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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo consistiu em analisar o ambiente educacional da 

Escola Municipal Especial Virgilina Pereira situada na cidade de Santa Cruz do 

Capibaribe – PE, e propor ações de acessibilidade e de sinalização que levassem à 

melhoria do ambiente. Para alcance desse objetivo, inicialmente foram feitas 

investigações teóricas sobre acessibilidade e sinalização, havendo diante disso a 

elaboração de um projeto acessível que facilitasse e satisfizesse as necessidades 

dos alunos. O processo metodológico consistiu na avaliação e resolução de um 

questionário, no qual o ambiente foi avaliado a respeito do que é considerado 

adequado ou inadequado no local. Os resultados da pesquisa possibilitaram 

descrever e detalhar o espaço da Escola Especial, diagnosticar suas falhas e a 

necessidade de implantação das técnicas de acessibilidade e de sinalização para 

um ambiente melhor e de fácil acesso.  

 

 

Palavras-chave: Design; Sinalização; Acessibilidade; Problemas; Soluções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The goal of the actual study consists in analyse the educational environment of the 

Escola Municipal Especial Virgilina Pereira located in Santa Cruz do Capibaribe in 

Pernambuco State, and propose actions of accessibility and signaling that must bring 

improvement to the environment. To have this goal accomplished, initially there will 

be theoretical investigations on accessibility and signaling, having before it the 

development of an affordable project that facilitates and meets the students needs. 

The methodological process consists on the evaluation and resolution of a survey, 

which goal is to qualify what is appropriate or not to the environment. The survey 

results enables describing and detailing the scope of Escola Especial, diagnose its 

failures and implementation necessities of accessibility and signaling techniques to 

an accessible and better environment.  

 

 

Keywords: Design; Signaling; Accessibility; Proposition; Solutions. 
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Capítulo 01. INTRODUÇÃO 

  

1.1 Contextualização 

Com as leis sendo colocadas em prática observam-se o aumento da 

preocupação por espaços acessíveis, ou seja, ambientes onde a maior quantidade 

de pessoas tenha acesso. A partir disso, são diagnosticadas falhas e barreiras com 

o objetivo de diminuí-las, como também uma maneira que as necessidades do local 

sejam supridas, a fim de tornar o lugar mais funcional.  

Nesse sentido, é fundamental organizar e implantar ações que venham a 

beneficiar o espaço. Inicialmente adotando ferramentas com finalidade de: analisar o 

ambiente, padronizar uma sinalização e planejar uma estrutura acessível, 

ressaltando que todas essas ações devem ocorrer por meio da observação dos 

alunos nas dependências da escola. 

De acordo com essa análise e das diversas informações encontradas no dia a 

dia, a necessidade de uma sinalização que informe por si só, transmitindo sua 

informação sem perguntas sejam realizadas para terceiros, é primordial. Para isso, 

ela deve ser clara, direta e legível, fazendo com que o leitor entenda rapidamente a 

mensagem ali expressa, sendo ela de fácil acesso e estando localizada em uma 

altura e em um tamanho que seja de fácil visualização por pessoas em distâncias 

distintas.  

Como conceito de sinalização, Velho (2007, p.46) afirma que a prática 

interpreta-se “como o suporte físico sobre o qual se aplicam informações de 

qualquer natureza, ou seja, a placa”. Para a autora, o ato de sinalizar também está 

em gestos, marcos, cores e luzes, por exemplo, que venham por meio dos seus 

significados transmitirem uma mensagem no ambiente no qual está inserido. 

Estando inserida na área de sinalização, a acessibilidade segundo Saad 

(2011, p.9) é a “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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Perante essa afirmação, entende-se que um ambiente acessível não é apenas 

restrito a determinado indivíduo. Pelo contrário, é um espaço que venha a beneficiar 

o maior número possível de pessoas, sejam elas com ou sem deficiência. 

