau) ou mobilidade 

reduzida.  

Consolidado o banco de dados, a equipe contatou os selecionados por telefone ou pessoalmente e 

os convidou para participar do estudo. Após a aceitação, o participante foi convidado a realizar um 

trajeto de deslocamento no interior do campus São Paulo, denominado Itambé, até os Edifícios da 

Escola de Engenharia. No percurso, pretendeu-se, além de estabelecimento de contato, registrar 

dificuldades, emoções e percepções que pudessem ser observados pelo investigador em relação 

ao comportamento de acessibilidade, trânsito e permanência do sujeito de pesquisa. 

Posteriormente, o participante foi conduzido a uma sala de um dos edifícios (4, 5 ou 6) para a 

realização da entrevista semi-estruturada. Considerando que alguns participantes se recusaram 

em deslocar-se pelo campus, a pesquisa foi realizada nos espaços sociais das áreas comuns do 

campus, tais como bancos próximos aos edifícios supramencionados ou prédios de aulas de 

origens dos entrevistados. 

O roteiro de entrevista elaborado pelo grupo de pesquisadores serviu de local para registros dos 

comportamentos e depoimentos do respondente. O objetivo central do instrumento foi direcionar o 

olhar do investigador para as apreensões, sensações e percepções que os usuários dos Edifícios 

da Escola de Engenharia manifestassem durante a entrevista. O instrumento foi dividido em duas 

categorias sendo a primeira denominada observação e a segunda entrevista semi-estruturada.  

Na categoria observação foram criadas três divisões de comportamentos sendo a primeira 

denominada “apreensão” para o registro de preocupação, receio, temor, desassossego, ofegação 
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ou comportamentos similares, em situações específicas de acessibilidade ou trânsito no 

deslocamento até o prédio. A segunda chamada “sensação” visou registrar incômodo, medo, relato 

de dor, insegurança, confusão mental ou emocional do respondente e, por último, a “percepção” 

que é o conhecimento por meio dos sentidos (visão, audição, tato, olfato ou paladar) na qual foram 

registradas as mudanças de itinerário ou opção de rota mais viável devido a alguma dificuldade 

vivenciada anteriormente. 

Todos os registros efetuados nas divisões “apreensão”, “sensação” e/ou “percepção”, foram  

justificados com a anotação do comportamento observado por parte do entrevistador 

O segundo item do instrumento se referia ao roteiro da entrevista propriamente dito e foi composto 

de 09 perguntas que possuíram a pretensão de explorar a percepção do respondente quanto à 

utilização dos Edifícios da Escola de Engenharia (prédios 4, 5 e 6), e campus Itambé da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. As questões 1 e 2 se referiram-se a  utilização e freqüência 

dos respondentes nos prédios da Escola de Engenharia. A questão 3 investigou a percepção do 

participante em relação à Acessibilidade dos Edifícios da Escola de Engenharia e, também, do 

campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na questão 4 foram questionadas as 

percepções quanto ao trânsito (condições de deslocamento) nos prédios. A questão 5 avaliou a 

percepção do usuário quanto aos quesitos permanência e conforto nos prédios. As perguntas 6 e 7 

abordaram aspectos sobre a segurança e a autonomia dos respondentes ao utilizarem tanto os 

prédios 4, 5 e 6 quanto dependências do campus Itambé. A questão 8 investigou as dificuldades 

arquitetônicas (barreiras) encontradas pelo respondente. A questão 9 possibilitou que o 

respondente comentasse sobre alguma vivência que na sua avaliação fosse importante destacar 

nos itens de acessibilidade, trânsito ou deslocamento nos prédios e/ou campus da Universidade. 

Por último, foram anotadas outras informações que o entrevistador julgasse pertinente.  

O roteiro da entrevista segue apresentado no APÊNDICE B, sendo que as mesmas foram 

analisadas considerando-se o discurso do respondente e os registros de suas emoções e valores, 

pois esses constituem a manifestação da sua percepção subjetiva.   

Mais uma vez, a amostragem foi não probabilística, porém criteriosa. 

Por envolver pesquisa com seres humanos, esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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4.  DISCUSSÃO E RESULTADOS 
  
4.1  Barreiras arquitetônicas nos prédios 4, 5 e 6 e entorno próximo 

 
A seguir será apresentada uma análise das barreiras arquitetônicas verificadas in loco, 

sob a perspectiva da acessibilidade e segurança dos usuários segundo a 

apresentação em 3. METODOLOGIA.    

As vistorias foram realizadas nos dias 28 e 30 de junho e 11 novembro de 2010 nos 

prédios 4, 5 e 6 da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

É importante ressaltar que após as vistorias realizadas, no período de recesso escolar 

de janeiro de 2011, intervenções foram realizadas pelo Departamento de Obras do 

IPM na Faculdade de Engenharia com a finalidade de tornar os edifícios mais 

acessíveis. 

As determinações da NBR 9050 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004) 

foram aqui levadas em conta para realizar a devida avaliação das instalações da 

Faculdade de Engenharia, do entorno imediato e das vagas de estacionamento para 

pessoas com mobilidade reduzida. 

Nas fotos 1, 2, 3 e 4 foram registrados alguns acessos aos prédios 5 e 6, da Escola de 

Engenharia, respectivamente, edifício Waddell (fotos 2 e 3) e edifício Henrique 

pegado(fotos 1 e 4). Como ficou evidente nas fotografias, a topografia do câmpus é 

bastante acidentada, somando-se a isto o fato de as entradas principais aos prédios 

4,5 e 6 estarem elevadas em relação ao piso externo e providas de escadarias, como 

era o costume na época de seu projeto e da construção e que permanecem assim, na 

presente data. As entradas para muitos dos laboratórios, que se encontram nos 

prédios 5 e 6, também é por escadaria, estando num nível inferior em relação à 

circulação principal externa (foto 2).  

O acesso à parte posterior dos prédios 5 e 6 se dá pela circulação em nível mais baixo 

(foto 4), mas as passagens internas são dificultadas, porque há muitos laboratórios 

neste nível e às vezes elas são interrompidas, ou é preciso atravessar uma sala de 

laboratório durante uma aula para se dirigir a outra.  
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Foto 1 – Escada de acesso principal ao prédio 6                        Foto 2:  Escada de acesso ao nível inferior do prédio 5  
Fonte: acervo da equipe                                                               Fonte: acervo da equipe 
 
 
 

 

 

 

Foto 3 – Escada de acesso principal ao prédio 5     Foto 4 – Escada de acesso à parte posterior do prédio 6                           
Fonte: acervo da equipe                                            Fonte: acervo da equipe 
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4.1.1 Sinalização 

Nos prédios 4, 5 e 6 da Escola de Engenharia foram identificadas apenas sinalizações 

visuais e alarmes sonoros de emergência¹. 

Não foi identificada sinalização voltada para deficientes visuais ou pessoas com baixa 

visão, como o Braille e textos e figuras em alto relevo.  

  

a) Sanitários 

A sinalização dos sanitários (fotografia A e B) está em conformidade com a NBR 9050, 

atendendo ao contraste entre a sinalização visual (texto ou figura), o seu fundo, e o 

acabamento não é de material brilhante ou de alta reflexão, portanto não compromete 

a compreensão e atende a altura livre mínima de 2,10 m do piso nas áreas de 

circulação (fotografia A). 

Porém o símbolo utilizado para identificar algumas portas de sanitários (fotografia A) 

não está em concordância com a NBR, apesar de atender à posição correta na porta 

(figura AA). O símbolo correto é o apresentado na figura BB. 
 

Observação:  Foi identificada a existência do equipamento, entretanto não foi possível 

averiguar se estes atendem às condições de intensidade, freqüência, intermitência 

previstos na NBR9050 já que nos dias de vistoria não houve sinistros ou treinamento 

de evacuação dos edifícios 

 

 

 

          

Figura AA: Sinalização visual de portas 

Fonte: NBR 9050 
Figura BB: Símbolo internacional para identificar 

sanitário feminino e masculino 

Fonte: NBR 9050 
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Fotografia A: Sinalização do banheiro 
feminino_prédio 4 
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia B: Sinalização do banheiro de 
deficientes_prédio 5 
Fonte: Acervo da equipe 

 

Apenas no prédio 6 foi identificada a sinalização de banheiro acessível à pessoa com 

deficiência (fotografia B), porém a orientação quanto à localização ou à existência 

deste sanitário não foi encontrada ao longo do edifício. 

Nos prédios 4 e 5 não foi localizada sinalização destinada à orientação de pessoas 

com deficiência. 

 

b) Salas de aula e laboratórios 

A sinalização da maior parte das salas de aula e laboratórios (fotografia C) está em 

conformidade com a NBR 9050, atendendo ao contraste entre a sinalização visual 

(texto ou figura) e o seu fundo. O acabamento não é de material brilhante ou de alta 

reflexão, portanto não compromete a compreensão. O mesmo não ocorre na amostra 

da fotografia D: a base da identificação tem alta reflexão, o contraste entre texto e 

fundo é menor e a fonte utilizada apresenta maior dificuldade de leitura.  

Quanto ao posicionamento das sinalizações, foi constatada a concordância com a 

NBR 9050, visto que a sinalização de identificação (função) deve ocupar área entre 

1,40m e 1,60m do piso, no centro da porta ou área adjacente, compreendendo a 

distância de 15 a 45 cm a partir do batente (fotografia E) e atende à altura livre mínima 

de 2,10 m do piso nas áreas de circulação (fotografia F). 
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Fotografia C: Sinalização em conformidade com a 
NBR 9050 
Fonte: Acervo da equipe

Fotografia D: Sinalização em desacordo com a 
NBR9050  
Fonte: Acervo da equipe

  
Fotografia E: Posicionamento da identificação do 
laboratório 
Fonte: Acervo da equipe

Fotografia F: Posicionamento da identificação da 
sala em área de circulação 
Fonte: Acervo da equipe

 
c) Escadas 
 
Nos corrimões das escadas não foram identificados sinalizações em Braille, 

identificando o seu início e fim, bem como o anel a 1,00m de distância a partir do início 

e fim, conforme é recomendado pela NBR 9050 e apresentado na figura CC. 

 

 
Figura CC: Sinalização de corrimões 

                                                     Fonte: NBR 9050
 

Outro aspecto em desacordo com a norma diz respeito à sinalização dos degraus. A 

NBR 9050 determina que toda escada deva ter sinalização visual na borda do piso, 

contrastando com a cor do acabamento, medindo de 2 a 3 cm de largura, com no 
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mínimo 20 cm de  extensão, além de ser imprescindível sinalização tátil de alerta 

antes do primeiro degrau, conforme figura DD. 

 

 

 

 

 
Figura DD: Sinalização de escadas 
Fonte: NBR 9050 

Fotografia G: Escada do prédio 4 Ausência de 
sinalização 
Fonte: Acervo da equipe

d) Saída de emergência 

Nos prédios da Escola de Engenharia foram  identificados: sinalização visual, alarme 

visual luminoso e sonoro (figuras  H, I e J). 

As saídas de emergência estão sinalizadas com placas com altura livre mínima de 

2,10 m do piso nas áreas de circulação e com alarmes visuais instalados com altura 

superior a 2,20 acima do piso, portanto em conformidade com a norma. 

Porém, existe inadequação quanto à sinalização das escadas que interligam os 

pavimentos, pois nestas deve existir sinalização tátil e visual informando o número do 

pavimento para orientar os usuários. 

   
Fotografia H: Sinalização visual 
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia I: Alarme visual 
luminoso 
Fonte: Acervo da equipe

Fotografia J: Equipamento de 
sinalização sonora 
Fonte: Acervo da equipe 
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4.1.2  Circulação Interna 

 

Pôde ser verificado que em nenhum dos edifícios estudados neste trabalho existem 

rotas verticais ou horizontais inteiramente acessíveis.  

 

a) Circulação horizontal 

 
Nos prédios 5 e 6, principalmente no térreo, os ambientes são muito 

compartimentados, não existindo um eixo horizontal principal que possibilite o acesso 

a todas as salas e laboratórios pela  parte interna do edifício. 

 

 
Fotografia K: Circulação horizontal do prédio 6 

                                               Fonte: Acervo da equipe
 
Quanto ao prédio 4, a circulação horizontal é bastante enxuta, compreende em um hall 

que conecta X salas e o sanitário, ora feminino, ora masculino. 

  

b) Circulação vertical  

 

b.1)  Escadas  

 

b.1.1) Pisos e espelhos 
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No prédio 4 o dimensionamento da escada é adequado, atendendo a NBR 9050, 

compreendendo 1,20m de largura, 16 cm de espelho e 28,5 cm de piso, conforme 

averiguado nas fotografias L e M. Foi verificada a constante em toda a escada. 

 

 

 

 

 

Fotografia L: Espelho da escada do prédio 4 
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia M:  Piso da escada do prédio 4. 
Fonte: Acervo da equipe 

 
 

 

Na verificação das dimensões da escada do prédio 5, pôde ser constatada diferença 

na altura dos espelhos seqüentes (fotografias N, O e P), o que compromete a 

segurança dos usuários.  

As medidas encontradas foram: 19,5cm, 18,5cm e 16,0cm, sendo que as duas 

primeiras inadequadas, pois a altura dos espelhos deve seguir a condição 16cm < e < 

18cm, conforme a NBR 9050. 

No caso dos pisos da escada, a dimensão levantada é 30,5cm, que é constante em 

toda a escada (fotografia Q). 
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Fotografia N: Espelho da escada do prédio 5. 
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia O: Espelho seqüente ao da fotografia N 
da escada do prédio 5. 
Fonte: Acervo da equipe

  

Fotografia P: Espelho seqüente ao da fotografia O 
da escada do prédio 5. 
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia Q: Piso da escada do prédio 5. 
Fonte: Acervo da equipe 
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Na avaliação das escadas do prédio 6, tanto os pisos  como os espelhos, não 

apresentam dimensões uniformes, portanto não são adequadas tanto na questão de 

acessibilidade, como para segurança dos usuários. 

As medidas de piso encontradas na escada do prédio 6 foram 25,0cm e 29cm 

(fotografias R e S). 

Segundo a NBR 9050 a dimensão dos pisos deve seguir a condição: 28cm < p < 

32cm. 

Os espelhos apresentam as seguintes alturas: 21cm e 16cm (fotografias T e U), sendo 

que a primeira está fora do padrão adequado.  

  

 

 
Fotografia R e S: Pisos da escada do prédio 6 

           Fonte: Acervo da equipe
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Fotografias T e U: Espelhos da escada do prédio 6 
Fonte: Acervo da equipe 
 

b.1.2 )  Área reservada para cadeiras de rodas junto à escada 

 

Nos prédios, que são objeto de estudo deste trabalho, não existe espaço reservado 

para situação de espera nas escadas internas. Em caso de emergência, pessoas com 

deficiência não tem local adequado para aguardar a assistência da brigada de 

incêndio ou de bombeiros. 

Na figura EE, retirada da NBR 9050 está exemplificado como deve ser a área 

reservada para cadeiras de rodas junto às escadas. 
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Figura EE: Área reservada para cadeiras de rodas junto à escada 

                               Fonte: NBR 9050 
  

b.1.3) Corrimão 

  
Nos três prédios foram encontrados corrimões nas escadas, no prédio 4, o corrimão foi 

instalado a 1,00m, não atendendo a NBR 9050. A altura dos corrimões dos prédios 5 e 

6 atendem a norma, porém o prolongamento destas não é adequado (fotografias V, X 

e Y). Este deve corresponder a 30 cm antes do início e 30 cm depois do término da 

escada, conforme figura FF.   
Além de não existir o prolongamento recomendado pela norma, existem situações 

(fotografia V) em que o início do corrimão é interrompido por murais, o que torna mais 

crítica a segurança. 

 

 
Figura FF: Prolongamento do corrimão 

                                                     Fonte: NBR 9050
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Fotografia V: Corrimão da 
escada do prédio 4 
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia X: Corrimão da escada 
do prédio 5 
Fonte: Acervo da equipe

Fotografia Y: Corrimão da 
escada do prédio 6 
Fonte: Acervo da equipe 

 
b.1.1.4) Sinalização 

 

Conforme foi abordado anteriormente no item 5.1.3 deste trabalho, não existe  

sinalização em Braille nos corrimões e sinalização visual nos degraus, a fim de alertar 

e melhor orientar os usuários quanto aos limites, início e fim dos mesmos.  

 

b.1.2)  Elevador e plataforma elevatória 

  

Não existem elevadores verticais ou inclinados, bem como plataformas elevatórias nos 

edifícios da Faculdade de Engenharia Mackenzie. 

Portanto alunos, professores e funcionários que tenham algum tipo de deficiência, 

mobilidade reduzida permanente ou temporária, não têm autonomia para acessar os 

andares superiores das edificações. 

Apenas foi verificada a existência de um poço e espaço para casa de máquinas no 

prédio 6, onde foi prevista a instalação de um elevador. Mesmo assim, as medidas do 

poço não são suficientes para a instalação de um elevador para o uso de deficientes, 

de acordo com a NBR330 de 2008. 
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4.1.3  Circulação externa 

 

Na circulação externa imediata aos prédios da Escola de Engenharia, podem-se 

verificar várias barreiras físicas que impedem ou dificultam o acesso aos edifícios. 

Na fachada do prédio 5, próxima à Rua Maria Antônia, verifica-se um grande desnível, 

tanto para o acesso de carros, bem como para pedestres (figuras 1 a 4). 

  
         Figura 3.1: Portão da Rua Maria Antônia 
         Fonte: Acervo da equipe 

Figura 3.2: Porta de entrada do prédio 5 pela  
R. Maria Antônia 
Fonte: Acervo da equipe 
 
 
 

 
Figura 3.3. Acesso pela Rua Maria Antônia 
Fonte: Acervo da equipe 

Figura 3.4: Porta de entrada do prédio 5 pela 
Rua Maria Antônia 
Fonte: Acervo da equipe

 
No caso de deficientes, o mais adequado seria o acesso pela Rua Maria Antônia, a fim 

de evitar circular no campus, que apresenta muitos problemas de acessibilidade. 
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Na lateral do prédio 6, por onde se tem acesso a alguns laboratórios, foi localizado um 

patamar (figura 5), porém este deveria ter sinalização próxima ao degrau, a fim de 

alertar os usuários.  

No recesso de janeiro de 2011, algumas intervenções foram realizadas e este patamar 

descrito anteriormente não existe mais, pois o piso está sendo nivelado (figura 6). 

 

Figura3.5: Lateral do prédio 6 
Fonte: Acervo da equipe 

Figura 3.6: Lateral do prédio 6 – reforma do piso 
Fonte: Acervo da equipe 

 

 

Na fachada do prédio 6, oposta à Maria Antônia, verifica-se um grande desnível, que 

só pode ser vencido pela escada, impossibilitando o deslocamento autônomo de 

usuários de cadeiras de roda (figura 7). 

 
Figura 3.7: Escada – fundos do prédio 6 

                                                     Fonte: Acervo da equipe
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4.1.4  Desníveis 

 
a) Salas de aula 

Nas salas de aula dos prédios analisados foram encontrados tablados fixos com cerca 

de 16 cm, conforme verificado na fotografia Z. Estes estão junto às lousas, com a 

finalidade de permitir que os alunos tenham melhor visualização.  

Professores com mobilidade reduzida podem encontrar dificuldade diante deste 

obstáculo e professores cadeirantes não tem autonomia para dar aula nessas salas. 

  

 
Fotografia Z: Patamar no interior de sala de aula do prédio 5 

                                   Fonte: Acervo da equipe
 

b)  Laboratório de TV digital 

 
No laboratório de TV digital existe um piso elevado (fotografia A1) que é imprescindível 

para a passagem da infraestrutura dos equipamentos. Porém, como a instalação do 

piso elevado é posterior à construção do prédio, foi criado um desnível na entrada do 

laboratório em questão. 

Portanto, se faz necessária a adequação por meio de rampas móveis, vista a 

impossibilidade de retirar piso elevado e não haver espaço para fechamento da porta, 

caso uma rampa fixa fosse implantada. 
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Fotografia A1: Entrada do laboratório de TV digital – presença de desnível 
                        Fonte: Acervo da equipe 
 

c) Conexão entre os prédios 5 e 6 – Térreo 

 

Na conexão entre os prédios 5 e 6 ( fotografia A2), foi verificado um desnível. Com 

esta condição se faz necessária uma readequação nesta circulação, usada 

majoritariamente por professores e funcionários, para que pessoas com mobilidade 

reduzida, ou usuários de cadeira de rodas, possam transitar livremente. 

 
Fotografia A2: Desnível na conexão entre os prédios 5 e 6 

                                     Fonte: Acervo da equipe
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d) Desnível no entorno imediato dos prédios 5 e 6 

 

Conforme foi abordado no item 5.3.1 deste trabalho, havia uma rampa no sentido 

longitudinal do conjunto, havendo a necessidade de sinalizar o seu início e fim, bem 

como os seus limites, a fim de alertar os usuários. 

No período de recesso escolar, entre o ano de 2010 e 2011, foi realizada uma 

intervenção em que a rampa deixou de existir, dando lugar a um piso uniforme e 

contínuo no entorno dos prédios 5 e 6. 

 

    e)  Acesso aos laboratórios 

 

Os laboratórios que possuem apenas acesso externo apresentavam desnível na 

entrada dos mesmos, como pode ser verificado nas fotografias A3 e A4. 

No período de recesso escolar entre o ano de 2010 e 2011, algumas obras foram 

realizadas a fim de melhorar as condições de acessibilidade dos edifícios, dentre eles 

o desnível da entrada externa dos laboratórios. 

 

Fotografia A3: Degrau no acesso dos laboratórios 
Fonte: Acervo da equipe

Fotografia A4: Rampa no acesso do laboratório 
Fonte: Acervo da equipe

 

f) Entrada da biblioteca 

 

O acesso externo da biblioteca apresenta um pequeno desnível de aproximadamente 

2 cm (Fotografia A5). Este, apesar de baixo, apresenta dificuldade na circulação de 

pessoas usuárias de cadeiras de rodas e pessoas de baixa mobilidade. Este pequeno 

desnível, portanto, compromete a circulação autônoma de cadeirantes e compromete 

a segurança de pessoas com mobilidade reduzida. 
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Fotografia A4: Desnível no acesso da biblioteca 

                                              Fonte: Acervo da equipe 
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4.1.5 Acessos principais 

 
a)  Entradas principais dos prédios  

 

Os prédios 4, 5 e 6 apresentam escadas em frente à edificação, conforme é ilustrado 

nas fotos A5, A6 e A7. Esta situação é desconfortável e perigosa para pessoas com 

mobilidade reduzida e intransponível para cadeirantes. 

O prédio 4 também conta com uma entrada, pela Rua Maria Antônia, sem apresentar 

degraus, porém esta porta encontra-se fechada por questões de segurança (fotografia 

A8). 

O prédio 5 igualmente possui uma entrada pela Rua Maria Antônia que se encontra 

fechada (fotografia A9), com o agravante de apresentar degraus a serem vencidos 

pelos usuários.  

 

  
Fotografia A5: Acesso principal do prédio 5 
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia A6: Acesso principal do prédio 5 
Fonte: Acervo da equipe 

 
                                              Fotografia A7: Acesso principal do prédio 6 
                                              Fonte: acervo da equipe 
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Fotografia A8: Acesso pela R. Maria 
Antônia do prédio 4 
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia A9: Acesso pela R. Maria Antônia do prédio 5 
Fonte: Acervo da equipe 
 

 
b)  Acesso lateral 

 
A escada de emergência é a entrada lateral do prédio 6, sendo que constitui o acesso 

a  todos os pavimentos da edificação. O que se verifica é que, assim como as escadas 

internas (abordada no item 4.2.2.deste levantamento) a escada de emergência não 

possui área reservada para usuários de cadeiras de rodas em casos de sinistro. 

