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RESUMO

Podemos observar a partir de dados estatísticos que a cada dia que passa mais pessoas, por algum motivo, adquirem ou são consideradas pessoas com alguma deficiência ou

limitação física, seja ela de qualquer natureza. 

Caminhando no mesmo sentido, as matriculas de alunos portadores de deficiência no ensino superior, segundo o INEP (2013), também vem aumentando com o passar dos anos.

Através de dados do Censo do Ensino Superior, podemos ver que o número total de matriculas na universidade de pessoas portadoras de necessidades especiais no período de

2003 a 2011 sofreu um aumento de 357%.

Segundo Silva e Martins (2013) com o aumento no número de matrículas de pessoas com deficiência nas universidades, emerge a necessidade de voltar-se o olhar para o

acesso deste público ao ensino superior, uma vez que deve ser garantido seu direito à educação.

Compreendendo então que essa parcela da população está cada dia mais evidente na sociedade e presente nas salas de aula das Instituições de Ensino Superior, é cada vez

mais importante que se faça valer o direito garantido pelas leis e políticas públicas que regem o Brasil, o acesso físico aos ambientes escolares. 

A presente pesquisa tem por objetivo analisar as condições de acessibilidade das estruturas físicas das duas instituições de ensino superior da cidade de Passos-MG.

Através de uma análise documental, foram elencadas as características arquitetônicas de acessibilidade classificadas como fundamentais para as IES que são expostas na Nota

Técnica N° 385/2013 do Ministério da Educação, estas são apresentadas no Anexo A que será aplicados pelo pesquisador às IES’s pesquisadas sendo os itens pontuados de 0 a

5 conforme especificado pelo texto.

Notamos a partir dos resultados apresentados que as edificações da IES 1, em comparação às edificações da IES 2, estão melhor preparadas para receberem pessoas

portadores de necessidades especiais. 

Nota-se também a partir dos resultados que existe uma menor atenção de ambas as IES para as adaptações arquitetônicas voltadas para a recepção de portadores de

deficiência visual e deficiência auditiva. Nas edificações visitadas não se notou nenhuma adaptação para essa classe de portadores de necessidades especiais.

Outra observação que podemos fazer é que as adaptações que estão mais presentes nas edificações pesquisadas são as dimensões para deslocamento e também a

acessibilidade no caso de existência de catracas, cancelas e portas giratórias.

Observando o percentual de pontos alcançados pelas IES, podemos considerar que a IES 1 alcançou uma pontuação satisfatória. Através da visita feita, podemos ver que a IES

tem se preocupado em adaptar os ambientes conforme as normas vigentes e que os ambientes poderão ser completamente adaptados sem a necessidade de grandes obras. 

Com relação a IES 2, notamos que a pontuação alcançada não foi satisfatória e através da visita, notamos que os edifícios da IES, mais novos e também os de idade mais

avançada, apesar de oferecer a possibilidade de acesso aos portadores de necessidades especiais, não apresentam todas as características exigidas por norma, porém, nota-se

a possibilidade de adequação sem a necessidade de grandes obras. Já as edificações que não são de propriedade da IES e são alugadas pela mesma, apresentam grandes

espaços sem nenhum tipo de acessibilidade, podendo ainda afirmar que será necessário a execução de grandes obras nos espaços para que os torne acessíveis.

A partir dos resultados obtidos notamos que os espaços arquitetônicos das instituições de ensino superior da cidade de Passos, principalmente a IES 2, ainda tem muitos pontos

a serem melhorados para que possam atender, dentro das exigências normativas brasileiras, os portadores de necessidades especiais, principalmente os portadores das

deficiências auditiva e visual. 
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