Sancionada recentemente, em julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (antigo Estatuto da Pessoa com Deficiência) de N° 13.146, 

é “destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania”, como consta em Brasil (2015). Nessas condições está a 

eliminação de barreiras, sejam elas barreiras arquitetônicas (existentes na 

instituição), de comunicações e de informações (através de mensagens que tenham 

a transmissão da sua informação dificultada).  

Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil, Art. 6º da Lei N° 

7.853 de Brasil (1988), que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer”, observando-se assim que para o acesso à educação 

não deve haver limites, nem restrição, fazendo com que as pessoas com 

necessidades especiais tenham o mesmo direito e acesso à educação que os 

demais. 

Conforme supracitado, as pessoas com deficiência devem ter acesso à 

escola, onde há a necessidade de meios acessíveis para melhor aproveitamento do 

ambiente pelos alunos, diminuindo da melhor forma os obstáculos encontrados por 

eles no dia a dia, como também uma sinalização eficiente e eficiente que possa 

transmitir de forma mais clara e objetiva a informação ali expressa. 

Algumas pessoas sentem dificuldades por ter alguma limitação e o espaço no 

qual está inserida não ajudar nas suas necessidades, como: rampas íngremes sem 

corrimões, portas estreitas, banheiros e salas de aulas que não possibilitam uma 

boa circulação, e sinalização ineficiente, podendo ser ela tátil, sonora ou visual. A 

adequação do ambiente não é consequência apenas de rampas com inclinação 

adequada e corrimões devidamente instalados, portas largas, nem apenas fatores 

internos da instituição. A adequação dos acessos em torno da escola é de extrema 

importância, pois possibilita um dia a dia melhor e mais seguro para os estudantes. 
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Diante desse contexto, o presente estudo teve intuito de apresentar uma 

sinalização eficiente, sem falhas e de fácil entendimento a todos os alunos. 

Resultando na elaboração de um projeto de acessibilidade com a finalidade de 

melhorar o deslocamento e acesso dos estudantes, propostas de melhorias na 

estrutura escolar foram feitas a fim dos resultados serem alcançados. 

Como justificativa dentro da temática de sinalização e acessibilidade, 

observa-se um tema essencial para ambientes que buscam tornar um espaço mais 

adequado para pessoas com deficiência permanente, passageira ou decorrente das 

limitações trazidas pelo avanço da idade. Em se tratando da Escola Municipal 

Especial Virgilina Pereira, objeto de estudo, esta possui uma estrutura composta por 

salas de aula, sala de acompanhamento psicológico, sala de recursos e de 

estímulos, laboratório de informática, brinquedoteca e minibiblioteca, buscando 

atender as necessidades dos alunos nas suas diversas atividades.  

O objeto de estudo foi importante ser abordado, pois houve o mapeamento 

das falhas da instituição, como também das necessidades encontradas pelos alunos 

na execução das suas atividades, para desenvolvimento de um projeto com a 

finalidade de suprir todas as suas demandas, podendo identificar falhas ou 

obstáculos existentes. A partir desse mapeamento, possibilidades de melhorias para 

seus usuários foram diagnosticadas, tornando o ambiente melhor para todos os 

estudantes. 

Conforme o exposto chegou-se aos seguintes questionamentos: 

1- A acessibilidade e a sinalização atrapalham o dia a dia dos alunos na 

Escola Municipal Especial Virgilina Pereira? 

2- Como a estrutura física beneficia a vida dos alunos? 

3- Quais ferramentas são capazes de suprir as falhas de sinalização e 

de acessibilidade da escola? 

1.2 Objetivos 

Para realização do presente trabalho, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos: 
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1.2.1 Objetivo Geral 

Propor uma melhoria, por meio de um projeto de sinalização e acessibilidade 

para a Escola Municipal Especial Virgilina Pereira, de modo a tornar o espaço 

educacional mais eficiente e inclusivo. 