 

 
Fotografia A10: Escada de emergência do prédio 6 

                                          Fonte: Acervo da equipe 
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4.1.6  Portas 

Segundo a NBR 9050 as portas devem ter vão mínimo de 0,80 m e altura mínima de 

2,10 m. No caso de portas com folha dupla, ou múltiplas, pelo menos uma delas deve 

ter vão livre de 0,80 m. 

Quanto as maçanetas, essas devem ser instaladas entre 0,90 m e 1,10 m. 

 

a) Sanitários 

As portas de entrada dos sanitários dos prédios 4, 5 e 6, essas possuem 0,80 m e 

0,90 m de vão (fotografia 6.1 e 6.2), conforme orienta a norma, porém as portas dos 

boxes tem vão de 0,52 m (fotografia 6.3) e 0,70 cm . 

As maçanetas das portas de entrada dos banheiros não oferecem dificuldade aos 

usuários, porém os trincos dos boxes comprometem o uso de pessoas que possuem 

algum tipo de limitação nos movimentos dos braços e mãos (fotografia 6.4). 

 

 
 
 
 

Fotografia 6.1: Porta do banheiro 
masculino – prédio 4 
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia 6.2: Porta do banheiro masculino – prédio 4 
Fonte: Acervo da equipe 
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Fotografia 6.3: Vão do Box medindo 0,52 m 
Fonte: Acervo da equipe

Fotografia 6.4: Trinco do box 
Fonte: Acervo da equipe

 
 

 
b) Salas de aula e laboratórios 

 
De maneira geral, as portas de folha simples atendem a NBR, já que apresentam vão 

de 0,90 m, altura de 2,10 m (fotografia 6.4).  

Já as portas de folha dupla não atendem à norma e comprometem a passagem de 

cadeirantes e pessoas com baixa mobilidade. Estas têm medida de vão 0,60 m (o 

recomendado é 0,80 m) de abertura de uma folha, somando 1,20 m (fotografia 6.6). 

Quanto às maçanetas, foram encontrados diversos modelos (fotografias 6.7, 6.8 e  

6.9). A maior parte deles não apresenta dificuldade em seu acionamento, já que são 

de alavanca. Porém o modelo de girar, apresentado na fotografia 9, não é 

recomendado, visto que é necessário aplicar mais força e em casos de emergência o 

seu acionamento é mais complicado para pessoas que apresentam dificuldade de 

movimentação de braços e mãos. 

Outro ponto é a ausência da maçaneta em algumas salas de aula, tornando a porta 

um obstáculo instransponível (fotografia 6.10). 
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Fotografia 6.5: Porta de folha simples 
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia 6.6: Porta de folha dupla 
Fonte: Acervo da equipe 

 

Fotografia 6.7: Modelo 
de maçaneta acessível 

Fotografia 6.8: Modelo de 
maçaneta acessível 

Fotografia 6.9: 
Modelo de maçaneta 
não acessível 

Fotografia 6.10: 
Ausência de 
maçaneta 

Fonte: Acervo da equipe 
 
 

c) Porta corta – fogo 
  
As portas corta–fogo encontradas nos prédios 5 e 6 tem dimensões adequadas, 

apresentando 1,80 m de vão total, sendo que, com a abertura de apenas uma das 

folhas, verifica-se a medida de 0,90 m. 

No prédio 6, as portas corta–fogo que acessam a escada de emergência externa e a 

escada interna, estão corretamente localizados.  
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Entretanto, a conexão entre os prédios 5 e 6 nos pavimentos superiores também 

acontece pela porta corta–fogo. Este modelo de porta caracteriza uma saída de 

emergência, o que não ocorre neste caso, pois o usuário, ao transpor a porta se 

depara com uma sala de aula. 

 

 
Fotografia 6.11: Porta corta – fogo que conecta os prédios 5 e 6. 

                                 Fonte: Acervo da equipe
 

d)  Conexão entre os prédios 5 e 6 – térreo 
 
No térreo também se identifica inadequação na porta que liga o prédio 5 e 6 (fotografia 

6.12).  O vão encontrado é de 0,90 m, e a altura não atende ao mínimo recomendado 

na NBR 9050, apresentando 1,90 m. 
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Fotografia 6.12: Porta de conexão entre os prédios 5 e 6 – pavimento térreo 
                        Fonte: Acervo da equipe 
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4.1.7 Janelas 
 
As janelas, segundo a NBR 9050, em linhas gerais, devem permitir alcance manual, 

podendo ser acionadas com um único movimento. A altura do peitoril das janelas deve 

levar em consideração o alcance visual, exceto quando se deve respeitar a segurança 

e privacidade do ambiente. 

 
a) salas de aula e laboratórios 

 

O peitoril das salas de aula e laboratórios varia (fotografias 1, 2 e 3) ,sendo que  

apenas as janelas das salas de aula que apresentam peitoris com altura de 1,15 m 

garantem o alcance manual. 

Os comandos das janelas não são facilmente acionados, como pode ser verificado nas 

fotos 4 e 5. 

Nenhuma janela encontrada está adequada à área de conforto que é determinado pela 

NBR 9050. 

 

  
Fotografia 1: Janela de sala de aula – prédio 5 
Fonte: Acervo da equipe

Fotografia 2: Janela de sala de aula – prédio 6 
Fonte: Acervo da equipe
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Fotografia 3: Janela de sala de aula – laboratório 

Fonte: Acervo da equipe

 
Fotografia 4: Detalhe do comando da janela 
Fonte: Acervo da equipe

Fotografia 5: Janela sendo acionada 
Fonte: Acervo da equipe

 

b) Sanitários 

 

Como já foi mencionado anteriormente, a altura da janela deve respeitar a segurança 

e privacidade do ambiente. Nos prédios 4, 5 e 6 foram encontradas janelas de 

sanitários  com peitoril de 1,50 m, que garante essa premissa da NBR 9050, mas que 

igualmente as alavancas das salas de aula, não permitem fácil alcance manual e 

acionamento (fotografia 6). 

No caso da projeção das janelas do sanitário masculino localizado no pavimento 

térreo, verifica-se um obstáculo e um risco a segurança na circulação externa do 

edifício. Deve-se pontuar que essa circulação tem pouco uso (fotografia 7).  
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Fotografia 6: Janela do sanitário do prédio 5 

                                                Fonte: Acervo da equipe

 
                                                     Fotografia 7: Projeção da janela 
                                                     Fonte: Acervo da equipe
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2.1.8 Sanitários 

 

Na NBR 9050 os sanitários de uso público devem ter no mínimo 5% do total de cada 

peça instalada acessível, respeitado no mínimo uma de cada. Também deve ser 

considerada separadamente a divisão por sexo e ser prevista a instalação de bacia 

para uso infantil para atender crianças e pessoas com baixa estatura. 

Essa determinação não é atendida na Escola de Engenharia, visto que só existe um 

banheiro indicado como acessível no pavimento térreo do prédio 6. Outros sanitários 

com barras de apoio nos prédios não são acessíveis, por estarem nos andares 

superiores e esses não possuem elevadores. 

  

a) Barras de apoio  

As barras de apoio de sanitários acessíveis devem seguir o dimensionamento 

apresentado na figura 1, garantindo a transferência lateral, diagonal ou perpendicular 

do cadeirante à bacia. 

No edifício 4, foi encontrado sanitário com barras de apoio, que não atendem a NBR 

9050. A barra de fundo não se estende por toda a extensão da bacia sanitária 

(fotografia A’). 

No caso do único banheiro identificado como acessível, localizado no térreo do prédio 

6 , as barras de apoio também não estão adequados a norma, pois não estende 0,50 

m além da bacia (fotografia B’).  

 

 
Fotografia A’: Sanitário feminino do prédio 4 

                                                Fonte: Acervo da equipe
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Figura 1: Dimensionamento de barras de apoio lateral e de fundo 

                              Fonte: NBR 9050 
 
 

 
Fotografia B’: Sanitário para deficientes do prédio 6 

                                          Fonte: Acervo da equipe
 

b)  Bacia sanitária e mictório 

 

A NBR 9050 estabelece que a altura da bacia deve variar de 0,43 m  a 0,45 m. 

Já o mictório deve ser instalado com a borda frontal a uma altura de 0,60 m a 0,65 m. 

Para ambos os casos existe a necessidade de garantir espaço de aproximação. 
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As bacias sanitárias encontradas nos prédios medem 0,41 m a 0,42 m de altura, um 

pouco abaixo do recomendado e os mictórios tem dimensões adequadas, 

apresentando 0,62 m. 

As cabines dos sanitários tem profundidade de 1,00 m e 1,20 (e largura de 0,70 cm), 

sendo a abertura da porta para dentro, o que não garante área de aproximação de 

0,60 m. Como os mictórios não estão em boxes, existe espaço hábil de aproximação. 

 

 
Fotografia C’: Bacia padrão dos prédios da 
Faculdade de Engenharia  
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia D’: Exemplo de mictório  
Fonte: Acervo da equipe 

 
 

c)  Válvula de descarga 

  

A válvula de acionamento da descarga deve estar a uma altura de 1,00 m do piso 

acabado. Preferencialmente a válvula deve ser do tipo alavanca ou automático nos 

casos de sanitários acessíveis. 

Na fotografia F’ é apresentada a válvula padrão de descarga dos prédios 4, 5 e 6. No 

caso do banheiro acessível do prédio 6, este modelo dificulta o seu acionamento. 
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Fotografia F’: Exemplo de válvula de descarga 
                                               Fonte: Acervo da equipe 
 

 

d)  Lavatório e torneira 

 

Nos prédios da Faculdade de Engenharia Mackenzie foram identificadas lavatórios 

conforme as fotografias G’ e H’.  

A altura dos lavatórios identificados varia entre 0,78 m e 0,80 m a partir do piso 

acabado. No caso do sanitário voltado para deficientes (fotografia I’), o lavatório 

atende a NBR 9050 quanto à altura, porém não apresentada barras de apoio junto a 

este conforme é orientado. 

 

  
Fotografia G’: Lavatório do prédio 4 
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia H’: Lavatório do prédio 4 
Fonte: Acervo da equipe 
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 Fotografia I’: Lavatório do sanitário de deficientes 

                                             Fonte: Acervo da equipe
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4.1.9 Tomadas e Interruptores 
  

Recomenda-se que as tomadas baixas sejam instaladas de 0,20 m a 0,40 m do chão. 

Já as tomadas e interruptores de média altura devem ser instalados entre 0,90 m e 

1,20 m, mas preferencialmente a 1,10 m para que as pessoas, independente de sua 

altura, idade, condição física ou deficiência, consigam fazer uso desses elementos. 

No prédio 4, a altura das tomadas baixas estão um pouco acima do recomendado, 

0,50 m do piso (figura 1). Já as tomadas e interruptores de altura média estão dentro 

da variação recomendada (figura 2). 

 

 
Figura 1: Tomada baixa em sala de aula – prédio 4 

                                          Fonte: Acervo da equipe 
 
 
 

 
 Figura 2: Tomada e interruptores de altura média – prédio 4 

                                    Fonte: Acervo da equipe 
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Nos prédios 5 e 6, em alguns casos os interruptores e tomadas médias estão acima do 

orientado, apresentando 1,50 m (figura 3). Já as tomadas baixas apresentam altura 

adequada (figura 4). 

 

 
Figura 3: Tomada e interruptores de altura média com altura equivocada – prédio 6 

                Fonte: Acervo da equipe 
 
 
 

 
Figura 4: Tomada baixa – prédio 5 

                                                        Fonte: Acervo da equipe
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4.1.10  Biblioteca 

 

A biblioteca da Escola de Engenharia Mackenzie está localizada no pavimento térreo 

do prédio 6. 

Na NBR 9050 recomenda-se que as bibliotecas possuam publicações em Braille, bem 

como recursos audiovisuais. Entretanto a biblioteca aqui estudada não atende essa 

recomendação. 

 

a)  Entrada 

Na entrada da biblioteca encontramos um sistema de controle que mede 0,90 m de 

largura. No dia da vistoria o equipamento estava deslocado como pode ser verificado 

(Figura 10.1). 

 

 
Figura 1: Entrada da biblioteca, à esquerda o sistema de controle 

                               Fonte: Acervo da equipe
 

b)  Terminais de consulta 

 
Na biblioteca foram encontrados dois modelos de terminais de consulta: o primeiro os 

usuários utilizam o equipamento de pé, o segundo, sentado. 

O primeiro modelo de terminal tem as seguintes dimensões: 0,76 m de largura, 0,70 m 

de profundidade, 0,94 m de altura livre inferior e 1,02 m de altura superior. O monitor 

encontra-se a 1,35 m do piso acabado (figura 10.2). 
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Figura 10.3: Terminais de consulta para serem utilizados de pé 

Fonte: Acervo da equipe 
 

O terminal para que os usuários podem utilizar sentados, apresenta as seguintes 

medidas: 0,70 de largura, 0,70 de profundidade, 0,72 m de altura livre e 0,74 m de 

altura livre superior (figura 10.3). 

A NBR 9050 determina que a altura inferior livre dos terminais acessíveis deva ter 0, 

73 m e altura livre superior entre 0,75 m e 0,85 m (figura 3), portanto os terminais da 

biblioteca da Faculdade de Engenharia não estão dentro das conformidades para 

atender usuários de cadeira de roda pela diferença de 0,01 m. 

 

 

 

 
Figura 3: Terminais de consulta 
Fonte: NBR 9050 

Figura 4: Terminais de consulta 
Fonte: Acervo da equipe 
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c)  Mesas de leitura 

 
As mesas de leitura da biblioteca têm a mesma base dos terminais de consulta, 

apresentando as medidas de 0,70 de largura, 0,70 de profundidade, 0,72 m de altura 

livre e 0,74 m de altura livre superior (figura 5) e, portanto, descumprindo a 

determinação da NBR 9050.  

   

 
Figura 5: A esquerda as mesas de leitura da biblioteca 

                                        Fonte: Acervo da equipe 
 
  

d) Estantes 

As estantes da biblioteca estão fora das exigências da NBR 9050 (figura 6), que 

verifica a necessidade do distanciamento de 0,90 m entre as estantes para que os 

cadeirantes transitem confortavelmente.  

Na biblioteca o espaço levantado entre as estantes é 0,80 m (figura 7). 
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Figura 6: Distanciamento de estantes 
Fonte: NBR 9050 

Figura 7: Estantes da biblioteca da Escola de 
Engenharia 
Fonte: Acervo da equipe 

 
e)  Balcão de atendimento 

 

O balcão encontrado na biblioteca tem 0,20 m de profundidade, 1,00 m de altura livre 

inferior e 1,02 m de altura livre superior em relação ao piso (figura 9). Com essas 

dimensões o balcão existente não cumpre as especificações da NBR 9050 (figura 8). 

 

 

Figura 8: Balcão de atendimento 
Fonte: NBR 9050 

Figura 8: Balcão de atendimento da biblioteca 
Fonte: Acervo da equipe 
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4.1.12  Pisos 
 

a)  Materiais aplicados 
 
Nos edifícios estudados foram identificados diversos tipos de materiais de piso, tais 

como: ardósia, chapa texturizada de aço, cerâmica, concreto, granito, paviflex, piso 

emborrachado e taco de madeira. A escolha da colocação desses pisos está 

adequada aos ambientes, não comprometendo a circulação das pessoas em geral. 

Figura 12.1: Exemplo de piso de 
ardósia  
Fonte: Acervo da equipe 

Figura 12.2: Exemplo de piso 
chapa texturizada de aço 
(escada) 
Fonte: Acervo da equipe 
 

Figura 12.3: Exemplo de piso 
cerâmico 
Fonte: Acervo da equipe 

 
Figura12.4: Exemplo de piso de 
concreto 
Fonte: Acervo da equipe 

Figura 12.5: Exemplo de piso 
de granito 
Fonte: Acervo da equipe 

Figura 12.6: Exemplo de piso 
tipo paviflex 
Fonte: Acervo da equipe 
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Figura 12.7: Exemplo de piso emborrachado 
Fonte: Acervo da equipe 

Figura 12.8: Exemplo de piso de taco de madeira 
Fonte: Acervo da equipe 

 

b)  Grelhas 

Foram encontradas grelhas nos sanitários, em alguns laboratórios, nas áreas externas 

e junto a alguns acessos principais dos prédios 4, 5 e 6. 

Nenhuma das grelhas encontradas chega a comprometer a segurança e a circulação 

de pessoas com deficiência, pois apresenta dimensão de 15 mm, de acordo com a 

NBR 9050. 

 

 
                                   Figura 12.9: Exemplo de grelha identificada no acesso após laboratórios. 
                                   Fonte: Acervo da equipe
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c) Tapetes 

 

Os tapetes identificados nos edifícios estudados estão localizados junto aos acessos 

principais e junto às portas da área restrita. 

Esses elementos, por estarem sobre o piso acabado, configuram um pequeno 

desnível, o que compromete a circulação de cadeirantes. 

Além do desnível formado, o tapete pode enrugar, apresentando um risco para a 

segurança e circulação inclusive de pessoas que não apresentam dificuldades de 

mobilidades. 

 

 
Figura 12.10: Exemplo de tapete 

                                                            Fonte: Acervo da equipe
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4.1.12  Mobiliário 

 
a)  Bebedouro 

  

A NBR 9050 recomenda que 50% dos bebedouros instalados por pavimento sejam 

acessíveis, respeitando o mínimo de um. 

Porém, em vistoria aos prédios 4, 5 e 6, não foram encontrados bebedouros 

acessíveis (exemplificado pela figura GG). Os bebedouros verificados têm 1,00 m de 

altura, o que impossibilita o uso por cadeirantes e crianças. 

 
 
 
 
 

 

Figura GG: Exemplo de bebedouro acessível 
Fonte: NBR 9050 

Fotografia A11: Bebedouro padrão dos prédios 4, 5 
e 6. 
Fonte: Acervo da equipe 

 
b) Carteiras  

 
As salas de aula da Escola de Engenharia Mackenzie contam apenas com carteiras 

padrão conforme a fotografia A12. 

Dessa maneira, não atende a NBR 9050, que orienta que 5% da totalidade de mesas 

de trabalho sejam acessíveis e outros 10% sejam adaptáveis para usuários de cadeira 

de rodas. 

O mobiliário inadequado não atende a cadeirantes, bem como pessoas com 

mobilidade reduzida e obesa. Além disso, o excesso de carteiras em sala de aula 

impossibilita a boa circulação e segurança dos usuários. 
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Fotografia A12: Cadeiras universitárias 
                                                     Fonte: Acervo da equipe
 

d) Quadro branco 

 

Os quadros brancos encontrados nas salas de aula apresentam reflexão, o que 

dificulta a leitura durante o dia (fotografia A13). Esses foram instalados a 0,90 m do 

piso (patamar), de acordo com a orientação da NBR 9050.  

Porém, como já foi colocado no item 5.4.1, junto à lousa existe um patamar, que 

impossibilita que professores cadeirantes lecionem, e dificulta os que têm mobilidade 

reduzida. 

Apesar da altura correta, o patamar faz com que a lousa esteja em desacordo com a 

NBR 9050. 

  

 
Fotografia A13: Lousa encontrada nas salas de aula 
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                                         Fonte: Acervo da equipe
 

 
e)  Bancada e banqueta  

 
Nos laboratórios, as bancadas de trabalho e banquetas dos laboratórios (fotografia 

A14 e 15) não atendem alunos com deficiência. Um cadeirante não consegue 

participar de maneira efetiva com tal mobiliário inadequado. 

 

  
Fotografia A14: Bancada de trabalho 
Fonte: Acervo da equipe 

Fotografia A15: Bancada de trabalho 
Fonte: Acervo da equipe 

 
f) Balcão de atendimento – secretaria 

 

O balcão de atendimento da secretaria da Escola de Engenharia Mackenzie (fotografia 

A16) não está enquadrado às exigências da NBR 9050. 

Este apresenta altura de 1,10 m do piso acabado, sendo que na NBR 9050 verifica-se 

que a altura livre inferior deva ser 0,73 m e a altura livre superior 0,90 m. 

Além das dimensões inadequadas, não existe área de aproximação para usuários de 

cadeiras de rodas. 

 



78 
 

 
Fotografia A16: Balcão de atendimento da secretaria 

                                         Fonte: acervo da equipe
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4.1.13  Vaga especial 

 
A única vaga especial demarcada junto à Escola de Engenharia do Mackenzie está 

nos fundos do prédio 6 (figura 13.1). 

Esta apresenta a sinalização, conforme a NBR 9050, porém a manutenção da mesma 

não é adequada (figuras 13.2 e 13.3). 

Outro ponto é a localização da vaga especial, que não está próxima a uma rota 

acessível, mesmo porque o térreo do prédio 5 e 6 é muito compartimentado.  

 

 
                                        Figura 13.1: Localização da vaga especial nos fundos do prédio 6 
                                        Fonte: Acervo da equipe
 

 
 
 
 
 

 

 
Figura 13.2: Sinalização da vaga especial 

Fonte: Acervo da equipe 
Figura 13.3: Sinalização da vaga especial 

Fonte: Acervo da equipe 
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4.2  Análise quantitativa dos resultados 
 
A amostra foi dividida em dois grupos, a saber: Grupo 1 denominado Alunos e Grupo 2 

denominado Professores e Funcionários Administrativos. 

Esta divisão fez-se necessária devido a grande diferença de elementos nestes dois estratos. 

A análise conjunta faria a amostra dos professores e funcionários ter um peso pequeno 

havendo a possibilidade de sua percepção ser diferente e não ser possível a detecção desta 

diferença.  

 

4.2.1 – Alunos 

 

A amostra de alunos foi composta de 2548 alunos pesquisados, sendo que para algumas 

questões houve alunos que não as responderam, logo tal total pode variar um pouco. Dos 

2548 alunos, 1998 (78,41%) correspondem ao gênero masculino. A população de alunos da 

Escola de Engenharia é formada por 3768 alunos, sendo 2967 (78,74%) alunos do gênero 

masculino. A amostra foi, portanto, composta de 67,02% da população. Uma vez que gênero 

era a única variável disponível na Secretaria Geral que foi estudada na pesquisa, foi realizado 

um teste de independência entre gênero do aluno e ter ou não respondido à pesquisa, como 

forma de validar a amostra obtida. Obteve-se um nível descritivo P igual a 0,322, superior ao 

nível de significância adotado de 5%, concluindo-se que houve independência entre as 

variáveis gênero e ter respondido a pesquisa. 

Foram pesquisadas uma classe de cada etapa. O gráfico 1 apresenta as porcentagens de 

alunos por etapa. 

 
Gráfico 1 – Porcentagens de alunos por etapa da disciplina cursada 
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Dos 2508 alunos pesquisados, 1785 (71,17%) eram usuários dos edifícios da Escola de 

Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) a no mínimo um ano (I. C. = [0,6940; 0,7294]). 

Apenas sete (0,27%) alunos declararam ter algum tipo de deficiência (I. C. = [0,0007; 

0,0048]). Destes um aluno declarou ter deficiência física de modo a precisar usar muletas, 

dois terem deficiência auditiva e dois terem deficiência visual. Os outros dois não 

especificaram o tipo de deficiência. Sabe-se, entretanto que, fora o caso do uso das muletas, 

nenhum outro aluno apresenta uma deficiência que dificulte sua acessibilidade, sendo as 

deficiências auditivas e visuais declaradas, provavelmente não graves. Tal proporção baixa 

de alunos com deficiência pode retratar a dificuldade que as pessoas com deficiência 

possuem para  alcançar o ensino superior, pois de acordo com dados da Federação 

Brasileira de Bancos – FEBRABAN (2006), cerca de 14,5% das pessoas possuem algum tipo 

de deficiência. 

Quando arguidos sobre se já passaram por alguma limitação temporária, que dificultasse a 

sua locomoção, 283 alunos (11,13%) responderam positivamente dentre os 2543 que 

responderam a esta questão (I. C. = [0,0991; 0,123548]), dos quais somente 271 disseram 

qual foi tal limitação temporária. Destes, a grande maioria, 248 alunos (91,51%),  relatou ter 

tido limitação com os membros inferiores, 7 (2,58%) com os membros superiores, 4 (1,48%) 

limitações relativas à coluna, 2 (0,74%) limitações devido a gravidez, 9 (3,32%) relataram 

limitações relativas a visão e um aluno (0,37%) indicou ter tido limitações devido aos 

membros inferiores e superiores. O fato de que em torno de 11% dos alunos, que 

representam quase três centenas de alunos, já terem passado por situações com limitação 

temporária que dificultasse a locomoção comprova a difícil tarefa de acomodar estes alunos 

nas atividades acadêmicas em lugares a eles acessíveis durante tal período, atestando a 

necessidade urgente de melhoria na acessibilidade dos prédios utilizados pela Escola de 

Engenharia. Muitas vezes os alunos acabam conformando-se em ter que subir lances de 

escada, mesmo utilizando muletas.  

Então, foi perguntado ao aluno se ele já esteve mesmo que temporariamente nas categorias 

de gestante, obeso, usuário de muletas, de bengala, de cadeira de rodas, com diminuição de 

visão ou audição. As respostas estão apresentadas no gráfico 2 abaixo: 
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Gráfico 2 – Porcentagens de alunos que já se enquadraram nas categorias mencionadas.  
 

A diminuição da visão foi o item mais relatado pelos alunos o que faz supor a necessidade de 

cuidados e implementações de comunicações visuais eficazes, tais como placas, guarda 

corpos, faixas sinalizadoras de degraus etc. para atender essa população. 

Para cada um dos aspectos, “Deslocamento autônomo”, “Percurso acessível”, “Permanência 

e uso do espaço” e “Riscos e segurança”, foi solicitado que o respondente assinalasse a 

classificação baseada na percepção que mais se aplica, entre péssimo, ruim, regular, bom e 

ótimo. Foram atribuídas respectivamente números de 1 a 5 para estas classificações. A 

variável “Deslocamento autônomo” obteve uma média igual a 3,36 (I. C. = [3,32; 3,39]), a 

média da variável “Percurso acessível” foi igual a 3,20 (I. C. = [3,16; 3,24]), para a variável 

“Permanência e uso do espaço” a média encontrada foi igual a 3,43 (I. C. = [3,39; 3,46]) e 

finalizando “Riscos e segurança” apresentou uma média igual a 3,50 (I. C. = [3,47; 3,54]). O 

gráfico 3 apresenta os histogramas para as classificações atribuídas aos quatro aspectos e o 

gráfico 4 a distribuição das classificações em cada aspecto. 
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Gráfico 3 – Histograma para as classificações atribuídas aos quatro aspectos analisados na categoria de alunos. 
 

 
Gráfico 4 – Gráfico de setor para as classificações atribuídas aos quatro aspectos analisados, na 
categoria de alunos.  
 
Foi realizado um teste de hipótese não paramétrico de Friedman a fim de comparar se as 

classificações dos quatro aspectos foram extraídas da mesma população ou de populações 

com mesma mediana. Tal teste é utilizado quando se deseja comparar notas atribuídas para 

os quatro aspectos sempre pelo mesmo indivíduo. Neste caso foram utilizadas as 2520 

informações completas, isto é, nas quais os alunos classificaram todos os quatro aspectos. 
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Para cada aluno, se ordenou as quatro notas atribuindo-se postos. As soma dos postos foram 

respectivamente iguais a 6278,5 para Deslocamento autônomo, 5702,5 para Percurso 

acessível, 6485,0 para Permanência e uso do espaço e 6734,0 para Riscos e segurança. A 

hipótese de mesma mediana foi rejeitada ao nível de significância de 5% (P = 0,000). A maior 

diferença ocorreu entre Risco e Segurança (que recebeu a melhor classificação) e Percurso 

acessível (que recebeu a pior classificação). 

Desta forma, é possível verificar que de acordo com as percepções dos alunos da Escola de 

Engenharia usuários dos prédios 4, 5 e 6 o percurso tal como a circulação interna parece 

pouco eficaz porque recebeu avaliação baixa e, em contrapartida, os alunos não percebem 

fatores de riscos e insegurança nos ambientes freqüentados nos prédios 4, 5 e 6. 

Vale lembrar que esses dados podem ter relação direta com a condição física do aluno 

respondente que tendo sua saúde preservada e sem vivenciar dificuldades quanto a 

insegurança no deslocamento e na acessibilidade, não atribuem problemas a esse quesito de 

investigação, o que confere a necessidade de realização de pesquisas dando voz aqueles 

grupos que vivenciam a situação real e que, portanto, podem contribuir sobremaneira para 

adequações eficazes na acessibilidade. 

Os gráficos 5 e 6 ilustram os resultados encontrados. 

 
Gráfico 5 – Gráfico com os intervalos com 95% de confiança para as notas atribuídas aos quatro 
aspectos pesquisados, na categoria de alunos.  
 

Nota-se que o aspecto percurso acessível foi o pior avaliado concordando com as 

observações sobre a falta de elevador e dificuldade de transitar nas escadas e corredores 

devido ao aglomeramento de alunos. 
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Gráfico 6 – Gráfico de Boxplot para as notas atribuídas aos quatro aspectos pesquisados, na categoria 
de alunos.  
 
O Boxplot indica que há uma quantidade de alunos mais insatisfeitos, que atribuíram a 

classificação péssima aos diversos aspectos. 

A seguir foi requerido que os alunos assinalassem as dificuldades que já sentiram durante 

seu acesso ou permanência nos prédios da Escola de Engenharia. 

Os gráficos 7, 8, 9, 10 e 11 apresentam as proporções de escolha de cada dificuldade nas 

áreas externas, nos acessos à edificação (entradas), no interior da edificação (áreas 

comuns: hall, corredores e escadas), no interior da edificação (salas de aula, auditório, 

biblioteca, laboratório e área administrativa) e no interior da edificação (sanitários). 
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Gráfico 7 – Proporções de escolha de cada dificuldade nas áreas externas, na categoria de alunos. 
 
Assim, no quesito dificuldades de acesso nas áreas externas dos Edifícios 4, 5 e 6 foram 

destacados pelos respondentes o desnível dos pisos externos; sinalização e escadas 

externas como sendo os maiores problemas desse item. 

 
Gráfico 8 – Proporções de escolha de cada dificuldade nos acessos à edificação (entradas), na 
categoria de alunos. 

 

Já nas dificuldades de acesso às edificações destaca-se que os alunos consideram as 

escadas inadequadas destacando o desnível de acesso. 
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Gráfico 9 – Proporções de escolha de cada dificuldade no interior da edificação (áreas comuns: hall, 
corredores e escadas), na categoria de alunos. 
 
 
No que se refere às dificuldades de acesso nas áreas comuns aponta-se o índice de 26,2% 

para problemas com elevadores e 22% para inadequações referentes às escadas. 

 
Gráfico 10 – Proporções de escolha de cada dificuldade no interior da edificação (salas de aula, 
auditório, biblioteca, laboratório e área administrativa), na categoria de alunos. 
 
Ganharam destaque no quesito dificuldades de acesso no interior das edificações a 

circulação interna (40%) que é apontada como dificultosa e o mobiliário (28,6%) 
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Gráfico 11 – Proporções de escolha de cada dificuldade no interior da edificação (sanitários), na 
categoria de alunos. 
 
Quanto às dificuldades nos sanitários foram destacados que puxadores e vãos de portas são 

inadequados. 

Ao serem indagados se observavam algum problema no espaço interior dos edifícios e no 

seu entorno que dificultasse a acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários, 

1798 alunos (71,35%) dentre os 2520 que responderam a esta questão disseram que sim (I. 

C. = [0,6958; 0,7311]). 

Para finalizar, os alunos que disseram observar algum problema no espaço interior dos 

edifícios e no seu entorno que dificultasse a acessibilidade com segurança para seus 

possíveis usuários, foram convidados a assinalar quais seriam estes problemas. Foi 

reservada a alternativa outros na qual o aluno teve a oportunidade de relatar outros 

problemas diagnosticados.  

Os resultados relativos aos problemas Ausência de elevador ou plataforma móvel, Ausência 

de escada de incêndio, Ausência de instalações (outras) adaptadas aos deficientes físicos 

(rampas, telefones etc), Ausência de piso tátil para deficientes visuais, Ausência de portas 

corta-fogo, Corrimão (falta ou inadequação), Desnível no piso, Dificuldade de acesso às 

instalações (elétrica e hidráulica) e Dificuldade de acesso às janelas são apresentados no 

gráfico 12. 
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Gráfico 12 – Proporções de escolha deste primeiro grupo de dificuldades, na categoria de alunos.  
 
 

Os resultados relativos aos problemas na circulação interna na sala/auditório, escada em 

leque ou ausência de patamar de descanso, escada inadequada (dimensões, material), falta 

de acesso especial para embarque e desembarque dentro do campus, falta de vaga especial 

em estacionamento nas proximidades do campus, iluminação insuficiente, inadequação do 

mobiliário (e dimensões etc.), problemas no piso (material escorregadio, trincas), puxadores 

de portas inadequados (tipo/altura), sinalização deficiente e vãos de portas inadequados são 

apresentados no gráfico 13. 
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Gráfico 13 – Proporções de escolha do segundo grupo de dificuldades, na categoria de alunos.  
 
Ao se realizar um teste de independência entre as variáveis gênero e a classificação da 

percepção de cada aspecto, houve independência entre as variáveis gênero e “Deslocamento 

autônomo” (P = 0,851) e gênero e “Percurso acessível” (P = 0,809). Já com relação às 

variáveis gênero e “Permanência e uso do espaço”, ao nível de significância de 5% a 

hipótese de independência foi rejeitada (P = 0,015), concluindo-se que as alunas 

apresentaram proporcionalmente mais, em relação aos alunos a classificação bom para tal 

aspecto e menos as classificações ruim e péssimo, indicando maior satisfação quanto a este 

aspecto.  Também com relação às variáveis gênero e “Riscos e Segurança”, ao nível de 

significância de 5% a hipótese de independência foi rejeitada (P = 0,033), concluindo-se que 

as alunas apresentaram proporcionalmente mais, em relação aos alunos, a classificação 

regular para tal aspecto e menos as classificações bom e ótimo, indicando menor satisfação 

quanto a este aspecto.    

As variáveis gênero e observar algum problema no espaço interior dos edifícios e no seu 

entorno que dificulte a acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários foram 

consideradas dependentes (P = 0,000), ao nível de significância de 5%, concluindo-se que as 

alunas observam proporcionalmente mais, em relação aos alunos, algum problema desta 

natureza. Em uma pesquisa realizada sobre diferenças de gênero foi constatado que 

mulheres possuem mais capacidade com a linguagem enquanto os homens possuem maior 

capacidade de localização temporal espacial. Talvez por esse motivo as alunas tenham uma 

percepção ruim quanto ao ambiente interno dos edifícios enquanto para os homens o fluxo e 

deslocamento espacial no interior dos prédios parece-lhes adequados. (BURGANI; 

MACEDO; SCHWARTZMAN, 2009). Talvez a arquitetura tenha outra explicação para isso.  
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Tal comportamento se repetiu ao se analisar a existência de independência entre as variáveis 

gênero e os problemas ausência de elevador ou plataforma móvel (P = 0,000), ausência de 

instalações (outras) adaptadas aos deficientes físicos (rampas, telefones etc) (P = 0,000), 

ausência de piso tátil para deficientes visuais (P = 0,000), corrimão (falta ou inadequação) (P 

= 0,000), desnível no piso (P = 0,000), dificuldade na circulação interna na sala/auditório (P = 

0,001), escada inadequada (dimensões, material) (P = 0,001), inadequação do mobiliário (e 

dimensões etc) (P = 0,000), problemas no piso (material escorregadio, trincas) (P = 0,000), 

puxadores de portas inadequados (tipo/altura) (P = 0,021) e vãos de portas inadequados (P = 

0,031). Para todos estes problemas apresentados as alunas assinalaram proporcionalmente 

mais, em relação aos alunos, os problemas mencionados. Quanto a esses itens, a questão 

do gênero parece contribuir para que as mulheres tenham apontado mais problemas haja 

visto que são muito mais atentas aos detalhes, inclusive em suas percepções ambientais, se 

comparadas aos homens. 

A variável gênero e assinalar a alternativa outros problemas foram consideradas 

dependentes, ao nível de significância de 5% (P = 0,023), porém neste caso foram os alunos 

que proporcionalmente, em relação às alunas, que assinalaram mais tal opção.  

No entanto, conforme resultado acima, os homens parecem ter suas percepções alteradas, 

pois apontam como outros problemas para questões de acessibilidade, mas não conseguem 

identificar e classificar suas percepções em detalhes tal como as mulheres. (BURGANI; 

MACEDO; SCHWARTZMAN, 2009). 

A variável gênero, ao nível de significância de 5%, foi independente das variáveis ausência 

de escada de incêndio (P = 0,329), ausência de portas corta-fogo (P = 0,439), dificuldade de 

acesso às instalações (elétrica e hidráulica) (P = 0,850), dificuldade de acesso às janelas (P = 

0,308), escada em leque ou ausência de patamar de descanso  (P = 0,746), falta de acesso 

especial para embarque e desembarque dentro do campus (P = 0,495), falta de vaga 

especial em estacionamento nas proximidades do campus (P = 0,345), iluminação 

insuficiente (P =  0,331) e sinalização deficiente (P = 0,087).  

Nesse caso, os dados mais gerais de percepções relacionados à acessibilidade parecem ser 

comuns para homens e mulheres não havendo diferenças quando os itens analisados são 

mais generalizantes. 

Ao se realizar um teste de independência entre as variáveis tempo em que é usuário dos 

edifícios da Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) e a classificação da percepção de cada 

aspecto, houve dependência, ao nível de significância de 5% entre as variáveis tempo de 

usuário e todas as classificações da percepção quanto aos diversos aspectos, a saber: 

“Deslocamento autônomo” (P = 0,000), “Percurso acessível” (P = 0,000), “Permanência e uso 

do espaço (P = 0,000) e   “Riscos e Segurança” (P = 0,000). Para todos os aspectos 

analisados conclui-se que os alunos que usam os edifícios da Escola de Engenharia (prédio 
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4, 5 ou 6) a até um ano apresentaram proporcionalmente menos, em relação aos demais 

alunos as classificações péssimo e ruim e mais as classificações boa e ótima. 

As variáveis tempo como usuários dos edifícios da Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) e 

observar algum problema no espaço interior dos edifícios e no seu entorno que dificulte a 

acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários foram consideradas dependentes 

(P = 0,000), ao nível de significância de 5%, concluindo-se mais uma vez que os alunos que 

usam os edifícios da Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) a até um ano observam 

proporcionalmente menos, em relação aos demais alunos, algum problema desta natureza. 

Tal comportamento se repetiu ao se analisar a existência de independência entre as variáveis 

tempo como usuários dos edifícios da Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6)  e os 

problemas ausência de elevador ou plataforma móvel  (P = 0,000), ausência de escada de 

incêndio (P = 0,011), ausência de instalações (outras) adaptadas aos deficientes físicos 

(rampas, telefones etc) (P = 0,000), ausência de piso tátil para deficientes visuais (P = 0,000), 

ausência de portas corta-fogo (P = 0,047), corrimão (falta ou inadequação) (P = 0,000), 

desnível no piso (P = 0,000), dificuldade de acesso às instalações (elétrica e hidráulica) (P = 

0,000), dificuldade de acesso às janelas (P = 0,000), dificuldade na circulação interna na 

sala/auditório (P = 0,000), escada inadequada (dimensões, material) (P = 0,000), falta de 

acesso especial para embarque e desembarque dentro do campus (P = 0,000), falta de vaga 

especial em estacionamento nas proximidades do campus (P = 0,000), iluminação 

insuficiente (P = 0,000), inadequação do mobiliário (e dimensões etc.) (P = 0,000), problemas 

no piso (material escorregadio, trincas) (P = 0,000), puxadores de portas inadequados 

(tipo/altura) (P = 0,000), sinalização deficiente (P = 0,000) e outros problemas (P = 0,000). 

Em relação a todos estes problemas, alunos usuários dos edifícios da Escola de Engenharia 

(prédio 4, 5 ou 6) a até um ano assinalaram proporcionalmente menos a existência de tais 

problemas que os alunos que usam tais prédios a mais de um ano.   

Nessas três últimas análises que consideram o tempo como variável importante relacionando 

as percepções dos usuários com os espaços da Escola de Engenharia, é possível inferir que 

determinantes como a apropriação do espaço e sentimentos de pertencimento ao mesmo 

estejam relacionados a essas análises, pois as percepções dos usuários dos edifícios podem 

estar sendo, a cada semestre, reconstruídas e ressignificadas considerando que quanto 

maior o tempo de utilização do espaço, maior é a capacidade do indivíduo de verificar e 

perceber aquilo que incomoda. (PINHEIRO; ELALI; FERNANDES, 2008). 

Poucas pessoas marcaram problemas relativos a escada em leque ou ausência de patamar 

de descanso (P = 0,110), assim como vãos de portas inadequados (P = 0,132). Ao nível de 

significância de 5%, na percepção dos alunos que utilizam os edifícios da Escola de 

Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) a até um ano ou a um ano ou mais. Nesse caso, a percepção 

de ambos foi boa. 
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Ao se realizar um teste de independência entre as variáveis existência de algum tipo de 

deficiência e a classificação da percepção de cada aspecto, houve independência, ao nível 

de significância de 5% entre as variáveis t existência de algum tipo de deficiência e todas as 

classificações da percepção quanto aos diversos aspectos, a saber: “Deslocamento 

autônomo” (P = 0,454), “Percurso acessível” (P = 1,000), “Permanência e uso do espaço (P = 

1,000) e   “Riscos e Segurança” (P = 1,000). Vale ressaltar que como o número de alunos 

com deficiência era muito pequeno (n = 7), primeiramente foi necessário agrupar categorias 

juntando as classificações péssimo, ruim e regular, bem como bom e ótimo. Mesmo assim as 

suposições de modelo para a realização do teste Quiquadrado de independência  não se 

verificaram, sendo utilizado o teste Exato de Fisher.  

De forma análoga, sempre utilizando o teste Exato de Fisher, concluiu-se ao nível de 

significância de 5% que há independência entre as variáveis existência de algum tipo de 

deficiência e observar algum problema no espaço interior dos edifícios e no seu entorno que 

dificulte a acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários (P = 0,681).  

Tal comportamento se repetiu ao se analisar a existência de independência entre as variáveis 

existência de algum tipo de deficiência e os problemas ausência de elevador ou plataforma 

móvel  (P = 0,708), ausência de escada de incêndio (P = 0,206), ausência de instalações 

(outras) adaptadas aos deficientes físicos (rampas, telefones etc) (P = 1,000), ausência de 

piso tátil para deficientes visuais (P = 0,446), ausência de portas corta-fogo (P = 1,000), 

corrimão (falta ou inadequação) (P = 0,086), desnível no piso (P = 1,000), dificuldade de 

acesso às instalações (elétrica e hidráulica) (P = 0,389), dificuldade de acesso às janelas (P = 

1,000), dificuldade na circulação interna na sala/auditório (P = 0,683), escada inadequada 

(dimensões, material) (P = 0,346), falta de acesso especial para embarque e desembarque 

dentro do campus (P = 1,000), falta de vaga especial em estacionamento nas proximidades 

do campus (P = 0,207), iluminação insuficiente (P = 1,000), inadequação do mobiliário (e 

dimensões etc.) (P = 1,000), problemas no piso (material escorregadio, trincas) (P = 1,000), 

puxadores de portas inadequados (tipo/altura) (P = 1,000), sinalização deficiente (P = 0,188), 

Vãos de portas inadequados (P = 1,000) e outros problemas (P = 0,148). Todos estes 

problemas foram, ao nível de significância de 5%, independentes da variável existência de 

algum tipo de deficiência.  

É interessante notar que as percepções das 5 pessoas que apresentaram deficiência 

assemelharam-se às percepções dos usuários sem deficiência, classificando os quesitos de 

análise juntamente com a variável tempo da mesma maneira. Talvez, uma explicação para 

esse fato esteja relacionado ao tipo de deficiência e limitação do aluno respondente, haja 

vista que pessoas com deficiências físicas mais graves e dependentes tendem a ter 

percepções mais ruins quanto ao ambiente devido a sua constante necessidade de fuga de 

rotas, alterações de percursos e falta de acessibilidade aos locais desejados. 
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Houve dependência da variável existência de algum tipo de deficiência somente em relação a 

existência de escada em leque ou ausência de patamar de descanso (P = 0,045). Neste caso 

alunos com algum tipo de deficiência assinalaram proporcionalmente mais este problema do 

que os demais alunos.  

Essa identificação de problemas por parte dos usuários com deficiência sobre a falta de 

escadas em leque e ausência de patamar de descanso pode ter relação com suas 

necessidades de acesso e revelar inadequação nas escadas dos edifícios da Escola de 

Engenharia que usualmente apresentem lances extensos e degraus muito altos não 

atendendo o previsto na NBR 9050. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 

2004).  

Ao se realizar um teste de independência entre as variáveis já ter passado por alguma 

limitação temporária, que dificultasse a sua locomoção e a classificação da percepção de 

cada aspecto, houve dependência, ao nível de significância de 5% entre as variáveis já ter 

passado por alguma limitação temporária, que dificultasse a sua locomoção e as 

classificações da percepção quanto aos aspectos “Deslocamento autônomo” (P = 0,007), 

“Percurso acessível” (P = 0,004), e “Riscos e Segurança” (P = 0,006). Para tais aspectos 

analisados conclui-se que os alunos que já passaram por alguma limitação temporária, que 

dificultasse a sua locomoção apresentaram proporcionalmente menos classificações bom e 

ótimo em relação aos demais alunos.  

Esse dado reafirma o apontamento de estudos anteriores que indicam que as percepções de 

mundo e o comportamento dos indivíduos mudam de acordo com as suas necessidades. 

Nesse sentido, a Teoria da Motivação de Abrahan Maslow (1975) aponta que o ser humano 

tende a priorizar hierarquicamente suas necessidades básicas, fato este que justifica que o 

indivíduo que já passou por mobilidade reduzida, mesmo que temporariamente, tenha criado 

percepções diferentes agregando valores de “ruim” para a acessibilidade se comparados 

àqueles indivíduos que nunca vivenciaram essa realidade. 

Já ao se testar a independência entre as variáveis já ter passado por alguma limitação 

temporária e classificação do aspecto “Permanência e uso do espaço” (P = 0,229), houve, ao 

nível de significância de 5% independência entre estas variáveis, ou seja, a grande maioria 

marcou regular e bom. 

Considerando que, usualmente, existe destaque para as dificuldades com deslocamentos 

naqueles indivíduos que se encontram com mobilidade reduzida por período determinado, é 

provável que sua insatisfação diminua com o passar do tempo e, consequentemente, sua 

percepção de ambiente inadequado também.  

Ainda, é provável que a utilização desses mesmos espaços sem as limitações temporárias 

contribuam para que o(a) aluno(a) não identifique problemas quanto ao quesito 

“permanência” e “uso do espaço” nos edifícios da Escola de Engenharia. 
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As variáveis já ter passado por alguma limitação temporária e observar algum problema no 

espaço interior dos edifícios e no seu entorno que dificulte a acessibilidade com segurança 

para seus possíveis usuários foram consideradas dependentes (P = 0,000), ao nível de 

significância de 5%, concluindo-se mais uma vez que os alunos que já passaram por alguma 

limitação temporária observam proporcionalmente mais, em relação aos demais alunos, 

algum problema desta natureza.  

Tal comportamento se repetiu ao se analisar a existência de independência entre as variáveis 

já ter passado por alguma limitação temporária e os problemas ausência de elevador ou 

plataforma móvel (P = 0,001), ausência de instalações (outras) adaptadas aos deficientes 

físicos (rampas, telefones etc.) (P = 0,044), desnível no piso (P = 0,000), dificuldade de 

acesso às janelas (P = 0,035), dificuldade na circulação interna na sala/auditório (P = 0,026), 

falta de acesso especial para embarque e desembarque dentro do campus (P = 0,034), falta 

de vaga especial em estacionamento nas proximidades do campus (P = 0,001), problemas no 

piso (material escorregadio, trincas) (P = 0,001) e outros problemas relatados (P = 0,010). 

Para todos estes problemas apresentados os alunos que já passaram por alguma limitação 

temporária assinalaram proporcionalmente mais, em relação aos alunos, os problema 

mencionados.  

Já as variáveis já ter passado por alguma limitação temporária e os problemas ausência de 

escada de incêndio (P = 0,972), ausência de piso tátil para deficientes visuais (P = 0,733), 

ausência de portas corta-fogo (P = 0,628), corrimão (falta ou inadequação) (P = 0,234), 

dificuldade de acesso às instalações (elétrica e hidráulica) (P = 0,080), escada em leque ou 

ausência de patamar de descanso (P = 0,159), escada inadequada (dimensões, material) (P 

= 0,07), iluminação insuficiente (P = 0,801), inadequação do mobiliário (e dimensões etc) (P = 

0,253), puxadores de portas inadequados (tipo/altura) (P = 0,078), sinalização deficiente (P = 

0,337) e vãos de portas inadequados (P = 0,151) foram independentes, ao nível de 

significância de 5%.  

Nesse sentido, é possível supor que as percepções dos usuários que já estiveram em 

situação de mobilidade reduzida estejam mais direcionadas àquelas situações de 

acessibilidade dificultosas podendo, ainda, ter relação com o tipo de mobilidade reduzida que 

o sujeito apresentou.  

 

4.2.2 – Professores e funcionários administrativos 

 

A amostra de professores em conjunto com os funcionários administrativos foi composta de 

136 pesquisados. A população de professores e funcionários administrativos da Escola de 

Engenharia é formada por 205 professores e funcionários administrativos, sendo 58 do 

gênero feminino e 147 do gênero masculino. Portanto, a amostra foi composta de 67,02% da 
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população. Uma vez que gênero era a única variável disponível na secretaria da Escola de 

Engenharia que foi estudada na pesquisa, foi realizado um teste de independência entre 

gênero do professor ou funcionário e ter ou não respondido à pesquisa, como forma de 

validar a amostra obtida. 

Obteve-se um nível descritivo P igual a 0,875, superior ao nível de significância adotado de 

5%, concluindo-se que houve independência entre as variáveis gênero e ter respondido a 

pesquisa. 

Dos 136 indivíduos pesquisados 126 (95,45%) eram usuários dos edifícios da Escola de 

Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) há, no mínimo, um ano (I. C. = [0,9190; 0,9901]). 

Apenas cinco participantes da pesquisa (3,70%) declararam ter algum tipo de deficiência (I. 

C. = [0,0052; 0,0689]). Destes, dois entre os professores e funcionários declararam ter 

deficiência física (não são cadeirantes nem usam muletas), um ter deficiência auditiva e dois 

terem deficiência visual.  

Esse dado revela que mesmo com sistema de cotas para absorção do deficiente pelo 

mercado de trabalho, ainda é insignificante o número de pessoas com deficiência que 

consegue colocação em empresas, pois apenas 3% dessa amostra investigada declarou ter 

deficiência e vínculo empregatício. 

Quando arguidos sobre se já passaram por alguma limitação temporária, que dificultasse a 

sua locomoção, 28 professores e funcionários (20,74%) responderam positivamente dentre 

os 135 que responderam a esta questão (I. C. = [0,1390; 0,2758]). Destes, a grande maioria, 

23 entre professores e funcionários (82,14%) especificaram ser a limitação relativa aos 

membros inferiores, um não especificou a limitação e membros superiores, coluna, cirurgia 

de abdômen e problemas cardíacos foram especificados cada um por um professor ou 

funcionário.   

Então, foi perguntado aos professores e funcionários se eles se enquadram, mesmo que 

temporariamente, nas categorias de gestante, obeso, usuário de muletas, de bengala, de 

cadeira de rodas, com diminuição de visão ou audição. As respostas estão apresentadas no 

gráfico 14 a seguir:  
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Gráfico 14 – Porcentagens de professores e funcionários que já se enquadraram nas categorias 
mencionadas.  

 

Assim, a categoria “obeso” destaca-se dentre as investigadas que provocam mobilidade 

reduzida temporariamente. É interessante observar que há uma recorrência de alerta por 

parte da Organização Mundial da Saúde quanto à tendência mundial para o aumento no 

número de obesos em todas as faixas etárias, inclusive nas crianças. (ORGANIZACIÓN 

PANAMERICA DE LA SALUD, 2005).   

Para cada um dos aspectos, “Deslocamento autônomo”, “Percurso acessível”, “Permanência 

e uso do espaço” e “Riscos e segurança”, foi solicitado que o respondente assinalasse a 

classificação baseada na percepção que mais se aplica, entre péssimo, ruim, regular, bom e 

ótimo. Foram atribuídas respectivamente números de 1 a 5 para estas classificações. A 

variável “Deslocamento autônomo” obteve uma média igual a 3,62 (I. C. = [3,4539; 3,7842]), 

a média da variável “Percurso acessível” foi igual a 3,46 (I. C. = [3,2915; 3,6232]), para a 

variável “Permanência e uso do espaço” a média encontrada foi igual a 3,70 (I. C. = [3,5587; 

3,8382]) e finalizando “Riscos e segurança” apresentou uma média igual a 3,61 (I. C. = 

[3,4485; 3,7798]). O gráfico 15 apresenta os histogramas para as classificações atribuídas 

aos quatro aspectos e o gráfico 16 a distribuição das classificações em cada aspecto.  
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Gráfico 15 – Histograma para as classificações atribuídas aos quatro aspectos analisados, na 
categoria de professores e funcionários administrativos. 

 

Gráfico 16 – Gráfico de setor para as classificações atribuídas aos quatro aspectos analisados, na 
categoria de professores e funcionários administrativos. 

 

Foi realizado um teste de hipótese não paramétrico de Friedman a fim de comparar se as 

classificações dos quatro aspectos foram extraídas da mesma população ou de populações 
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com mesma mediana. Tal teste é utilizado quando se deseja comparar notas atribuídas para 

os quatro aspectos sempre pelo mesmo indivíduo. Neste caso foram utilizadas as 124 

informações completas, isto é, nas quais os professores e funcionários classificaram todos os 

quatro aspectos. Para cada professor ou funcionário, se ordenou as quatro notas atribuindo-

se postos. As soma dos postos foram respectivamente iguais a 316,0 para Deslocamento 

autônomo, 282,5 para Percurso acessível, 331,5 para Permanência e uso do espaço e 310,0 

para Riscos e segurança. A hipótese de mesma mediana foi rejeitada ao nível de 

significância de 5% (P = 0,003). A maior diferença ocorreu entre Percurso acessível (menor 

valor) e Permanência e uso do espaço (maior valor).  

  

Os gráficos 17 e 18 ilustram os resultados encontrados: 

 

 

 
Gráfico 17 – Gráfico com os intervalos com 95% de confiança para as notas atribuídas aos quatro 
aspectos pesquisados, na categoria de professores e funcionários administrativos. 
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Gráfico 18 – Gráfico de Boxplot para as notas atribuídas aos quatro aspectos pesquisados, na 
categoria de professores e funcionários administrativos. 

 

O Boxplot indica que há uma quantidade de professores e funcionários mais insatisfeitos, que 

atribuíram a classificação péssima aos diversos aspectos, com exceção de Permanência e 

uso.  

Assim, considerando a percepção dos respondentes, nota-se que a permanência e a 

utilização dos espaços foram bem avaliados pelos professores e funcionários o que 

intrinsecamente pode ter uma relação afetiva dos usuários com o local de trabalho, pois suas 

demandas financeiras e aspectos de realizações pessoais e profissionais estão associados a 

esses locais.  

Em contrapartida, o percurso de acesso para os edifícios obteve a pior avaliação dentre os 

quesitos investigados, o que pode revelar a necessidade de readequações e adaptações de 

melhores acessos para se alcançar os espaços dos edifícios da Escola de Engenharia. 

A seguir foi requerido aos professores e funcionários que assinalassem as dificuldades que já 

sentiram durante seu acesso ou permanência nos prédios da Escola de Engenharia. 

Os gráficos 19, 20, 21, 22 e 23 apresentam as proporções de escolha de cada dificuldade 

nas áreas externas, nos acessos à edificação (entradas), no interior da edificação (áreas 

comuns: hall, corredores e escadas), no interior dos espaços dos edifícios (salas de aula, 

auditório, biblioteca, laboratório e área administrativa) e no interior da edificação (sanitários). 
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Gráfico 19 – Proporções de escolha de cada dificuldade nas áreas externas , na categoria de 
professores e funcionários administrativos. 
 
 

Quanto às dificuldades nas áreas externas mais apontadas pelos participantes da pesquisa 

destaca-se o desnível do piso e a sinalização externa. Essa percepção é adequada e 

provavelmente obteve destaque porque não é preciso ser deficiente ou apresentar mobilidade 

reduzida para se beneficiar com tais itens. Assim, torna-se um forte indicativo que as 

melhoras do piso e na sinalização do campus beneficiarão toda a comunidade acadêmica 

que utiliza esses espaços.  
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Gráfico 20 – Proporções de escolha de cada dificuldade nos acessos à edificação (entradas), na 
categoria de professores e funcionários administrativos. 
 
 

 

Os corrimões foram apontados pelos participantes como sendo um dos maiores problemas 

que dificultam o acesso às edificações da Escola de Engenharia. Nesse sentido, há 

recorrência dessa percepção, inclusive, no que se trata da adequação do campus, dado este 

que indica que existe uma necessidade real de instalações e adequações dos corrimões dos 

edifícios 4, 5 e 6 e campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
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Gráfico 21 – Proporções de escolha de cada dificuldade no interior da edificação (áreas comuns: hall, 
corredores e escadas), na categoria de professores e funcionários administrativos. 
 
 

Tal como observado por meio da apresentação dos dados, 69,1% dos participantes 

apontaram dificuldades com elevadores quando questionados sobre as dificuldades nas 

áreas interiores comuns das edificações.  

Na sequencia, houve destaque, também, para os corrimões que aparecem em 2º lugar com 

percentual de 25% de opiniões sobre inadequações.  

Assim, é preciso estar atento para a instalação e manutenção constante dos elevadores e 

também para os corrimões, conforme mencionado anteriormente.  
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Gráfico 22 – Proporções de escolha de cada dificuldade no interior da edificação (salas de aula, 
auditório, biblioteca, laboratório e área administrativa), na categoria de professores e funcionários 
administrativos. 
 
O destaque para as dificuldades no interior das edificações ficou por conta da circulação 

interna que na opinião dos participantes é inadequada. Tal percepção pode ter relação com o 

fluxo de pessoas, principalmente, entre os horários de grande deslocamento, tais como: troca 

de turno, entrada e saída de alunos e deslocamentos entre as aulas para acessos às 

dependências de convivência social do campus: bibliotecas, copiadoras etc. 

 
Gráfico 23 – Proporções de escolha de cada dificuldade no interior da edificação (sanitários), na 
categoria de professores e funcionários administrativos. 
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As maiores dificuldades reportadas quanto aos sanitários refere-se ao próprio acesso às 

instalações, pois não há banheiros em todos os andares, fato este que obriga o usuário a 

subir ou descer escadas. Considerando as pessoas com deficiência física e pouca mobilidade 

para deslocamento, esse item é de extrema relevância porque está diretamente ligado à 

satisfação das necessidades fisiológicas dos indivíduos, que nem sempre conseguem ajuda 

do meio social para acessar os banheiros, correndo o risco, inclusive, de fazer suas 

necessidades na roupa. 

 Ao serem indagados se observavam algum problema no espaço interior dos edifícios e no 

seu entorno que dificultasse a acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários, 

96 professores e funcionários (71,11%) dentre os 135 que responderam a esta questão 

disseram que sim (I. C. = [0,6347; 0,7876]).  

Para finalizar os professores e funcionários que disseram observar algum problema no 

espaço interior dos edifícios e no seu entorno que dificultasse a acessibilidade com 

segurança para seus possíveis usuários foram convidados a assinalar quais seriam estes 

problemas. Foi reservada a alternativa outros na qual professor-funcionário teve a 

oportunidade de relatar outros problemas diagnosticados.  

Os resultados relativos aos problemas ausência de elevador ou plataforma móvel, ausência 

de escada de incêndio, ausência de instalações (outras) adaptadas aos deficientes físicos 

(rampas, telefones etc), ausência de piso tátil para deficientes visuais, ausência de portas 

corta-fogo, aorrimão (falta ou inadequação), desnível no piso, dificuldade de acesso às 

instalações (elétrica e hidráulica) e dificuldade de acesso às janelas ( gráfico 24). 

 
Gráfico 24 – Proporções de escolha deste primeiro grupo de dificuldades, na categoria de professores 
e funcionários administrativos. 
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As dificuldades com os elevadores foram reportados por 58,5% dos professores e 

funcionários, o que leva a crer que existe uma  necessidade real quanto ao uso desse 

equipamento naqueles espaços que ainda não os possui.  

 
Os resultados relativos aos problemas Dificuldade na circulação interna na sala/auditório, 

Escada em leque ou ausência de patamar de descanso, Escada inadequada (dimensões, 

material), Falta de acesso especial para embarque e desembarque dentro do campus, Falta 

de vaga especial em estacionamento nas proximidades do campus, Iluminação insuficiente, 

Inadequação do mobiliário (e dimensões etc.), Problemas no piso (material escorregadio, 

trincas), Puxadores de portas inadequados (tipo/altura), Sinalização deficiente e Vãos de 

portas inadequados são apresentados no gráfico 25. 

 
 Gráfico 25 – Proporções de escolha do segundo grupo de dificuldades, na categoria de professores e 
funcionários administrativos. 
 
Diante do quesito “outras dificuldades” apontada pelos usuários (professores e funcionários) 

da Escola de Engenharia, destaca-se o item “mobiliário” como sendo o mais inadequado 

dentro as opções investigadas. 

Frente a isso, chama-se a atenção para itens de ergonomia, pois em relação à sala de aula, 

embora não explicitado pelos respondentes, pode haver uma inadequação em relação às 

mesas, cadeiras e posições fixas dos equipamentos audiovisuais. 

Já nos postos de trabalho dos Professores de Período Integral (PPI), Professores de Período 

Parcial (PPP) e Funcionários Administrativos pode haver inadequação em relação às mesas, 

cadeiras e computadores. 
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Ainda em relação às outras dificuldades destacadas pelos professores e funcionários aponta-

se o item de relativa insatisfação com a circulação interna e a necessidade de ampliação de 

mais vagas especiais de estacionamento dentro do campus. 

Ao se realizar um teste de independência entre as variáveis gênero e a classificação da 

percepção de cada aspecto, a fim de que fosse possível a utilização do teste Quiquadrado de 

independência, as classificações tiveram de ser agrupadas de como não satisfatória 

(péssimo, ruim e regular) e satisfatório (bom e ótimo). Ao nível de significância de 5%, houve 

independência entre as variáveis gênero e “Deslocamento autônomo” (P = 0,164) e gênero e 

“Percurso acessível” (P = 0,181) e “Permanência e uso do espaço” (P = 0,174). Já as 

variáveis gênero e “Risco e Segurança” não foram independentes (P = 0,005), concluindo-se 

ao nível de significância de 5%, que os professores e funcionários do gênero feminino 

apresentaram proporcionalmente mais, em relação aos do gênero masculino, a classificação 

insatisfatória para tal aspecto.   

As variáveis gênero e observar algum problema no espaço interior dos edifícios e no seu 

entorno que dificulte a acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários foram 

consideradas independentes (P = 0,093), ao nível de significância de 5%, concluindo-se que 

os respondentes de ambos os sexos responderam afirmativamente a esta questão, 

proporcionalmente de forma semelhante. Em ambos os gêneros, a maioria marcou sim  

Em relação ao gênero, observa-se que as mulheres sentem-se mais inseguras quanto aos 

quesitos “Risco e Segurança” se comparadas aos homens, principalmente, no que se refere à 

segurança pessoal civil. Essa percepção pode ter relação direta com as Representações 

Sociais acerca da fragilidade feminina (MOSCOVICI, 1978).  

Tal comportamento se repetiu ao se analisar a existência de independência entre as variáveis 

gênero com as variáveis desnível de piso (P = 0,073), dificuldade de acesso às instalações 

(elétrica e hidráulica) (P = 0,360), dificuldade na circulação interna na sala/auditório (P = 

0,136), escada em leque ou ausência de patamar de descanso  (P = 0,098), falta de vaga 

especial em estacionamento nas proximidades do campus (P = 0,051), iluminação 

insuficiente (P =  0,669), puxadores de portas inadequados (tipo/altura) (P = 0,527), 

sinalização deficiente (P = 0,460) e vãos de portas inadequados (P = 0,773). Todos estes 

problemas foram assinalados, aproximadamente, na mesma proporção por homens e 

mulheres. 

Esse dado é interessante porque, usualmente, mulheres parecem ser mais atentas a 

detalhes enquanto o homem apresenta melhor percepção espacial do ambiente, o que 

sugere que alguma diferença poderia ter sido identificada. (BURGANI; MACEDO; 

SCHWARTZMAN, 2009). 

A variável gênero, ao nível de significância de 5%, foi dependente das variáveis ausência de 

elevador ou plataforma móvel (P = 0,009), ausência de escada de incêndio (P = 0,007), 
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ausência de instalações (outras) adaptadas aos deficientes físicos (rampas, telefones etc) (P 

= 0,000),  ausência de piso tátil para deficientes visuais (P = 0,002), ausência de portas corta-

fogo (P = 0,027), corrimão (falta ou inadequação) (P = 0,005), dificuldade de acesso às 

janelas (P = 0,004), escada inadequada (dimensões, material) (P = 0,013), falta de vaga 

especial em estacionamento nas proximidades do campus ( P = 0,000), inadequação do 

mobiliário (e dimensões etc) (P = 0,011) e problemas no piso (material escorregadio, trincas) 

(P = 0,003). Para todos estes problemas apresentados, professores e funcionários do gênero 

feminino assinalaram proporcionalmente mais, em relação aos do sexo masculino os 

problema mencionados.  

Retomando os achados de Burgani, Macedo e Schwartzman (2009) justifica-se a diferença 

de gênero para percepções mais detalhadas que podem, inclusive, estar relacionadas com 

aspecto maternal de preocupação e cuidado com o outro. Tal análise, em muito está 

alicerçada nas construções decorrentes da influência do meio social. 

Para Rubin (1984, p. 32) “a aquisição ou incorporação do papel materno envolve 

representações culturalmente definidas de comportamentos associados com o papel 

materno”.  

Em contrapartida, é importante lembrar que outros teóricos contrapõem essa idéia tal como 

Ciampa (1984) que postula que a identidade é um processo construído e conhecido pela 

ação, ou seja, através da atividade do indivíduo que assume papéis pré-definidos pela 

sociedade. 

As variáveis gênero e observar algum outro problema no espaço interior dos edifícios e no 

seu entorno que dificulte a acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários foram 

consideradas dependentes (P = 0,002), ao nível de significância de 5%, concluindo-se que 

professores e funcionários do gênero feminino observam proporcionalmente mais, em relação 

aos do gênero masculino, algum outro problema   

Ao se realizar um teste de independência entre as variáveis tempo em que é usuário dos 

edifícios da Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) e a classificação da percepção de cada 

aspecto, a fim de que fosse possível a utilização do teste Quiquadrado de independência, as 

classificações tiveram de ser agrupadas de como não satisfatória (péssimo, ruim e regular) e 

satisfatório (bom e ótimo). Ao nível de significância de 5%, houve independência, ao nível de 

significância de 5% entre as variáveis tempo de usuário e todas as classificações da 

percepção quanto aos diversos aspectos, a saber: “Deslocamento autônomo” (P = 0,156), 

“Percurso acessível” (P = 0,377), “Permanência e uso do espaço (P = 0,160) e   “Riscos e 

Segurança” (P = 0,156). Conclui-se que o tempo de uso dos prédios não altera a percepção 

do respondente em relação a cada um dos aspectos analisados.  

Esse dado é muito curioso, pois os estudos sobre a organização do homem em seu habitat 

pode ir desde o desenvolvimento de soluções técnico-construtivas até a “discussão das 
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necessidades subjetivas individuais dos usuários” (PINHEIRO, ELALI, FERNANDES, 2008, p. 

218). Quanto a percepção ambiental, os autores postulam ainda que:  

[...] os laços afetivos e cognitivos que se estabelecem entre pessoa e 
ambiente cuja compreensão é considerada fundamental para o 
entendimento das experiências ambientais vivenciadas pelo indivíduo, das 
suas atitudes e comportamento para com o meio, e para a formação da 
própria identidade pessoal e grupal. (PINHEIRO, ELALI, FERNANDES, 
2008, p. 218). 

 

Desta forma, haveria a hipótese de que o maior tempo de utilização do prédio pudesse 

alterar as percepções dos funcionários e professores no quesito “permanência e uso do 

espaço”, hipótese esta que nessa parte da pesquisa não se confirmou. 

Interessante lembrar que esses dados foram constatados na amostra de alunos. 

As variáveis tempo como usuários dos edifícios da Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) e 

observar algum problema no espaço interior dos edifícios e no seu entorno que dificulte a 

acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários foram consideradas 

independentes (P = 0,360), ao nível de significância de 5%, concluindo-se que o tempo de 

uso dos prédios não altera a percepção sobre a existência de algum problema no espaço 

interior dos edifícios e no seu entorno que dificulte a acessibilidade com segurança para seus 

possíveis usuários. 

Tal comportamento se repetiu ao se analisar a existência de independência entre as variáveis 

tempo como usuários dos edifícios da Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) e todos 

problemas estudados, a saber: ausência de elevador ou plataforma móvel  (P = 0,401), 

ausência de escada de incêndio (P = 1,000), ausência de instalações (outras) adaptadas aos 

deficientes físicos (rampas, telefones etc.) (P = 0,694), ausência de piso tátil para deficientes 

visuais (P = 1,000), ausência de portas corta-fogo (P = 0,570), Corrimão (falta ou 

inadequação) (P = 0,138), desnível no piso (P = 1,000),  dificuldade de acesso às instalações 

(elétrica e hidráulica) (P = 0,522), dificuldade de acesso às janelas (P = 0,592),   dificuldade 

na circulação interna na sala/auditório (P = 1,000), escada em leque ou ausência de patamar 

de descanso (P = 1,000),  escada inadequada (dimensões, material) (P = 1,000), falta de 

acesso especial para embarque e desembarque dentro do campus (P = 0,262), falta de vaga 

especial em estacionamento nas proximidades do campus (P = 0,262), iluminação 

insuficiente  (P = 1,000), inadequação do mobiliário (e dimensões etc.) (P = 0,354), 

problemas no piso (material escorregadio, trincas) (P = 0,155), puxadores de portas 

inadequados (tipo/altura) (P = 0,413), sinalização deficiente (P = 0,207, vãos de portas 

inadequados (P = 0,248) e outros problemas (P = 1,000). Todos estes problemas foram 

assinalados, aproximadamente, na mesma proporção professores e funcionários com até um 

ano ou mais de um ano de utilização dos prédios da Engenharia.  
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Definitivamente, nessa amostra, não houve relação de dependência entre a variável “tempo 

de utilização dos prédios” e a alteração das percepções sob o funcionamento dos mesmos. 

Ao se realizar um teste de independência entre as variáveis existência de algum tipo de 

deficiência e a classificação da percepção de cada aspecto, a fim de que fosse possível a 

utilização do teste Quiquadrado de independência, as classificações tiveram de ser 

agrupadas de como não satisfatória (péssimo, ruim e regular) e satisfatório (bom e ótimo). Ao 

nível de significância de 5%, houve independência, ao nível de significância de 5% entre as 

variáveis tempo de usuário e todas as classificações da percepção quanto aos diversos 

aspectos, a saber: “Deslocamento autônomo” (P = 0,397), “Percurso acessível” (P = 0,182), 

“Permanência e uso do espaço (P = 0,056) e   “Riscos e Segurança” (P = 0,075). Conclui-se 

que o fato do respondente declarar ter deficiência não altera sua percepção quanto a cada 

um dos aspectos analisados. 

Nesse caso, há de se ter cuidado com generalizações que podem não refletir as reais 

construções deste grupo, principalmente, se forem considerados os números de participantes 

com deficiência e os tipos de deficiências apresentados. Para relembrar, houve a participação 

de 5 pessoas (3%) que declararam possuir algum tipo de deficiência, sendo elas: 02 pessoas 

com deficiência visual; uma pessoa com deficiência auditiva e 2 pessoas com deficiência 

física, mais não dependentes do uso de muletas ou cadeira de rodas. 

As variáveis ter algum tipo de deficiência e observar algum problema no espaço interior dos 

edifícios e no seu entorno que dificulte a acessibilidade com segurança para seus possíveis 

usuários foram consideradas independentes (P = 0,321), ao nível de significância de 5%, 

concluindo-se que ter declarado possuir alguma deficiência não altera a percepção sobre a 

existência de algum problema no espaço interior dos edifícios e no seu entorno que dificulte a 

acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários. 

Tal comportamento se repetiu ao se analisar a existência de independência entre as variáveis 

ter algum tipo de deficiência e quase todos problemas estudados, a saber: ausência de 

elevador ou plataforma móvel  (P = 0,401), ausência de escada de incêndio (P = 0,580), 

ausência de instalações (outras) adaptadas aos deficientes físicos (rampas, telefones etc.) (P 

= 1,000), ausência de piso tátil para deficientes visuais (P = 0,650), ausência de portas corta-

fogo (P = 0,498), desnível no piso (P = 0,587),  dificuldade de acesso às instalações (elétrica 

e hidráulica) (P = 1,000, dificuldade de acesso às janelas (P = 1,000),   dificuldade na 

circulação interna na sala/auditório (P = 0,589), escada em leque ou ausência de patamar de 

descanso (P = 1,000),  escada inadequada (dimensões, material) (P = 0,189), falta de acesso 

especial para embarque e desembarque dentro do campus (P = 0,585), falta de vaga especial 

em estacionamento nas proximidades do campus (P = 0,583), iluminação insuficiente  (P = 

1,000), inadequação do mobiliário (e dimensões etc.) (P = 1,000), problemas no piso (material 

escorregadio, trincas) (P = 1,000), puxadores de portas inadequados (tipo/altura) (P = 1,000), 

sinalização deficiente (P = 0,560), vãos de portas inadequados (P = 1,000) e outros 



111 
 
problemas (P = 0,379). Todos estes problemas foram assinalados, aproximadamente, na 

mesma proporção por professores e funcionários com ou sem alguma deficiência.  

Ao nível de significância de 5%, foi rejeitada a hipótese de independência entre as variáveis 

ter algum tipo de deficiência e corrimão (falta ou inadequação) (P = 0,035), indicando que 

professores e funcionários que assinalaram ter alguma deficiência detectaram 

proporcionalmente mais que os demais professores e funcionários a falta ou inadequação de 

corrimão.  

Por meio dessa relação de dependência entre as variáveis “pessoas com deficiência” e 

“inadequação de corrimão”, é possível supor que tal apontamento de problema seja 

decorrente da necessidade constante de utilização desse aparato se comparadas pessoas 

com deficiência com aquelas sem deficiência.  

Ao se realizar um teste de independência, ao nível de significância de 5%, entre as variáveis 

“já ter passado por alguma limitação temporária que dificultasse a sua locomoção” e a 

“classificação da percepção de cada aspecto”, houve independência em todos os testes, a 

saber: “Deslocamento autônomo” (P = 0,656), “Percurso acessível” (P = 0,190), 

“Permanência e uso do espaço” (P =1,000) e “Riscos e Segurança” (P = 0,259). Conclui-se 

que o fato do respondente já ter passado por alguma limitação temporária, que dificultasse a 

sua locomoção não altera sua percepção quanto a cada um dos aspectos analisados.  

Assim, nessa população infere-se que a limitação temporária não modificou a percepção dos 

usuários quanto à utilização dos espaços naquilo que se refere ao “deslocamento autônomo”, 

“percurso acessível”, “permanência e uso do espaço” e “Riscos e Segurança”. 

No entanto, vale lembrar que a condição de mobilidade reduzida temporária pode não refletir 

as percepções daqueles indivíduos que possuem deficiências definitivas, pois como é sabido, 

eventos mnemônicos são suscetíveis ao esquecimento há medida que deixamos de entrar 

em contato com o estímulo. (MYERS, 1998). 

As variáveis já ter passado por alguma limitação temporária e observar algum problema no 

espaço interior dos edifícios e no seu entorno que dificulte a acessibilidade com segurança 

para seus possíveis usuários foram consideradas dependentes (P = 0,004), ao nível de 

significância de 5%, concluindo-se que os professores e funcionários que já passaram por 

alguma limitação temporária observam proporcionalmente mais, em relação aos demais, 

algum problema desta natureza.  

Tal comportamento se repetiu ao se analisar a existência de independência entre as variáveis 

“já ter passado por alguma limitação temporária” e os problemas ausência de elevador ou 

plataforma móvel (P = 0,014), ausência de instalações (outras) adaptadas aos deficientes 

físicos (rampas, telefones etc.) (P = 0,046), corrimão (falta ou inadequação) (P = 0,001), 

dificuldade de acesso às janelas (P = 0,028), escada inadequada (dimensões, material) (P = 

0,004), falta de acesso especial para embarque e desembarque dentro do campus (P = 



112 
 
0,006) e problemas no piso (material escorregadio, trincas) (P = 0,009). Para todos 

estes problemas apresentados os professores e funcionários que já passaram por alguma 

limitação temporária assinalaram proporcionalmente mais, em relação aos demais, os 

problema mencionados.  

Adicionalmente, houve estabelecimento de relação entre a “limitação temporária” e “atenção 

para problemas de acessibilidade no interior dos edifícios bem como em seus entornos”. 

Aqui, pode-se pensar que a situação limitadora despertou a atenção para conteúdos de 

acessibilidade no interior dos prédios que, até então, passavam despercebidos por esses 

usuários. 

Já as variáveis “já ter passado por alguma limitação temporária” e os “problemas” ausência 

de escada de incêndio (P = 0,147), ausência de piso tátil para deficientes visuais (P = 0,097), 

ausência de portas corta-fogo (P = 0,060), desnível de piso (P = 0,081), dificuldade de acesso 

às instalações (elétrica e hidráulica) (P = 0,085), dificuldade na circulação interna na 

sala/auditório (P = 203), escada em leque ou ausência de patamar de descanso (P = 0,159), 

falta de vaga especial em estacionamento nas proximidades do campus (P = 0,271), 

iluminação insuficiente (P = 1,000), inadequação do mobiliário (e dimensões etc) (P = 0,121), 

puxadores de portas inadequados (tipo/altura) (P = 1,000), sinalização deficiente (P = 0,369), 

vãos de portas inadequados (P = 1,000) e outros problemas (P = 1,000) foram 

independentes, ao nível de significância de 5%. Neste caso, conclui-se que o fato do 

respondente já ter passado por alguma limitação temporária, que dificultasse a sua 

locomoção não altera sua percepção quanto à existência de cada um dos problemas 

analisados.  

É curioso que os usuários que já passaram por limitação temporária não tenham tido suas 

percepções alteradas quanto à alguns itens que são muito importante quando o assunto é 

acessibilidade, os quais destacamos: desnível de piso; dificuldade na circulação interna 

sala/auditório; ausência de patamar de descanso nas escadas e inadequação do mobiliário, 

pois, os itens destacados, apresentam grande demanda de utilização por parte daqueles que 

se encontram com dificuldades para se deslocarem.  

Desta maneira, observa-se que a falta de relação entre as variáveis podem conter viés de 

resposta por parte dos participantes. 

 

4.2.3 Comparação entre os grupos de alunos e de professores e funcionários 

 

Ao se testar a independência entre gênero e grupo de alunos e grupo de 

professores/funcionários, o nível descritivo encontrado (valor-P) foi igual a 0,081, concluindo-

se ao nível de significância de 5% que os gêneros feminino e masculino se distribuem de 
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forma semelhante nos dois grupos a saber, alunos e professores junto com funcionários 

administrativos. 

Não houve independência entre tempo no qual se é usuário dos edifícios da Escola de 

Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) e categoria (P = 0,000) sendo que professores e funcionários 

aparecem proporcionalmente mais no grupo de usuários por um ano ou mais. 

Também não houve independência entre o grupo e ter marcado possuir alguma deficiência (P 

= 0,000) e categoria e já ter passado por alguma limitação temporária, que dificultasse a sua 

locomoção (P = 0,001), concluindo-se que professores e funcionários proporcionalmente 

declararam mais ter alguma deficiência e já ter passado por alguma limitação temporária, que 

dificultasse a sua locomoção.  

Tal análise pode estar relacionada à faixa etária dos estudantes que, em sua maioria, 

pertencem a um grupo classificados entre adolescentes e jovens, enquanto os professores e 

funcionários podem estar numa faixa etária mais avançada que varia do jovem adulto ao 

idoso. 

Essa condição de vida, provavelmente, pode ter contribuído para que as pessoas da faixa 

etária mais avançada relatassem mais acidentes pessoais ao longo de suas vidas que podem 

ter resultado em mobilidade reduzida por período determinado. 

Além disso, a idade pode ter relação quase que direta para o surgimento de sintomas como 

problemas de coluna, obesidade, quedas, entre outros. 

Foi realizado um teste de independência entre as variáveis categoria e a classificação da 

percepção de cada aspecto. Ao nível de significância de 5%, não houve independência, ao 

nível de significância de 5% entre as variáveis categoria e “Deslocamento autônomo” (P = 

0,027), “Percurso acessível” (P = 0,011) e “Permanência e uso do espaço (P = 0,014), sendo 

estes três aspectos, proporcionalmente, melhor avaliados por professores e funcionários 

administrativos do que pelos alunos. 

Então, os grupos estudados apresentaram diferentes percepções para os quesitos 

“deslocamento autônomo”; “percurso acessível” e “permanência e uso do espaço” sendo que 

a avaliação positiva dos professores e funcionários quanto aos ambientes físicos dos prédios 

4, 5 e 6 podem ter relação com fatores de ordem afetiva que ultrapassa os de natureza de 

acessibilidade. 

Já os alunos, por manterem sabidamente um vínculo provisório com o ambiente acadêmico 

devido às variáveis: mudança de espaço físico a cada semestre; data de início e término do 

curso etc, possuem motivações de natureza diferentes daqueles que trabalham nesses 

espaços e mantém vínculo empregatício. 
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Já as variáveis categoria e “Riscos e Segurança” foram independentes, ao nível de 

significância de 5% (P = 0,374), concluindo-se que a categoria a que pertence o respondente 

não interfere na avaliação realizada quanto a este aspecto.  

Nesse quesito, ambos os grupos parecem manifestar sentimentos de insegurança frente a 

acessibilidade dos prédios e campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

As variáveis categoria e observar algum problema no espaço interior dos edifícios e no seu 

entorno que dificulte a acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários foram 

consideradas independentes (P = 0,952), ao nível de significância de 5%, concluindo-se que 

a categoria a que pertence o respondente não altera a percepção sobre a existência de 

algum problema no espaço interior dos edifícios e no seu entorno que dificulte a 

acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários. 

Tal comportamento se repetiu ao se analisar a existência de independência entre as variáveis 

categoria e quase todos os problemas estudados, a saber: ausência de elevador ou 

plataforma móvel  (P = 0,802), ausência de escada de incêndio (P = 0,246), ausência de 

instalações (outras) adaptadas aos deficientes físicos (rampas, telefones etc.) (P = 0,786), 

ausência de piso tátil para deficientes visuais (P = 0,160), ausência de portas corta-fogo (P = 

0,080),  dificuldade de acesso às instalações (elétrica e hidráulica) (P = 0,055), dificuldade de 

acesso às janelas (P = 0,052),   dificuldade na circulação interna na sala/auditório (P = 

0,666), escada em leque ou ausência de patamar de descanso (P = 0,940),  escada 

inadequada (dimensões, material) (P = 0,781), falta de acesso especial para embarque e 

desembarque dentro do campus (P = 0,457), iluminação insuficiente  (P = 0,447), problemas 

no piso (material escorregadio, trincas) (P = 0,171), puxadores de portas inadequados 

(tipo/altura) (P = 0,442), sinalização deficiente (P = 0,244), vãos de portas inadequados (P = 

0,658) e outros problemas (P = 0,695). Todos estes problemas foram assinalados, 

aproximadamente, na mesma proporção pela categoria de professores e funcionários 

administrativos e pela categoria de alunos. 

Nota-se, entretanto, que os níveis descritivos dos testes de independência entre as variáveis 

categoria e dificuldade de acesso às instalações (elétrica e hidráulica) (P = 0,055) e entre as 

variáveis categoria e dificuldade de acesso às janelas (P = 0,052) foram muito próximos de 

5%, o que levaria a uma mudança de resultado se o nível de significância fosse levemente 

aumentado. 

Ao nível de significância de 5%, foram rejeitadas as hipóteses de independência entre a 

variável categoria e as variáveis corrimão (falta ou inadequação) (P = 0,000), desnível no piso 

(P = 0,015), falta de vaga especial em estacionamento nas proximidades do campus (P = 

0,031) e inadequação do mobiliário (e dimensões etc.) (P = 0,006), indicando que professores 

e funcionários assinalaram proporcionalmente mais que os alunos a falta ou inadequação de 
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corrimão, problemas relativos ao desnível do piso, falta de vaga especial em estacionamento 

nas proximidades do campus e inadequação do mobiliário (e dimensões etc.).  

Esse dado leva a crer que o sentimento de pertencimento do grupo e do espaço podem 

contribuir para que as percepções sejam reelaboradas e se tornem mais refinadas, 

principalmente, se analisarmos que professores e funcionários permanecem por período de 

tempo mais extenso em habitats fixos nesse contexto acadêmico e também mantém 

vinculações por longos períodos de tempo que podem alterar significativamente suas 

percepções para níveis mais adequados. 

Ao se comparar os resultados dos testes de independência realizados nas duas categorias 

percebe-se que para alguns cruzamentos as conclusões diferiram. 

Ao se avaliar a independência entre gênero e a classificação da percepção do aspecto 

“Permanência e uso do espaço”, enquanto que as alunas apresentaram proporcionalmente 

mais, em relação aos alunos a classificação bom para tal aspecto e menos as classificações 

ruim e péssimo, indicando maior satisfação quanto a este aspecto, entre professores e 

funcionários a proporção de classificação foi semelhante para os dois gêneros.  

Com relação à variável observar algum problema no espaço interior dos edifícios e no seu 

entorno que dificulte a acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários, houve 

independência desta variável com gênero na categoria professores e funcionários 

administrativos enquanto que as alunas observam proporcionalmente mais, em relação aos 

alunos, algum problema desta natureza.  

Problemas como desnível no piso, dificuldade na circulação interna na sala/auditório, 

puxadores de portas inadequados (tipo/altura) e vãos de portas inadequados foram 

dependentes da variável gênero só na categoria alunos enquanto que problemas como 

ausência de escada de incêndio, ausência de portas corta-fogo, dificuldade de acesso às 

janelas e falta de vaga especial em estacionamento nas proximidades do campus foram 

dependentes da variável gênero só na categoria professores e funcionários. Quando houve 

dependência, foi sempre o gênero feminino que indicou a existência do problema em maior 

proporção que o gênero masculino.  

Esse dado pode ter relação com as diferenças de gênero, pois mulheres parecem ser mais 

atentas a detalhes e vincular-se emocionalmente mais facilmente ao ambiente físico se 

comparadas aos homens. 

Ao se avaliar a independência entre tempo em que se é usuário dos edifícios da Escola de 

Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) e a classificação da percepção quanto aos diversos aspectos 

analisados, enquanto para professores e funcionários houve independência da variável 

tempo em que é usuário dos edifícios da Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) e os quatro 

aspectos estudados, para os alunos ocorreu o inverso, sempre  se concluindo que os alunos 

que usam os edifícios da Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) há até um ano 
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apresentaram proporcionalmente menos, em relação aos demais alunos as classificações 

péssimo e ruim e mais as classificações boa e ótima. O mesmo aconteceu com relação às 

variáveis tempo em que é usuário dos edifícios da Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) e 

observar algum problema no espaço interior dos edifícios e no seu entorno que dificulte a 

acessibilidade com segurança para seus possíveis usuários e às variáveis tempo em que é 

usuário dos edifícios da Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) e cada um dos problemas 

analisados.  

Tudo indica que para os professores e funcionários, o fato de ser usuário dos edifícios da 

Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) há até um ano ou a um ano ou mais não interfere na 

avaliação dos problemas mencionados, isto é, provavelmente devido a sua maior 

experiência,  professores e funcionários logo adquirem percepção de possíveis problemas no 

seu local de trabalho. 

Por outro lado, quanto mais recente é o tempo de vinculação do aluno menos ele tende a 

avaliar o ambiente com uma perspectiva mais crítica, movimento esse que parece se 

dissolver ao longo do curso estabelecendo, posteriormente, uma relação direta entre maior 

tempo de uso dos edifícios por parte dos alunos e melhores percepções a respeito dos 

espaços freqüentados por eles. 

Ao se comparar os resultados relativos à variável ter indicado possuir deficiência, a conclusão 

do teste de independência diferiu apenas para dois conjuntos de variáveis. Para as variáveis 

existência de algum tipo de deficiência e corrimão (falta ou inadequação). Enquanto na 

categoria alunos houve independência entre este par de variáveis, na categoria professores e 

funcionários administrativos o teste indicou que professores e funcionários que assinalaram 

ter alguma deficiência detectaram proporcionalmente mais que os demais professores e 

funcionários a falta ou inadequação de corrimão. Já para as variáveis existência de algum 

tipo de deficiência e existência de escada em leque ou ausência de patamar de descanso 

enquanto para a categoria professores e funcionários administrativos houve independência 

para os alunos, os que declararam ter algum tipo de deficiência assinalaram 

proporcionalmente mais este problema do que os demais alunos.  

Ao se avaliar a independência entre já ter passado por alguma limitação temporária, que 

dificultasse a sua locomoção e a classificação da percepção dos diversos aspectos, 

“Permanência e uso do espaço” foi o único que coincidiu, sendo independente nas duas 

categorias. Já os três outros aspectos, “Deslocamento autônomo”, “Percurso acessível” e 

“Riscos e Segurança” foram independentes de já ter passado por alguma limitação 

temporária, que dificultasse a sua locomoção entre professores e funcionários, enquanto que 

para os alunos conclui-se que os que já passaram por alguma limitação temporária, que 

dificultasse a sua locomoção apresentaram proporcionalmente menos, em relação aos 

demais alunos, as classificações bom e ótimo nestes aspectos.  



117 
 
Problemas como desnível no piso, dificuldade na circulação interna na sala/auditório, falta de 

acesso especial para embarque e desembarque dentro do campus e falta de vaga especial 

em estacionamento nas proximidades do campus foram dependentes da variável já ter 

passado por alguma limitação temporária, que dificultasse a sua locomoção só na categoria 

alunos enquanto que problema relativo ao corrimão (falta ou inadequação) foi dependente da 

variável já ter passado por alguma limitação temporária, que dificultasse a sua locomoção só 

na categoria professores e funcionários. Quando houve dependência, sempre os que já 

passaram por alguma limitação temporária observam proporcionalmente mais, em relação 

aos demais, os problemas indicados. 

Vale ressaltar que o fato de haver dependência estatística entre duas variáveis não implica 

necessariamente em uma relação de causa e efeito, portanto, ao longo dessa análise de 

resultados foram apresentados alguns índices estatísticos para os quais não foi possível 

realizar a respectiva interpretação. Nesse sentido, avalia-se que tais apontamentos podem 

servir para inquietações a serem investigadas por pesquisas futuras.   
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4.3  Análise qualitativa dos resultados 

 

4.3.1 – Entrevista qualitativa 

 

Participaram da entrevista qualitativa 12 pessoas, sendo 06 homens e 06 mulheres, 

categorizados pela pesquisadora da equipe como jovens e jovens adultos. 

Considerando o critério de aparência física e faixa etária que não ultrapassou 64 anos 

em nenhum deles. Destaca-se que a faixa etária foi contemplada em duas categorias 

no roteiro de entrevista sendo a 1ª opção até 64 anos e a 2ª opção 65 anos ou mais. 

Justifica-se que o grupo dividiu as faixas etárias dos participantes de pesquisa em 

apenas duas classificações com a pretensão de verificar se algum participante 

enquadrar-se-ia na faixa etária acima de 65 anos que, de acordo com a 

ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE  – OPAS (2002, p. 29), pode ser 

classificado como idoso. 

Vale mencionar que a apesar deste documento revelar uma significativa melhora na 

expectativa de vida dos brasileiros, o idoso continua apresentando mais mobilidade 

reduzida se comparado à população mais jovem. (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA 

DA SAÚDE, 2002). 

Observa-se que nessa etapa da coleta de dados qualitativos não houve critérios de 

exclusões para os participantes de pesquisa de modo que, após a realização do 

convite para participação da pesquisa, feita via e-mail e/ou telefone pela pesquisadora 

responsável, todos os alunos, professores e funcionários que se dispuseram a 

colaborar com o estudo foram incluídos na amostra, constituindo um total de 12 

entrevistados.  

Considerando a vinculação do participante de pesquisa com a Instituição de Ensino, 

houve a seguinte distribuição: 02 professores e 01 funcionário administrativo e 09 

alunos sendo que 02 desses já estão formados. Destaca-se que três dos participantes 

pertenciam a duas categorias, simultaneamente, sendo aluno e ao mesmo tempo 

funcionário administrativo da Instituição. Na opinião da equipe, tal fato contribuiu 

duplamente para os dados da pesquisa, visto que as vinculações dos participantes 

permitiu-lhes opinar como funcionários, destacando dados trabalhistas, e também 

como alunos, destacando as ocorrências acadêmicas que mais chamaram atenção no 

quesito acessibilidade. 

Outra informação é que todos os entrevistados apresentaram deficiências 

permanentes, não sendo contemplados nessa amostra os indivíduos com mobilidade 
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reduzida.  As distribuições das deficiências de acordo com as etiologias resumiram-se 

em 02 pessoas com paralisia cerebral; 02 pessoas com deficiência visual; 02 pessoas 

com lesão medular; 01 pessoa com má formação na coluna; 01 pessoa com 

deficiência física (tetraplegia) e 04 pessoas com esclerose múltipla, sendo que duas 

delas apresentaram comorbidades: uma com a Síndrome de Duchene e outra com 

Deficiência Auditiva, enquadrando-se, então, na classificação de deficiências múltiplas.  

Outro dado importante a destacar é que os dados dos participantes coletados por meio 

das entrevistas foram tabulados de maneira vertical em quadros com a pretensão de 

facilitar a análise e a compreensão do leitor acerca das interpretações atribuídas para 

as respostas. Desta forma, observa-se que as informações indicadas no participante 

numerado como 1, 2, 3 etc não se refere, necessariamente, aos dados do mesmo 

sujeito nos quadros a seguir. O interesse foi de dirigir atenção para os pontos 

convergentes e divergentes das respostas. 

A seguir, consta no Quadro 1, resumo com a distribuição de curso, gênero, faixa 

etária, vínculo com a instituição de ensino e tipo de deficiência dos participantes de 

pesquisa: 

Participantes Curso Gênero Faixa etária Categoria/vínculo com 
a Instituição de Ensino Tipo de deficiência 

1 Psicologia Masculino até 64 anos Aluno já formado Paralisia Cerebral 

2 Direito Masculino até 64 anos Aluno já formado Esclerose múltipla e 
Síndrome de Duchene 

3 Administração de 
Empresas Masculino até 64 anos Aluno  Paralisia Cerebral - Ataxia 

4 Administração de 
Empresas Masculino até 64 anos Aluno 

Deficiência Física - 
tetraplegia (acidente de 
carro) 

5 não há Masculino até 64 anos Funcionário Esclerose múltipla 

6 
Faculdade de 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Masculino até 64 anos Professor Lesão medular 
 

7 Recursos 
Humanos Feminino até 64 anos Aluna e Funcionária Deficiência Visual 

8 Recursos 
Humanos Feminino até 64 anos Aluna e Funcionária Deficiência Visual 

9 Administração de 
Empresas Feminino até 64 anos Aluna e Funcionária Esclerose Múltipla Grave e 

Deficiência Auditiva 

10 Direito Feminino até 64 anos Aluna  Lesão medular  
(acidente de motocicleta) 

11 Engª de Produção Feminino até 64 anos Aluna  
Má formação coluna (usa 
aparelho na perna direita e 
muleta no braço esquerdo) 

12 
Faculdade de 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Feminino até 64 anos Professora Esclerose Múltipla 

Quadro 1: Dados  dos participantes da pesquisa  
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É importante mencionar que todos os participantes, incluindo os que já conheciam os 

prédios, foram convidados a visitar os espaços dos edifícios 4, 5 e 6 da Escola de 

Engenharia, no entanto, 03 participantes recusaram o convite devido a impossibilidade 

de deslocamento ou por sentirem-se inseguros ao transitar pelo campus. Dos 09 

restantes, 05 aceitaram o convite e visitaram o espaço. Destaca-se que 01 pessoa 

com deficiência física (cadeirante) e 01 pessoa com Paralisia Cerebral aceitaram o 

convite, mas não conseguiram adentrar os prédios 4 e 5 sozinhos devido aos lances 

de escadas e falta de elevadores. Esses 02 participantes conseguiram acessar a 

Biblioteca da Escola de Engenharia situada no prédio 06 – pavimento térreo. Outros 

04 participantes alegaram conhecer os prédios e devido a isso, acharam a visita 

desnecessária. 

Assim, destaca-se que 03 pessoas não quiseram se deslocar devido à sensação de 

insegurança e medo, fato este que faz supor que nem todos os usuários com 

deficiência que freqüentam os espaços do campus universitário dessa IES sentem-se 

seguros no deslocamento, desencontrando as determinações sobre deslocamento 

com segurança constates na norma brasileira NBR 9050. (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004). Nesse sentido, também pode-se 

observar que a impossibilidade de acesso por parte de 02 usuários  para adentrar os 

interiores dos edifícios 4 e 5 pressupõe que a acessibilidade desses prédios é 

inadequada porque o usuário não consegue acessar tais espaços com autonomia. 

Em continuidade à exposição dos dados coletados, comenta-se que o roteiro de 

entrevista elaborado pelo grupo de pesquisa foi separado em duas partes, a saber: 

Primeira: observação por parte da pesquisadora da equipe e registros de 

comportamentos referentes à apreensão, sensação e percepção dos participantes da 

pesquisa e Segunda composta de roteiro e perguntas acerca de percepções quanto ao 

trânsito, fluxo, conforto e outras informações de acessibilidade, deslocamento e 

segurança nos prédios da Escola de Engenharia e Campus da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. 

Em relação à primeira parte, foram considerados como comportamentos de apreensão 

àqueles indicativos de preocupação, receio, temor, desassossego, ofegação ou 

comportamentos similares, em situações específicas de acessibilidade ou trânsito no 

deslocamento até os prédios 4, 5 e 6. Abaixo, no quadro 2 destacam-se os resultados 

registrados na observação para esse quesito.  
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Participantes Apreensão  

1 Não houve 

2 Não houve 

3 Não houve 

4 Não houve 
5 Não houve 
6 Não houve 

7 Não houve 

8 Não houve 

9 Não houve 

10 Desassossego e emotividade 

11 Apreensão, temor, desassossego  

12 Preocupação e apreensão 

      Quadro 2: Apreensão 

Desta forma, os dados registrados apontam que 09 participantes não expressaram 

apreensão quanto ao deslocamento (quando houve) e acessibilidade aos edifícios 

indicados. Dos demais, 01 apresentou emotividade (choro) e expressão de 

constrangimento, interpretado como desassossego durante a entrevista; 01 

apresentou desconforto durante a entrevista, principalmente, porque chegaram 

colegas próximos a ele e perguntaram qual era o motivo da pesquisa, sendo como 

comportamentos de apreensão, temos e desassossego e 01 apresentou preocupação 

e apreensão porque usava uma bolsa de colostomia e teve receio de vazamento de 

dejetos pessoais durante a entrevista. 

Sendo assim e notando que 03 dos 09 participantes apresentaram apreensão durante 

a entrevista, dado este que representa 33% dos participantes e 25% da amostra, 

parece provável que tais pessoas não estejam confortáveis com suas respectivas 

limitações físicas. Estudos de pessoas com deficiências destacam que é comum 

observar baixa auto estima e falta de aceitação de suas deficiências em pessoas com 

mobilidade reduzida (AMARAL, 1998). 

É, também importante mencionar que esses sentimentos variam de indivíduo para 

indivíduo, pois 09 participantes comportaram-se de maneira muito confortável na 

entrevista.  

Na sequência, foram considerados comportamentos de sensações, ou seja, 

impressões recebidas pelos sentidos: dificuldade, incômodo, medo, dor, etc e/ou 

impressão interna: insegurança, condição de confusão mental/emocional, em 

situações específicas de acessibilidade ou trânsito no deslocamento até os prédios 4, 

5 e 6. Abaixo, no Quadro 3 destacam-se os resultados registrados na observação para 

esse quesito.  
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Participantes Sensação  

1 Não houve 

2 Não houve 

3 Não houve 
4 Não houve 
5 Não houve 
6 Não houve 
7 Não houve 
8 Não houve 
9 Raiva por não conseguir acesso a todos os lugares aos quais deseja ir. 

10 
Medo de cair e também incomodo com a percepção dos outros alunos e também dos 
professores. Relatou um caso pessoal com um professor que a discriminou em sala, 
dizendo que ela seria incapaz de exercer a profissão devido à deficiência. Discutiu com a 
Professora e ficou retida na disciplina. 

11 Muito medo de cair, porque já aconteceu outras vezes e devido a isso não tem segurança 
para se deslocar no campus. Evita sair sozinho sem a ajuda dos colegas. 

12 Sente-se insegura para deslocar-se pelo campus. Tudo precisa ser feito lentamente. 

      Quadro 3: Sensação 

Diante do exposto, percebe-se que 08 participantes não apresentaram alterações de 

sensações durante a entrevista. No entanto, 04 apresentaram sensações que 

culminaram em sentimentos mistos, sendo 01 de raiva, 03 de insegurança e 01 caso 

específico de injustiça e exclusão social, pois um docente da Instituição manifestou 

agressividade contra o aluno com deficiência. 

Dessa forma, é possível inferir que as sensações desses indivíduos variam e podem 

contribuir para o aparecimento de sentimentos negativos devido a sua sensação de 

não aceitação do meio social em relação a sua condição. 

Goffman (1988) aponta que o deficiente vai absorvendo uma condição de 

desacreditado que usualmente é imposta pelo meio social e marginaliza esses 

indivíduos colocando-os às margens da sociedade num processo contínuo de inclusão 

social. 

Depois, foram registrados dados acerca da Percepção (conhecimento percebido por 

meio dos sentidos. Ato de conhecer, perceber. Ex.: deslocamento ou mudança de 

itinerário mais viável/comum por causa de dificuldade experimentada anteriormente), 

em situações específicas de acessibilidade ou trânsito no deslocamento até os prédios 

4, 5 e 6. No Quadro 4 constam os resultados registrados na observação para esse 

item.  
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Participantes Percepção 

1 Não houve 

2 Não houve 

3 Não houve 

4 Não houve 

5 Não houve 

6 Não houve 

7 Não houve 

8 Sim. Vários percursos foram desviados e evitados devido à falta de  
acessibilidade, principalmente, pelas entradas principais dos edifícios 4 e 5. 

9 Sim. Deslocamento de itinerário porque no prédio 4, não há banheiro acessível para 
deficiente 

10 
Relatou que muitas vezes muda o itinerário, porque tem medo de cair e não se sente 
segura para caminhar, além de sentir muitas dores nas costas. Disse que seria ótimo se 
os alunos pudessem ter armários no campus para deixarem os pertences (livros, 
notebooks etc). Assim, não precisariam carregar pesos nos transportes públicos. 

11 Mudanças de itinerários por segurança. 

12 Sim. Mudança de itinerário para o deslocamento ser mais segura e ágil. 
       Quadro 4: Percepção 

Dos 12 respondentes, 07 não apresentaram alterações de comportamentos. Para os 

outros 05 foram registrados comportamentos alterados, principalmente, no que se 

refere à mudança de itinerário para alcançar percorrer o trajeto proposto.  Mesmo 

aqueles participantes que não realizaram a visita in loco relataram que comumente 

alteram o percurso devido a falta ou dificuldade com acessibilidade. Destacaram, 

ainda, que usualmente a distância percorrida para se atingir determinado ponto é 

maior ao invés de ser menor, fato este que prejudica o usuário. Nesses casos, as 

conseqüências relatadas são atrasos em aulas, reuniões etc, cansaço e irritabilidade. 

Frente a isso, destaca-se dois problemas: o primeiro deles diz respeito ao aumento do 

percurso no trajeto das pessoas com deficiência para chegar ao local desejado o que 

desencontra as premissas de acessibilidade pois há mais possibilidade de exposição a 

acidentes e desgastes físicos e emocionais.  

Registrados os dados observados pela pesquisadora responsável, partiu-se para a 

segunda parte da entrevista na qual os participantes foram convidados a falar sobre 

suas impressões acerca da acessibilidade e deslocamento nos prédios 4, 5 e 6 da 

Escola de Engenharia e campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Inicialmente, o roteiro de entrevista contemplava duas perguntas interligadas que 

tinham a pretensão de saber qual a utilização e freqüência dos participantes nos 

prédios da EE. (Quadro 5)  

Na sequência, temos os problemas de ordem prática, pois esses indivíduos estão 

sendo francamente prejudicados devido às suas limitações físicas. Os atrasos nas 

aulas, por exemplo, faz com que os alunos percam conteúdos acadêmicos e 
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descontextualize seu direito de acesso a educação e a aprendizagem, tal como 

determina a Lei de Diretrizes e Bases - LDB de 1996. (BRASIL, 1996). 

Participantes Você utiliza algum Edifício da Escola de Engenharia? 
Em caso afirmativo, qual? 

Qual a freqüência semanal e o período de 
permanência? 

1 Sim. Já utilizou a biblioteca do prédio 6 quando fez 
Ciência da Computação. 

Umas duas vezes por semana. Permanecia 1 
hora. Mas, foi apenas por 2 semestres 

3 Sim. Utiliza o prédio 6. 
Apenas em visitas. Observa que os prédios não 
possuem elevadores o que dificulta o acesso. 

5 Utiliza o prédio 6. 
Uma vez por semana (aos sábados). 

2 Sim. Utiliza todos: prédio 4, 5 e 6. 

Todos os dias. Conhece todos os prédios dos 
outros semestres. O período de permanência é 
integral. 

4 Sim. Já utilizou o prédio 5. 
Todas as noites por um semestre. 

6 Conhece o prédio 4 porque já estudou lá. 
Todos os dias, no período da tarde. 

7 Não utiliza os prédios, mas conhece os espaços porque 
participa de reuniões. 

Uma vez a cada 15 dias com permanência de 1 
hora. 

8 
Não pode contribuir muito porque não conhece 
internamente os prédios da escola de Engenharia. Não 
são acessíveis e devido a tombos anteriores evita 
deslocar-se no campus por lugares onde não conhece 

Não há 

9 Nunca utilizou nenhum desses prédios. 
Utilizo o campus de 2ª a 6ª feira no período 
vespertino. 

10 Nunca utilizou nenhum desses prédios. 
Frequento o campus e o prédio T de segunda à 
sexta-feira, no período matutino.  

11 Nunca utilizou nenhum desses prédios. 
Nunca utilizou os prédios. 

12 Não conhece os edifícios da Escola de Engenharia. 

Frequenta o campus e permanece 6h/dia no 
prédio da Rua Itacolomi, onde fica situado o 
departamento de Recursos Humanos do  
Mackenzie. 

Quadro 5: Frequência de utilização dos prédios 4, 5 e 6. 

Os dados coletados dos participantes de pesquisa permitem considerar que dos 12 

respondentes, 06 conhecem e utilizam os prédios da Escola de Engenharia; 01 

conhece o espaço e utiliza eventualmente em reuniões e 05 pessoas nunca utilizaram 

os edifícios. Considerando que 5 dos 12 participantes não conhecem e nunca 

utilizaram os espaços dos prédios da Escola de Engenharia, as análises em relação às 

percepções de acessibilidade desses 5 respondentes serão restritas ao campus 

Itambé. Destaca-se o fato de 01 pessoa ter relatado não conhecer os prédios 

justamente pela falta de acessibilidade, dado este que evidencia a dificuldade de 

acesso por parte do indivíduo com deficiência ao tentar usar os prédios 4, 5 e 6. 

Também nota-se que o espaço mais utilizado por essa população é o prédio 06, 

atribuindo-se esse fato à instalação da Biblioteca Setorial dos cursos de Engenharia, 

Computação, Ciências Exatas e do Centro de Rádio Astronomia e Astrofísica 
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Mackenzie, que muitas vezes também é utilizada por outros cursos oferecidos pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, ou seja, o prédio 6 recebe outras populações, 

além dos alunos da Escola de Engenharia, para utilização da Biblioteca.  

Em continuidade, perguntou-se aos entrevistados sobre suas percepções em relação 

à acessibilidade dos prédios da Escola de Engenharia e do campus Itambé. As 

respostas seguem expostas no Quadro 6.   

Participantes 
Qual é a sua percepção em 
relação à Acessibilidade dos 
Edifícios da Escola de 
Engenharia?  

E do campus da UPM? 

1 Não conhece. A acessibilidade no campus melhorou bastante, nos últimos dois 
anos. 

2 Não conhece. 

Exclusão e discriminação total, principalmente, de uma 
professora que disse desperdiçar a intelectualidade dela 
ministrando aulas para deficientes. Percebe que existem 
tentativas de inclusões, mas as necessidades de quem tem 
dificuldade de ambulação é muito pouco conhecida entre as 
pessoas normais o que dificulta o processo de como ajudá-las. 

3 Não conhece. 

Minha percepção é que a acessibilidade não é adequada de 
forma alguma, principalmente, para cadeirantes. Vou dar um 
exemplo: olhe esse desnível do piso que existe em frente a essa 
praça de alimentação. Um cadeirante não possui força muscular 
para subir uma inclinação tão íngreme. Então, eu dependo da 
ajuda de outras pessoas para me deslocar no campus. 

4 Não conhece. 

Quase não há acessibilidade. Há rampas, mas não em todos os 
locais. Os elevadores não possuem sinalização sonora. Faltam 
corrimões. Não tem piso podotátil para orientação ao deficiente 
visual se deslocar dentro do campus. 

5 Não tem percepções porque não 
conhece os prédios.  

Pouco conhece o campus, pois entra de carro, para na vaga de 
deficiente que fica ao lado da rampa do prédio T e já entra para 
a sala de aula. 

6 
A acessibilidade da Engenharia é 
ruim. Do prédio 38 é boa.  
 

Do campus é boa. A acessibilidade está melhor, principalmente, 
agora que estão trocando o piso para liso, deixando-o mais 
lisinho, plano. 

7 
Os prédios 4 e 5 tem degraus 
altos e cansativos. Atrapalha 
para subir. Na entrada principal 
do prédio 6, falta corrimão.  

Quanto ao campus sempre tem escadas com corrimões, rampas 
etc. No geral, não enfrenta dificuldades. 

8 
A avaliação é de que a 
acessibilidade ainda é ruim, mas 
em outra época era pior.  

A acessibilidade do campus também não é boa porque a 
pessoa, para ter acesso a determinados locais, precisa mudar a 
rota e andar muito mais, o que no caso do entrevistado é ruim 
porque ele se cansa, sente dores e dificuldades. 

9 

As salas de aula dos prédios da 
Engenharia são boas, grandes 
espaçosas. Quanto à 
acessibilidade é inadequada. 
Faltam elevadores e corrimões.  
 

Quanto ao campus, no prédio 14, onde fica o laboratório de 
informática e é um prédio utilizado por alunos de todos os 
cursos, faltam elevadores. O piso do campus também não é 
bom, porque é irregular, escorregadio e possui muito desníveis. 

10 
Ruim. A entrada principal do 
prédio 5 é ruim porque faltam 
corrimões e as escadas são 
inadequadas.  

Frequentemente, muda o percurso para evitar subir escadas, 
principalmente, na falta de corrimão. Acaba fazendo um 
percurso maior para driblar obstáculos. 

11 
Não vejo problemas quanto à 
acessibilidade na Escola de 
Engenharia  

Em relação ao campus, está bem melhor. 

12 Não me lembro porque faz muito 
tempo que usei esse espaço.  

Quanto ao campus conheço bem. Falta piso podotátil para quem 
tem deficiência visual. Falta piso tátil de alerta de escadas e 
degraus. Também faltam corrimões nas escadas externas. 

        Quadro 6: Percepção de acessibilidade dos prédios 4, 5 e 6 e campus Itambé 

Analisando as percepções em relação a acessibilidade dos 12 entrevistados sobre os 

Edifícios da Escola de Engenharia, percebe-se que 5 deles não se manifestaram por 

não conhecerem os espaços. Dos outros 7 participantes, 01 relatou não ter problemas; 

01 disse não se lembrar; 01 comentou que é ruim, mas que já foi pior e os outros 04 
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avaliaram que a acessibilidade é ruim, associando tal percepção às alturas excessivas 

dos degraus das escadas e às faltas de corrimões e elevadores. 

Frente a isso, nota-se que dos 07 participantes que utilizam os prédios da Escola de 

Engenharia há queixas quanto à acessibilidade em, praticamente, 05 usuários. Esse 

dado faz supor que existe a necessidade urgente de readequar esses prédios para 

que seus usuários reelaborem e transformem suas percepções negativas para 

positivas, podendo utilizar esses espaços de maneira satisfatória e mais adequada 

para suas necessidades. 

Quanto às percepções de acessibilidade do campus Itambé, 03 pessoas responderam 

que a acessibilidade melhorou de alguns anos para cá e 02 consideram que a 

acessibilidade é boa; 01 relatou não conhecer o espaço porque não se desloca; 01 

pessoa não respondeu a pergunta diretamente, mas sua resposta traz a sentimentos 

de exclusão social, desconforto e desrespeito; 03 pessoas julgam que a acessibilidade 

não é adequada devido aos desníveis e pisos irregulares, rampas inadequadas, falta 

de elevadores, ausência de piso podotátil e falta de corrimões. Também, destaca-se o 

fato de 02 participantes destacarem a recorrência de mudanças de trajetos para atingir 

o local desejado.  

Depois, foram investigadas as opiniões dos participantes quanto ao trânsito nos 
prédios 4, 5 e 6 e campus Itambé. Seguem respostas descritas no Quadro 7.  

Participantes E quanto ao trânsito nesses prédios?  E do campus da UPM? 

1 

Só posso testemunhar acerca do  prédio 6... 
O trânsito é ruim porque sempre tem que pedir 
ajuda, apesar que todos colaboram.  
Quanto aos outros prédios, nunca entrou, apesar 
de ter amigas da Engenharia de Produção que 
saiam do prédio para falar com ele.  

O trânsito no campus é bom, todo mundo ajuda e dá 
licença para passar com o andador...rss 
A inclinação é boa e o piso não é escorregadio. 

2 A entrada do prédio 6 é péssima. 

Nunca pegou um grande fluxo que impedisse o 
deslocamento. No entanto, não acha a circulação 
interna do campus fácil. A resposta é parcial, pois no 
campus falta informação visual para os usuários e os 
espaços são entrecortados o que dificulta a orientação, 
principalmente, quando os usuários frequentam pouco 
o campus. O trânsito no campus de tempos para cá 
ficou mais organizado por causa da visualização 
indicativa de setas, mas as pessoas atravessam o 
fluxo... Nesse caso, temos uma outra questão que é de 
educação e respeito com o próximo.  
Mas, quando não tinha o sentido do fluxo demarcado 
era pior. 

3 Nos horários de pico é ruim. 
Nos horários de "pico", entrada, saída e intervalos o 
fluxo é dificultado principalmente nos acessos aos 
elevadores. 

4 Atrapalha um pouco 

É complicado...No período de férias dos alunos é mais 
sossegado e no período de aulas não existe respeito 
porque tem muita gente circulando, com pressa e na 
maioria das vezes, desatenta. 

5 Nunca incomodou Nunca incomodou 

6 Não é o maior problema 

Existem muitas pessoas circulando diariamente, mas 
não tem jeito porque a Instituição é grande. O fluxo não 
atrapalha no sentido de impedir mas dificulta a 
locomoção. Eu não vejo problemas nisso...o problema 
está nas atitudes das pessoas que não prestam 
atenção no sentido do fluxo, não apenas no Mackenzie, 
mas em todos os lugares, como por exemplo, no Metrô. 
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Isso é uma questão de educação. Já tive bengalas 
quebradas por outras pessoas devido à desatenção 
que eu era deficiente visual. 
Mochilas, bolsas, objetos e pessoas que param para 
conversar ou sentam-se, atrapalham o fluxo nas 
escadas. 
Os extintores de incêndio também são instalados em 
locais inadequados e fazem com que a gente bata a 
cabeça. 

7 Não tem problemas.  No campus também não, apesar do fluxo de pessoas 
ser alto, nunca teve problemas. 

8 Não conhece. 
No campus, o trânsito para cadeirante é normal. Nunca 
me senti prejudicado em relação a isso. Só o piso de 
paralelepípedo que é ruim. Todos deveriam ser lisos. 

9 Não conhece. 

O trânsito no campus deveria ser repensado. A área de 
convivência central (praça de refeição) e os entornos 
dos prédios são transformados em áreas de 
convivência social porque as pessoas não tem espaço 
para ficar, então aglomeram-se, o que dificulta a 
passagem de quem usa aparelhos, como é o meu 
caso. Atrapalha o fluxo. 

10 Não conhece. 

O trânsito no campus é normal, principalmente, se 
considerarmos o fluxo de pessoas que circulam todos 
os dias nos espaços comuns. Os espaços das estantes 
das bibliotecas são ruins porque são apertados, 
deveria-se pensar uma solução como alargamento de 
corredores para que pudessemos escolher os livros 
com tranquilidade. 

11 Não conhece. 
Quando tem muitos alunos, por exemplo, a noite, fica 
apertado, então, atrapalha os cadeirantes e as pessoas 
que possuem dificuldades de acesso. 

12 Não conhece. 

O fluxo de pessoas é muito grande, mas não atrapalha 
porque se programa para chegar mais cedo e ir para a 
sala de aula com tranquilidade. Também conta com a 
ajuda dos agentes de segurança e dos colegas para o 
deslocamento. Usa a biblioteca do prédio T e é bem 
sossegado tanto no acesso quanto na consulta e 
retiradas de materiais. Na biblioteca, apenas quando 
tem muito fluxo de pessoas nos intervalos, atrapalha, 
então, evita esses horários.  

Quadro 7: Trânsito de pessoas nos prédios 4, 5 e 6 e campus Itambé 

De acordo com as respostas, 05 participantes relataram não conhecer os prédios ora 

estudados; 03 pessoas avaliaram o trânsito nesses prédios como péssimo/ruim; 03 

respondentes disseram não ver problemas e nunca se sentiram incomodados com o 

trânsito e 01 pessoa disse que o trânsito atrapalha um pouco. Desta maneira, é 

possível verificar que os dados não permitem avaliar se o trânsito e o fluxo de pessoas 

circulando nos prédios são verdadeiros dificultadores para o deslocamento e 

acessibilidade das pessoas com deficiências nesses espaços. 

Quanto ao trânsito no campus Itambé, verifica-se que houve duplicidade de 

informações por parte de alguns respondentes que ora avaliaram que o trânsito no 

campus atrapalha o deslocamento, ora julgaram normal devido à quantidade de 

pessoas que circulam, principalmente, nos horários de pico. Resumidamente, aponta-

se que 08 respondentes julgaram que o trânsito no campus é normal, não 

apresentando problemas ou atrapalhando as pessoas com deficiências e 04 disseram 

que atrapalha, tornando o deslocamento ruim, principalmente, nos horários de entrada 

e saída dos alunos. Atenta-se para o fato de 02 participantes destacarem a questão da 

educação da população geral para com as pessoas com deficiência, fator este que na 
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avaliação deles prejudica o trânsito, visto que a desatenção e a pressa das pessoas 

que não possuem deficiência podem, inclusive, comprometer a segurança das 

pessoas com deficiência. 

Nesse sentido, é importante lembrar que os movimentos de cidadania e compreensão 

com o outro se reproduzem nas esferas sociais, tais como em ambientes escolares, 

propícios para discussões e debates sobre cidadania, respeito e igualdade social. 

Concluí-se essa análise destacando que, dentre muitas outras funções a escola tem o 

papel fundamental de educar seus alunos para o exercício da cidadania e convivência 

social com diversidades, tão discutida em documentos internacionais importantes, tais 

como a Declaração Mundial de Educação para todos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO A CIÊNCIA E A CULTURA, 1990) e a Declaração de 

Salamanca (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1994). 

Na sequência, foram feitas perguntas sobre o conforto nos prédios 4, 5 e 6 do campus 

Itambé. Destaca-se, a seguir, o Quadro 8 com as respostas dos participantes: 

Participantes 
E em relação à permanência nesses edifícios? 
Você avalia que eles são confortáveis / 
adequados para os serviços prestados?  

E do campus da UPM? 

1 Não conheço. Julga adequado tanto no espaço de trabalho (prédio 
1) quanto nos outros prédios. 

2 Não conheço. 

No prédio 11 teve adaptação, mas o prédio e suas 
instalações são muito desconfortáveis. No prédio 3 
(Faculdade de Direito) não tem adaptação e ligação 
com outros setores da Universidade, muito 
requisitados pelos alunos, como por exemplo a 
Secretaria Geral e a biblioteca. Tudo torna-se muito 
longe e o deficiente precisa planejar o seu 
deslocamento para conseguir obter coisas dentro do 
campus. Outro dado é que faltam bancos nas áreas 
internas dos prédios. No meu caso, que canso 
facilmente e preciso me sentar, sempre tenho que 
invadir salas para descansar, antes de prosseguir o 
trajeto. 

3 Não conheço. 
O prédio T é adequado. É confortável para quem 
precisa de acessibilidade. Quanto ao campus não sei 
dizer porque não freqüento tais áreas. 

4 Não conheço. 

Quanto à permanência, posso falar dos prédios que 
eu conheci enquanto aluno que foram o 34, o 35 e o 
36; os prédios da Rua Piaui e também os prédio 14 e 
29 (laboratório de informática). Eu sempre fui 
acolhida por todos, mas me sentia desconfortável em 
relação a alguns professores e ao espaço devido ao 
fluxo de pessoas, principalmente, dentro dos 
elevadores muito cheios. Sempre tive dificuldade 
para circular dentro dos prédios. Perdia aulas e/ou 
conteúdos porque chegava atrasada devido ao 
deslocamento mais lento. 

5 Não conheço. 
De uma maneira geral, o campus é confortável, é 
bom. 
Acho que faltam bancos para sentar. 

6 São adequados. 

Os prédios que eu conheço são confortáveis, mas 
tenho uma queixa quanto à limpeza dos banheiros 
que estão sempre muito sujos. Também acho que os 
alunos deveriam ser conscientizados para não 
utilizarem os banheiros dos deficientes porque fica 
muito sujo e nós não temos a possibilidade de fazer 
nossas necessidades em pé...muitas vezes nos 
sujamos de urina e fezes que ficam nos vasos, mas 
na hora do aperto temos que usá-los... 

7 Julgo que são confortáveis. Tanto o prédio T, salas Julgo que são confortáveis. 
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de aula e campus, mas faltam algumas coisas, como 
material adequado para algumas deficiências. No 
meu caso, carteira para cadeirante, porque tenho que 
fazer provas e anotações com o material apoiado nas 
pernas, no colo. 

8 

No geral, os ambientes são confortáveis, mas as 
cadeiras não. Se a mesa fosse separada da carteira, 
seria mais confortável. Tem que se adequar na 
carteira de destro, apesar de ser canhota, porque se 
sente menos incomodada e um pouco mais 
confortável. 

No geral, os ambientes são confortáveis. 

9 
Faltam bancos ou cadeiras nos corredores. Os 
prédios são confortáveis quando não há muitos 
alunos na sala, caso contrário, dificulta o 
deslocamento de quem tem deficiência. 

No geral, é bom. 

10 

Não é ótimo...não é um interior aberto. Por exemplo, 
na Arquitetura visualizamos aberturas, enquanto nos 
prédios da Escola de Engenharia não. É tudo muito 
confinado... 
No geral, as acomodações não são confortáveis, mas 
as coisas acontecem. 

O campus tem mil coisas para ser olhadas, mas no 
geral é adequado e confortável. 

11 Desconfortável. 

Nenhum dos prédios é confortável. O prédio 3, não 
tem banheiro no térreo o que dificulta para quem tem 
problemas de acesso. O campus é grande e quando 
chove não conseguimos nos locomover com 
segurança devido a irregularidade dos pisos. 
Inclusive, eu já levei duas quedas aqui dentro. O 
campus é reflexo dos prédios, inseguro e 
desconfortável. 

12 
Não existe conforto porque tudo está muito 
espalhado...bancos, bibliotecas, RH etc o que é um 
erro, pois deve-se tentar encurtar o trajeto de 
deficientes e não prolongá-los 

Não existe conforto. 

 Quadro 8: Conforto nos prédios 4, 5 e 6 e campus Itambé 

Mediante a participação dos entrevistados, chega-se num consenso de que 05 

pessoas não puderam opinar acerca do conforto dos edifícios estudados devido ao 

fato de não conhecerem tais ambientes. Depois, 04 participantes opinaram 

positivamente quanto ao conforto dos prédios e 03 pessoas avaliaram que os espaços 

são desconfortáveis, relatando problemas com as carteiras que não são 

ergonomicamente adequadas para as necessidades especiais de cada aluno que 

apresenta deficiência.  

A investigação referente ao conforto do campus revelou que 07 participantes acham 

os espaços confortáveis. Em contrapartida, 04 avaliam que o campus não é 

confortável, enquanto 01 pessoa disse não poder opinar porque não transita nas áreas 

comuns. Destaca-se que, novamente, houve menção por parte de 01 participante 

sobre sentir-se excluído socialmente relacionando o fato aos docentes da Instituição 

de Ensino. Também, destaca-se a necessidade de atenção quanto à limpeza e 

manutenção dos banheiros de deficientes, pois esse foi um pedido recorrente de 

alguns entrevistados e será motivo de análise mais adiante neste relatório de 

pesquisa. 

Depois, os participantes opinaram sobre a segurança dos prédios 4, 5 e 6 e campus 

Itambé. Os dados encontram-se descritos no Quadro 9.  
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Participantes 
Alguma vez você se sentiu ameaçado quanto à 
segurança desses prédios? Em caso afirmativo, 
cite um exemplo: 

E do campus da UPM? Em caso afirmativo, cite 
um exemplo: 

1 Não conheço 
Nunca. Eu cai duas vezes, mas nunca tive medo de 
andar dentro do campus. Nunca foi impedimento 
para mim. 

2 Não conheço. 

Sim. Em pisos escorregadios como ardósia e 
mármore (Ex. corredor de ligação entre o Ed. João 
Calvino e Amantino Vassão em dias de chuva). 
Também não me sinto segura na área de 
convivência social do prédio T. 

3 Não conheço. 

Nunca me senti ameaçada. Eu já fiz curso de 
orientação e mobilidade o que me deu autonomia 
espacial, portanto, não tenho problemas. Falta 
acessibilidade, mas eu não me sinto ameaçada. No 
campus, o receio é maior nos espaços 
desconhecidos. O espaço externo provoca 
acidentes devido ao desconhecimento do ambiente. 

4 Não conheço. 
Sim, sempre sinto. Sempre fico receosa. Nunca 
caiu, mas fico com medo devido ao fluxo de pessoas 
nas escadas. 

5 Não conheço. 
Sim. Medo de escorregar. Pediu para que as "lixas" 
de pisos serem estendidas ao longo de rampas e 
percursos escorregadios. 

6 Não. Nunca. Não. Nunca. 
7 Não. Nem nos prédios, nem no campus. Não. Nem nos prédios, nem no campus. 

8 
Não, porque não fico muito na Engenharia. O prédio 
que mais utilizo é o da Arquitetura. 
 

Quanto a sentir-se ameaçada no campus, a 
resposta é não. 

9 Sim. Nos prédios e no campus, depois que caí duas 
vezes fiquei inseguro e com medo de circular. 

Sim. Nos prédios e no campus, depois que caí duas 
vezes fiquei inseguro e com medo de circular. 

10 
Sim. Quanto aos prédios da Escola de Engenharia 
faltam corrimões, os degraus são muito altos e o 
piso escorregadio. 

Sim. Em uma rampa no campus porque estava 
molhada. Todas as rampas precisam ter 
antiderrapantes. Nas escadas também porque os 
degraus são estreitos e altos. 
 

11 Sim. 
Nunca me senti ameaçado quanto à segurança 
pública, mas no que se refere à acessibilidade sim. 
Eu não confio...tenho medo de cair. 

12 Sim. 
Sim. Porque já levei alguns tombos dentro do 
campus. Por exemplo, em tablados e pisos com 
desnível que não são pintados. 

 Quadro 9: Segurança nos prédios 4, 5 e 6 e campus Itambé 

Frente a isso, é possível observar que dos 12 participantes, 03 pessoas não se 

sentem ameaçadas quanto à segurança dos prédios da Escola de Engenharia; 04 

sentem-se ameaçadas e 05 não conhecem os espaços dos edifícios estudados, 

restringindo, dessa forma, suas opiniões nessa pergunta. Então, presume-se que há 

um equilíbrio entre as respostas dos participantes que conhecem os prédios, pois 

metade sente-se insegura e a outra metade não.  

Tendo em vista a diversidade de vivências e experiências que compõem os indivíduos, 

é difícil apontar um motivo concreto para diferenciar pessoas seguras de pessoas 

inseguras e justificar tais comportamentos que podem ter explicações que ultrapassam 

as barreiras físicas podendo ter uma explicação de cunho psicológico baseado em 

experiências anteriores que podem contar com influências familiares, da rede social 

etc.  

Já no que se refere à segurança do campus Itambé, destaca-se que 07 dos 12 

respondentes apontaram que se sentem inseguros em seus deslocamentos, 

associando medos e receios em virtude de quedas anteriores. Os outros 05 
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participantes disseram não achar o campus inseguro, apesar de também relatarem 

acidentes pessoais com quedas. Tais dados levam a crer que o campus precisa 

adequar-se para proporcionar segurança aos seus usuários, em especial, àquelas 

pessoas que possuem deficiência, pois o relato de quedas foi recorrente nessa 

amostra.  

Depois, foram investigadas questões relacionadas ao deslocamento com autonomia 

por parte dos participantes da pesquisa, tanto nos prédios 4, 5 e 6, quanto no campus 

Itambé. Os dados estão apresentados no Quadro 10.  

Participantes Você julga que possui autonomia para transitar 
nos Edifícios da Escola de Engenharia?  E no campus da UPM? 

1 Sim. Tanto nos prédios quanto no campus. Sim. Tanto nos prédios quanto no campus. 

2 Sim. 

Sim, eu possuo autonomia, mas geralmente transito 
com os agentes de segurança. 
Eu sempre presto atenção nos caminhos quando sou 
acompanhada. Os agentes precisam e podem ajudar 
muito quem necessita. Tem agentes que possuem 
prática enquanto outros não. Seria uma atitude feliz, 
se o mackenzie proporcionasse treinamentos 
específicos para eles, pois podem ajudar bastante. 

3 Sim. Sim, transito sozinho 

4 
Sim. Consigo transitar com autonomia nos edifícios 
da Escola de Engenharia. 
 

Consigo transitar com autonomia no Campus. 
Mas, deve-se considerar que o meu tipo de 
deficiência não é impeditivo, diferentemente de 
outras pessoas. 
Destacou que o acesso da Rua Maria Antonia para o 
prédio 9 é ruim, principalmente, por causa da 
irregularidade no piso. 

5 Não conheço Eu ando sozinha....Muitas vezes deixo de ir a 
determinados lugares para evitar subir degraus. 

6 Não conheço o prédio Não. Precisa da ajuda de pessoas, tais como dos 
amigos, em qualquer situação. 

7 Não conheço Sim, possuo. 

8 Não conheço. 

Sim possuo autonomia porque consigo me deslocar 
sozinho, mas algumas áreas são difíceis, por 
exemplo, a biblioteca do prédio 2 que ainda não 
possui rampas e a porta é estreita. 

9 Não possuo autonomia em nenhum local, nem sala 
de aula, nem campus, porque tenho medo de cair. 

Não possuo autonomia em nenhum local, nem sala 
de aula, nem campus, porque tenho medo de cair. 

10 Não. 
Dentro da Psicologia sim. Mas quando eu fazia 
Ciência da Computação e utilizava o prédio 13, era 
ruim. Eu não tinha acesso aos laboratórios. 

11 Não. 

Julga que possui autonomia. Os percursos são mais 
extensos, sempre é preciso dar mais voltas, mas 
consegue chegar no lugar pretendido sem ajuda dos 
outros, principalmente, depois que ganhou uma 
cadeira de rodas motorizada devido à participação de 
outra pesquisa, também sobre acessibilidade. 

12 Não, porque não me sinto segura. 

Eu conheço alguns locais, mas tenho medo de me 
deslocar sozinha, principalmente, em período de aula 
devido a quantidade de alunos circulando. Os alunos 
são desatentos e eu já tive acidentes como 
esbarrões (nada grave) nas escadas. 

        Quadro 10: Autonomia nos prédios 4, 5 e 6 e campus Itambé 

Frente ao exposto pelos respondentes, apresenta-se a seguinte situação:  

A autonomia nos prédios da Escola de Engenharia foi distribuída em 3 opiniões pelos 

12 participantes, sendo que 4 julgam que possuem autonomia, 3 julgam que não 

possuem e 05 não se manifestaram por nunca terem tido contato com os referidos 

edifícios.    
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Nesse quesito, faz-se necessário considerar que pode ocorrer uma relação direta 

entre o tipo de deficiência e o grau de autonomia do indivíduo para o seu 

deslocamento. Indiferente disso existe a premissa básica, inclusive na NBR 9050 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2004), de que todas as 

pessoas têm o direito de se deslocarem com autonomia nos ambientes físicos.  

As respostas da autonomia no campus permitem observar que 08 dos 12 

entrevistados avaliam que conseguem se deslocar no campus sem a ajuda de outras 

pessoas, ou seja, de forma autônoma, enquanto 04 entrevistados disseram não ter 

autonomia no campus. 

Considerando a manutenção de 04 opiniões negativas quanto à autonomia para 

deslocamento, tanto no campus quanto nos edifícios da Escola de Engenharia, pode-

se supor que tal dado esteja associado à deficiência mais grave desses indivíduos, 

dado esse que restringe suas circulações nos espaços do campus. 

No entanto, novamente destaca-se que a NBR 9050 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 2004), prevê que a acessibilidade inclui a possibilidade da 

pessoa com deficiência se deslocar com autonomia em qualquer ambiente, indiferente 

da sua condição. 

Posto isso, a pesquisadora da equipe perguntou sobre as barreiras arquitetônicas que 

já haviam sido encontradas pelos entrevistados, considerando-se tanto os prédios 4, 5 

e 6 quanto o campus Itambé da Universidade Presbiteriana Mackenzie. As tabulações 

das respostas seguem expostas no Quadro 11: 

Participantes Você já encontrou dificuldades arquitetônicas 
(barreiras) nesses prédios?  E no campus da UPM? 

1 Não conhece os prédios. 

Já encontrou dificuldades arquitetônicas e de 
acessibilidade em outros prédios. Cita o exemplo do 
prédio 2 (Biblioteca Central) onde não consegue 
entrar devido aos degraus (não possui rampa). 
Também citou exemplo das quadras abertas que 
possuem degraus e não dá para entrar com a cadeira 
de rodas. Destacou a ajuda dos agentes de 
segurança que são prestativos e conseguem ajudá-
los a se locomover no campus. 

2 Não conhece os prédios. 

Sim. Escadas impedem o meu deslocamento 
constantemente, aí eu tenho que mudar o trajeto que 
sempre se torna maior do que eu posso suportar 
devido as dores dos quadris. Por exemplo, evito ir à 
biblioteca porque tem degraus e constantemente 
pago muitas multas devido ao atraso na entrega dos 
livros... 

3 Não conhece os prédios. 

Sim pois os percursos usualmente são alongados 
enquanto deveriam ser encurtados. A manutenção 
deixa muito a desejar, pois os elevadores estão 
constantemente quebrados e os banheiros não 
possuem ventilação, tendo que ser acessados com 
chaves (no prédio 9). 

4 Não conhece os prédios. 

Sim, mas nunca evitou que eu realizasse as coisas. 
Em algumas situações pontuais, como por exemplo, 
na época do vestibular onde há grande fluxo de 
pessoas, eu evito e me previno para que não ocorra 
acidentes quando estou no campus. 
Fico alerta e atenta. 
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5 Não conhece os prédios. 

Sim, no campus todo. Degraus altos, rampas 
inadequadas com declives acentuados. Piso bem 
irregular.  
Quando eu estudava na Piaui, várias vezes quase 
virei o pé em buracos na calçada para atravessar. 

6 Não.  No campus também não. Normalmente, me desloco 
bem. 

7 Já encontrou muitas dificuldades, mas não foram 
impedimentos para o deslocamento. 

Já encontrou muitas dificuldades, mas não foram 
impedimentos para o deslocamento. 

8 

Algumas vezes sim, mas todo mundo ajuda. 
Na biblioteca eu nunca consegui pegar livro sozinho, 
sempre tinha que contar com a ajuda do funcionário 
que pegava o livro para mim e guardava dentro da 
minha mochila. 
Nunca percebi que incomodava eles, então, não me 
sentia constrangido nem nada...normal. 

Algumas vezes sim, mas todo mundo ajuda. 
 

9 
Sim. Degraus que impedem cadeirantes de acessar 
determinados ambientes e para mim, em particular, 
degraus muito altos. Eu não consigo subir porque 
sinto muitas dores nas costas. 

Pensando no campus, destaco as escadas e os 
percursos extensos para se chegar ao local 
desejado. 

10 Sim. Sente medo para se deslocar porque já caiu no 
campus. 

Sim. Sente medo para se deslocar porque já caiu no 
campus. 

11 
Já encontrou nos edifícios da Escola de Engenharia. 
São muitos degraus e escadas e, além disso, diz que 
faltam corrimões. 

Já encontrou no Campus. São muitos degraus e 
escadas e, além disso, diz que faltam corrimões. 

12 Sim. Em ambos os locais (prédios e campus). Sim. Em ambos os locais (prédios e campus). 
Quadro 11: Barreiras Arquitetônicas nos prédios 4, 5 e 6 e campus Itambé 

 

Posto isso, analisa-se que no quesito barreiras arquitetônicas dos Edifícios 4, 5 e 6, 

dos 12 entrevistados, 06 destacaram que já encontraram barreiras arquitetônicas nos 

prédios; 05 participantes não se manifestaram porque não conhecem o espaço e 01 

pessoa disse nunca ter observado dificuldades arquitetônicas nesses espaços. 

A mesma avaliação foi feita em relação ao campus Itambé e aqui aparece um dado 

alarmante, pois 11 entrevistados relataram já ter vivenciado situações desagradáveis 

no campus devido ao excesso de barreiras arquitetônicas. Na ocasião, 01 pessoa 

comentou nunca ter tido dificuldades com barreiras. 

Assim, é possível verificar que de acordo com a percepção das pessoas com 

deficiência, ainda existem muitas barreiras arquitetônicas no campus e prédios da 

escola de engenharia que dificultam ou atrapalham seus deslocamentos. Este fato 

chama atenção, pois significa que a Instituição de Ensino deve continuar empregando 

esforços para melhorar a acessibilidade do campus que, sob a ótica daqueles que 

melhor observam e podem testemunhar com veracidade, ainda tem muito para evoluir.  

Na sequência, os participantes de pesquisa responderam à seguinte questão: Você já 

vivenciou alguma situação quanto à acessibilidade, trânsito ou deslocamento que julga 

relevante destacar nessa entrevista? As respostas foram tabuladas e encontram-se 

disponível a seguir no Quadro 12. 
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Participantes Você já vivenciou alguma situação quanto a acessibilidade, trânsito ou deslocamento que julga 
relevante destacar nessa entrevista? 

1 

Os elevadores...deveriam ter preferência os deficientes porque quem não é deficiente tem a opção de usar a 
escada e quem é deficiente não. Não digo exclusividade, mas preferência. Assim como nos 
banheiros...também não acho que deveria ter exclusividade mas conscientização para que os deficientes 
encontrassem os banheiros limpos quando precisassem usar.  
A faxina nos banheiros também precisa melhorar. Várias vezes tive que me deslocar para achar um vaso 
limpo. As portas para deficientes são muito duras. Por exemplo, eu não consigo abrí-la para entrar e quando 
estou dentro não consigo sair. Também, fica ruim quando tiram a mola da porta porque eu tenho que fazer 
muito esforço para virar e fechar a porta. 
As rampas laterais do prédio 18 são muito inclinadas...Rampa boa é a do prédio T. A gente sobe e nem 
percebe. 
O Mackenzie se preocupa com acessibilidade, porque quando eu passei no vestibular da PUC me chamaram 
e pediram gentilmente para procurar outra Instituição porque ali não seria possível estudar...rss. Tudo bem, 
vim para o Mackenzie e me dei bem...rss. 
As turmas eram remanejadas quando eu precisava de outro espaço e assim eu tinha acessibilidade...rss. 

2 Sim. A queda nas escadas. 

3 
Já vivenciei a situação de compartilhar um elevador com uma pessoa que tinha deficiência visual e o 
elevador não tinha alarme sonoro, então, tive que ajudá-la. Pessoas com deficiência tem muita dificuldade 
para se locomover, principalmente, se forem deficientes visuais. O deslocamento para a Rua Itacolomi piorou 
o acesso. 

4 
No prédio 6 da Escola de Engenharia. Quanto ao trânsito, exemplifica que antes da reforma a entrada 
estreita da Rua da Consolação, próxima ao prédio João Calvino era péssimo porque era estreita, melhorando 
muito depois da ampliação com as reformas. 

5 Sim. Encontramos muitos obstáculos como descer rampas íngremes demais que faz com que nos 
projetemos para a frente, correndo o risco de cair da cadeira 

6 Sim. Tudo o que foi falado antes. 
7 Já cai de um tablado e distendi meu braço. 
8 Não. 
9 Não. 

10 Não. 
11 Não. 
12 Não. 

 Quadro 12: Destaque de situações de Acessibilidade, Trânsito ou Deslocamento nos prédios 4, 5 e 6 e 
campus Itambé. 

Nesse caso, observa-se que dos 12 participantes 05 não se manifestaram para o 

acréscimo de informações acerca da pergunta. No entanto, os outros 07 entrevistados 

acrescentaram informações sobre situações de acessibilidade, trânsito e 

deslocamento que em suas percepções eram importantes de serem relatadas.  

Então, destaca-se nesses depoimentos a reiteração dos seguintes pontos: 

a) Necessidade de manutenções mais freqüentes nos elevadores que, muitas vezes, 

ficam parados por avarias; 

b) necessidades de instalação de novos elevadores nos edifícios que não os possuem; 

c) limpezas mais freqüentes nos banheiros de deficientes e não utilização do espaço 

como depósito de material de limpeza; 

d) adequações das inclinações das rampas distribuídas ao longo do campus; 

Cita-se, ainda que alguns participantes, ao longo das entrevistas, mencionaram suas 

opiniões de que o Mackenzie possui preocupação com a acessibilidade e segurança 

das pessoas com deficiência. Também, destacaram que a preocupação da Instituição 

com a acessibilidade nos últimos dois anos é visível, citando exemplos de trocas de 

pisos, instalações de rampas e elevadores. 
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No entanto, é importante relembrar que tal preocupação pode ter relação com a 

obrigatoriedade de todas as Instituições, públicas ou privadas, se adequarem na forma 

da Lei no que se refere à Acessibilidade das pessoas com deficiências ou mobilidade 

reduzida. 

Por fim, foram registradas demais observações e opiniões dos entrevistados que 

seguem tabulados no Quadro 13. 

Participantes Demais observações que julga importante destacar na entrevista 
1. Não. 
2. Não houve. 

3. Quando eu não tinha a cadeira de rodas motorizada não tinha autonomia em nenhum lugar (nem serviço, 
nem em casa). Com o equipamento melhorou muito.  

4. 
É necessária a instalação de corrimões na entrada principal do prédio 6. Usualmente, para ter acesso a esse 
prédio me apóio nas paredes ou entro pela biblioteca, tendo que mudar o trajeto para chegar à sala de aula 
pelo prédio vizinho. 

5. 

Dificuldade de acesso do prédio 11 para o prédio 29. As rampas aumentam o trajeto e deveriam otimizá-los. 
Quem pensa na arquitetura desses projetos deveria ouvir as pessoas com deficiência porque acessibilidade 
não é apenas ter como chegar, mas diminuir o trajeto também.  
Destaco que o guarda-volumes também seria muito útil e que os outros professores tratam-me muito bem. 

6. 

Considerando que agora uso mola de Codeville, que é uma ortese  que facilita a mobilidade, o deslocamento 
melhorou em todas as situações da vida. Pede observações para todos os prédios do Mackenzie, inclusive 
para o prédio 11, pois o elevador só segue até o 2º andar. Também faltam corrimões no prédio 6. 
Destacou, por fim, que nunca deixou de realizar as suas atividades por causa das dificuldades de 
acessibilidade. 

7. 

As carteiras são muito ruins (desconfortáveis) para quem possui escoliose, pois assento e encosto são 
duros. O braço fica numa posição desconfortável.  
Em apresentações de trabalho, quando a sala possui tablado o aluno também não tem acesso e tem que 
ficar em baixo, sentido-se inferiorizado ou ridicularizado na frente dos demais. 
os bebedouros são muito altos, assim como os interruptores. Também faltam banheiros em todos os pisos 
dos prédios para não forçar o aluno a subir e descer degraus durante todo o tempo. 
Minha queixa maior é em relação à ergonometria porque é o que mais me prejudica. 

8. 

A instalação de terminais de informações acadêmicas dos alunos instaladas no térreo do prédio T 
atrapalham, principalmente, em horários de fluxo, para aquelas pessoas que precisam se apoiar nas paredes 
para se deslocarem. A Falta de pisos antiderrapantes também atrapalha. 
Destaco que me sinto incomodado nos treinamentos de incêndio, pois todos saem do prédio e apenas eu 
fico. 
Obs.: Não houve visita aos prédios da Escola de Engenharia porque o aluno não se mostrou disponível para 
realizar a tarefa. 

9. 

O problema não é a esclerose, mas as suas consequencias. No meu caso tenho problemas com equilíbrio e 
coordenação motora. Sou lenta e vulnerável ao clima, o que não tem a ver com a doença, mas sim com a 
minha resistência que diminui e afeta meu rendimento em outras áreas. 
O acesso interno do prédio 6 é péssimo porque é entrecortado e os corredores são estreitos, assim como as 
portas. 
Na minha opinião, o Mackenzie não está preocupado com acessibilidade, embora eu reconheça a confecção 
de rampas e melhorias nos pisos etc... iniciativas para melhorar... 
Por exemplo: instalaram elevador no prédio 9, mas está sempre quebrado. A manutenção do campus deve 
estar mais atenta para essas situações. 

10. 

As rampas próximas aos prédios 18 e 19 são muito íngremes o que dificulta o deslocamento do cadeirante. 
O acesso externo do campus também é ruim. 
Os elevadores deveriam receber manutenção com mais frequencia porque sempre estão quebrados. Teve 
um semestre que eu peguei DP de uma disciplina porque demorava muito para chegar ao laboratório do 
prédio 19 e o elevador estava sempre quebrado. 
Os banheiros de deficientes são usados como depósitos de material de limpeza e dificulta que a cadeira gire 
360º. Além disso, os vasos vivem entupidos. 
Os agentes de segurança ajudam muito quem precisa se deslocar dentro do campus. 
Sempre existe uma desculpa para não tornar o prédio acessível, como por exemplo, dizer que o patrimônio é 
tombado. Existem várias formas de tornar acessíveis patrimônios tombados, basta querer... 
Poderia existir no campus, frases de conscientização sobre os direitos e as necessidades das pessoas que 
possuem deficiência como forma de educação. 

11. 

O trajeto do prédio 1 para o banco Itaú possui rampa mas ao término dela tem um degrau sem sinalização. 
Poderia ter piso de alerta...se tivesse um guarda-corpo também poderia auxiliar. 
A Praça de Alimentação é tumultuada. As mesas e as cadeiras deveriam ser fixas porque contemplaria o 
deficiente visual, mas aí teríamos outro problema com quem é obeso ou usa cadeira de rodas. 
Deveriam existir projetos arquitetônicos diferenciados para que não houvesse mesa e cadeira nos 
corredores. 
Também faltam pisos de alerta nas entradas. 

12. Acho ótima a iniciativa do grupo de pesquisar a acessibilidade no Mackenzie e preocupar-se com os 
deficientes. As pessoas precisam de autonomia dentro do campus. 

Quadro 13: Registros das demais observações dos entrevistados. 
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Por fim, os registros das informações coletadas permitem observar uma grande 

variabilidade nas demandas das pessoas com deficiência usuárias dos Edifícios da 

escola de Engenharia e campus Itambé da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Destacam-se queixas a respeito dos equipamentos de segurança (corrimão, pisos 

podotátil e antiderrapante, alarme sonoro etc.) bem como das adequações de 

inclinações de rampas e os itens a, b, c e d supramencionados foram recorrentes do 

longo das entrevistas. 

Essas informações fazem pensar que a instituição ainda tem uma longa jornada para 

atender esses indivíduos que demandam atenção para sua permanência em ambiente 

universitário, que de fato tem a responsabilidade de inclusão social. 

Também é importante mencionar que os depoimentos destacaram, por diversas 

vezes, a participação eficaz e constante dos agentes de segurança da instituição no 

auxílio para acessibilidade dentro do campus. 

 

4.4 Proposta de projeto piloto 

Em APÊNDICE C 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste trabalho de pesquisafoi alcançado com a identificação  das condições 

arquitetônicas e os riscos para a segurança do usuário no ambiente urbano construído, 

delimitado pelos Edifícios da Escola de Engenharia: Edifício Alfred Cownley Slater, Edifício 

Henrique Pegado e Edifício Waddell, da Universidade Presbiteriana Mackenzie de São 

Paulo e seu entorno. Para tal, foram considerando as representações e as percepções dos 

usuários e o foi desenvolvido  um Projeto Piloto de Acessibilidade e Segurança Ocupacional, 

o que poderá favorecer a inclusão de pessoas com deficiência no ambiente universitário.  

Com a elaboração e aplicação do questionário anônimo e das entrevistas, foi possível 

conhecer o perfil dos usuários da Escola de Engenharia e suas percepções com respeito às 

condições de acessibilidade, trânsito e permanência nos edifícios. Com isso, foi também 

possível  identificar os problemas dos usuários com deficiência e investigar suas demandas 

referentes ao acesso, trânsito e permanência nos edifícios da Escola de Engenharia. Desta 

forma, foram alcançados 0os objetivos espacíficos 1 e 2, propostos na introdução.  

Foi possível elaborar um diagnóstico das situações que apresentem problemas de risco para 

a segurança, para os usuários em geral e os com deficiência e mobolidade reduzida. Foi 

também realizado um diagnóstico de locais de acesso com o levantamento de barreiras 

arquitetônicas, alcançando os objetivos específicos 3 e 4.  

Com a identificação e correlacionamento das demandas apresentadas pelos usuários com 

as condições arquitetônicas e os riscos para a segurança no ambiente urbano construído 

delimitado, foi alcançado o objetivo específico 5. Assim, a proposta do Projeto Piloto para 

adequação desses espaços e que está no objetivo específico 6, permitiu o seu alcance. 

Pressupondo espaços universitários como ambientes propícios para a convivência com a 

diversidade e a necessidade legal de adequações físicas, o grupo de pesquisa teve a 

oportunidade de analisar qualitativamente os três edifícios visitados dentro do campus. para 

verificar as condições de acesso e deslocamento, com autonomia e segurança, por parte de 

pessoas que apresentam deficiências ou mobilidades reduzidas.  

Nesse sentido, foi constatado que os acessos e os deslocamentos ficam prejudicados 

devido a algumas constatações pontuais, tais como: ausência de rampas, altura inadequada 

de degraus, largura estreita de corredores, salas de aula com janelas e interruptores 

instalados nas partes superiores das paredes, falta de elevadores e de placas de sinalização 

visual e auditiva, pisos de materiais inadequados, distâncias longas a percorrer até a escada 

de segurança externa existente, no caso de fuga de incêndio e outras que foram discutidas 

no presente relatóriode pesquisa. 
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Outro fator importante a salientar é que mesmo alunos, professores e funcionários sem 

algum tipo de deficiência podem passar por algum período tendo sua mobilidade reduzida 

devido a fatores passageiros como lesões nos membros inferiores ou coluna, pós-operatório 

com restrições de mobilidade, excesso de peso, gravidez etc.  

As Instituições de ensino devem estar aptas a oferecer condições plenas para que estas 

pessoas possam exercer sua atividade profissional ou estudantil em tais períodos de 

restrições. 

Frente a isso, o grupo de estudo alerta para a necessidade de que as instituições de ensino 

estejam atentas para a adaptação física dos ambientes no sentido de contemplar o acesso 

de todas as pessoas à educação. Desta maneira, a experiência de uma educação inclusiva 

pode promover condições para se ter uma sociedade também inclusiva. 

O acesso do estudante e do professor com deficiência e mobilidade reduzida ao espaço 

construído da escola ou campus universitário e sua permanência autônoma é exercício do 

direito de cidadania. Muitas instituições de ensino funcionam em edifícios muito antigos, 

alguns centenários, que foram construídos quando a preocupação com o desenho universal 

e com a inclusão de todos os cidadãos não era uma preocupação vigente. Cabe às 

instituições de ensino buscar a adaptação de seus edifícios às condições que a legislação 

atual, os órgãos de ensino e a sociedade como um todo recomendam e exigem. 

A equipe de pesquisa recomenda que sejam ministrados cursos para os seus funcionários 

de segurança, para que possam orientar melhos os usuários e possíveis visitantes na sua 

permanência e deslocamentos no câmpus. 

Recomnda-se também a instalação de equipamentos específicos para pessoas com 

deficiência visual, tais como, mapas táteis de plantas dos pavimentos para facilitar a 

circulação e a permanência nos ambientes internos e externos.  

Recomenda-se também o uso de sinalização em braille, assim como avisos sonoros nos 

elevadores. É importante que o piso tátil proposto no Projeto Piloto, seja extendido por toda 

a circulação externa no câmpus.  

Os equipamentos e mobiliário externo do câmpus, tais como, telefone público, bancos, 

lixeiras, bebedouros e quiosques devem ser de fácil alcance para pessoas com deficiência e 

mobilidade reduzida. Devem ser observadas normas para o seu design enquanto objetos e 

atender às normas para acessibilidade na questão da inclinação de rampas, material de 

revestimento adequado e com a aplicação de piso tátil.  

É preciso tornar acessível toda a parte externa do câmpus, junto aos portões de entrada, na 

circulação entre diferentes unidades, nas rotas de percurso para áreas de alimentação e 
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sanitários e com piso tátil de alerta nas proximidades dos equipamentos acima descritos. 

Tendo em vista a topografia do câmpus, esta poderá ser uma nova proposta para uma 

próxima pesquisa. 
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QUESTIONÁRIO 
Ao responder a este questionário você estará colaborando com a pesquisa “Acessibilidade e segurança ocupacional nos 
edifícios da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie: proposta de projeto piloto”. Esta pesquisa, 
de caráter multidisciplinar, envolve professores pesquisadores e alunos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia e 
Pedagogia da UPM e tem subvenção do Mackpesquisa. 
  
Assinale com X: 
 
1. Gênero:   Feminino                     Masculino                
 
2. Faixa etária:            até 64 anos                  65 anos ou mais 
 
3. Categoria à qual você pertence:           Aluno                    Professor                     Funcionário 
 
4. Você é usuário dos edifícios da Escola de Engenharia (prédio 4, 5 ou 6) a:            Até um ano            Um ano ou mais 
 
5.  Você tem algum tipo de deficiência?  
         Não                 Sim  

Em caso afirmativo, especifique:______________________________________________ 
 
6.  Você já passou por alguma limitação temporária, que dificultasse a sua locomoção?  
         Não                Sim  

Em caso afirmativo, especifique: ______________________________________________ 
 
7.   Você se enquadra, temporariamente, em alguma das categorias abaixo? 
(você pode assinalar mais de uma alternativa): 

gestante                       

obeso                 

usuário de muletas                 

usuário de bengala                   

  usuário de cadeira de rodas                   

diminuição de visão                         

diminuição de audição 

 
8. Assinale a alternativa que melhor corresponde a sua percepção para cada aspecto indicado abaixo: 

Aspecto Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 
Deslocamento autônomo      
Percurso acessível      
Permanência e uso do espaço      
Riscos e Segurança      

 
9. Assinale as dificuldades que você já sentiu durante seu acesso ou permanência nos prédios da Escola de Engenharia 
(você pode assinalar mais de uma alternativa): 
 
  Nas áreas externas (do portão do campus até as entradas da edificação): 
 

Corrimão (falta ou inadequação) 

Desnível de piso      

Escada inadequada (altura do degrau etc)   

Iluminação insuficiente 

 

Local destinado especificamente para embarque 
e desembarque dentro do campus 

Problemas no tipo de piso (material etc.) 

 Reserva de vaga especial em estacionamento   
nas proximidades do campus 

Sinalização deficiente (falta de placas)  

 
  Nos acessos à edificação (entradas): 

Corrimão (falta ou inadequação) 

Desnível de piso    

Escada inadequada    

Iluminação insuficiente 

Maçaneta ou puxador (tipo e altura) 

Problemas no tipo de piso    

Sinalização deficiente 

Vão da porta     



QUESTIONÁRIO 
 
  No interior da edificação (áreas comuns: hall, corredores e escadas): 

Ausência de elevador 

Corrimão (falta ou inadequação) 

Desnível de piso       

Escada inadequada      

Iluminação insuficiente 

Problemas no tipo de piso 

Sinalização deficiente 

 
 
  No interior da edificação (salas de aula, auditório, biblioteca, laboratório e área administrativa): 

Acesso às instalações (elétrica e hidráulica) 

Acesso às janelas 

Adequação e dimensões do mobiliário                 

Corrimão (falta ou inadequação) 

Desnível de piso     
   

Dificuldade de circulação na sala/auditório                

Escada inadequada      

Iluminação insuficiente 

Problemas no tipo de piso    

Sinalização deficiente 

 
  No interior da edificação (sanitários): 

Acesso às instalações (elétrica e hidráulica)               

Acesso às janelas                                                                              

Desnível de piso      

Iluminação insuficiente                                                       

Problemas no tipo de piso      

Puxador de porta (tipo/altura) 

Sinalização deficiente                   

Vão da porta   
                                        
                                                                                         
9. Você observa algum problema no espaço interior dos edifícios e no seu entorno que dificulte a acessibilidade com 
segurança para seus possíveis usuários?                                                                                                            

              Não          Sim              

     

 Em caso afirmativo, assinale o tipo de problema (pode marcar mais de uma alternativa): 

 

Ausência de elevador ou plataforma móvel      

Ausência de escada de incêndio   

Ausência de instalações (outras) adaptadas aos 
deficientes físicos (rampas, telefones etc) 

Ausência de piso tátil para deficientes visuais 

Ausência de portas corta-fogo 

Corrimão (falta ou inadequação)   

Desnível no piso     

Dificuldade de acesso às instalações (elétrica e 
hidráulica) 

Dificuldade de acesso às janelas 

Dificuldade na circulação interna na 
sala/auditório 

Escada em leque ou ausência de patamar de 
descanso                                                   

Escada inadequada (dimensões, material) 

Falta de acesso especial para embarque e 
desembarque dentro do campus 

Falta de vaga especial em estacionamento nas 
proximidades do campus  

Iluminação insuficiente                                                   

Inadequação do mobiliário (e dimensões etc) 

Problemas no piso (material escorregadio, 
trincas)   

Puxadores de portas inadequados (tipo/altura)           

Sinalização deficiente 

Vãos de portas inadequados 

Outros? Especifique: _____________________ 

______________________________________ 

          ______________________________________ 

Obrigado pela sua colaboração!! 



QUESTIONÁRIO 
Este roteiro de entrevista foi desenvolvido pela equipe do Projeto de Pesquisa “Acessibilidade e segurança ocupacional 
nos edifícios da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie: proposta de projeto piloto” 
subvencionado pelo Mackpesquisa - e possui como objetivo direcionar o olhar do investigador, por meio de entrevista 
semi-estruturada, para comportamentos, apreensões, sensações e percepções dos usuários do campus Itambé  da UPM 
sobre acessibilidade, trânsito e permanência desses respondentes nos prédios da Escola de Engenharia, bem como no 
campus da UPM. Esse instrumento, juntamente com um gravador, serão utilizados para o registro de tais observações 
fornecendo, posteriormente, categorizações de análises sistemáticas de dados qualitativos. 
 
Assinale com X: 
 
1. Gênero:   Feminino                     Masculino                
 
2. Faixa etária:            até 64                          65 anos ou mais 
 
3. Categoria à qual você pertence:            Professor                  Funcionário 
 

4. Qual é a sua deficiência:_______________________________________ 
 
 
OBSERVAÇÃO  
 
A observação do participante deverá ser realizada durante o período de deslocamento pelo campus desse usuário até os 
Edifícios da Escola de Engenharia. Na ocasião, o observador instruirá o respondente a realizar o percurso para acesso 
aos prédios supramencionados. Além do estabelecimento de contato com o participante, o observador deverá registrar, 
caso ocorram, os seguintes comportamentos:  
 

 Apreensão (preocupação, receio, temor, desassossego, ofegação ou comportamentos similares, em situações 
específicas de acessibilidade ou trânsito no deslocamento até o prédio); 
 
Em caso afirmativo, registrar o dado observado: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 Sensação (impressão recebida pelos sentidos: dificuldade, incômodo, medo, dor, etc e/ou impressão interna: 
insegurança, condição de confusão mental/emocional); 
 
Em caso afirmativo, registrar o dado observado: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 Percepção (conhecimento por meio dos sentidos. Ato de conhecer, perceber. Ex.: deslocamento ou mudança de 
itinerário mais viável/comum por causa de dificuldade experimentada anteriormente); 
 
Em caso afirmativo, registrar o dado observado: _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
1) Você utiliza algum Edifício da Escola de Engenharia? Em caso afirmativo, qual? 
R: ______________________________________________________________________________________________ 
 
2) Qual a freqüência semanal e o período de permanência? 
R: ______________________________________________________________________________________________ 
 
3) Qual é a sua percepção em relação à Acessibilidade dos Edifícios da Escola de Engenharia? E do campus da UPM? 
R.: ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
4) E quanto ao trânsito nesses prédios? E do campus da UPM? 
R.: ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 



QUESTIONÁRIO 
 
5) E em relação à permanência nesses edifícios? Você avalia que eles são confortáveis / adequados para os serviços 
prestados? E do campus da UPM? 
R.: ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
6) Alguma vez você se sentiu ameaçado quanto à segurança desses prédios? E do campus da UPM? Em caso 
afirmativo, cite um exemplo: 
R.: ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
7) Você julga que possui autonomia para transitar com segurança nos Edifícios da Escola de Engenharia? E do campus 
da UPM? 
R.: ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
8) Você já encontrou dificuldades arquitetônicas (barreiras) nesses prédios? E do campus da UPM? 
R.: ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
9) Você já vivenciou alguma situação quanto a acessibilidade, trânsito ou deslocamento que julga relevante destacar 
nessa entrevista? 
 
R.: ______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
DEMAIS OBSERVAÇÕES / INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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