  1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar necessidades de acessibilidade na estrutura física escolar, que 

dificulte o acesso dos alunos; 

 Identificar falhas de acessibilidade na estrutura física escolar, que dificulte o 

acesso dos alunos; 

 Identificar falhas na sinalização existente no espaço escolar, como 

sinalização antiga e falha, não sinalizando os ambientes adequadamente e 

material utilizado desgastado com o tempo; 

 Apresentar os benefícios que rampas de acesso, portas e corredores largos 

acarretam na vida dos alunos. 

1.3 Metodologia Científica 

Gonsalves (2001, p.26) descreve metodologia como sendo “o estudo dos 

caminhos a serem seguidos, incluindo aí os procedimentos escolhidos”. Com isso, a 

metodologia abordada tem como finalidade propor melhoria que contribua para as 

soluções dos problemas existentes na Escola Municipal Especial Virgilina Pereira, 

através da implantação de técnicas de acessibilidade e de sinalização, buscando 

analisar as falhas no ambiente educacional, servindo como ferramenta para melhoria 

da instituição. 

 Como forma de embasamento teórico para o estudo, utilizou-se de livros, 

artigos e a internet como formas de pesquisa bibliográfica que é reforçada por 

diversos autores sobre os temas em estudo.  

1.3.1 Tipos de Pesquisa  

 Este trabalho utilizou-se do estudo de caso, tendo como fundamento a 

visualização da realidade apresentada na instituição, a respeito do método analítico 

e implantação projetual por meio das ferramentas de interdisciplinaridade de 

acessibilidade e de sinalização. Diante disso, inclui a pesquisa explicativa como 
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forma de detalhamento das pesquisas de campo realizadas. Conforme consta em 

Gil (2002), a pesquisa explicativa identifica os elementos que venham a contribuir no 

assunto estudado, aprofundando ainda mais seus conhecimentos. 

 A pesquisa, com formato não participativa, foi desenvolvida subjetivamente 

através do contato direto com a diretora, professores, alunos e demais 

colaboradores da escola, em busca de informações da instituição que auxiliassem 

num maior conhecimento da realidade da mesma. Informações sobre as 

necessidades dos estudantes, como também procurar saber se existe interesse da 

implantação do projeto para melhorias na acessibilidade e na sinalização do 

ambiente educacional. 

1.3.2 Metodologia de abordagem 

O estudo teve como método de abordagem o método dedutivo, que segundo 

Cervo (2007), argumenta explicitamente as verdades existentes em verdades 

universais, ou seja, o estudo da sinalização e acessibilidade na escola por meio de 

estudos maiores dessas áreas. 

1.3.3 Metodologia de procedimento 

O trabalho teve como método de procedimento os métodos funcionalista, 

estruturalista e o etnográfico, servindo de suporte para detalhamento da pesquisa 

realizada. Segundo Lakatos (1981, p.34 apud Lakatos 2003), o método funcionalista 

“estuda a sociedade do ponto de vista da função de suas unidades, isto é, como um 

sistema organizado de atividades”. Com isso, analisa-se a escola e os alunos 

correlacionando-os com o intuito de haver uma interação entre eles. 

Servindo de análise dos diversos elementos existentes na instituição e diante 

do desenvolvimento projetual de um manual de acessibilidade e de sinalização para 

a instituição, como também a vivência na escola como cadeirante, bengalante ou 

demais deficientes, têm-se respectivamente os métodos estruturalista e o 

etnográfico. 

1.3.4 Técnicas de pesquisa (coleta de dados) 

 O instrumento utilizado para a coleta de dados caracterizou-se por 

observação direta intensiva, classificando-a como observação estruturada, ou seja, 
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avaliação da estrutura da escola através de um questionário já existente. Este é 

composto por questões onde são analisados: piso, largura e fechadura das portas, 

altura e inclinação de rampa, corrimão, espaço dos banheiros, corredores, dentre 

outros, como também o sistema de sinalização, através das placas, do seu material, 

da sua informação e principalmente, da sua eficácia, a fim de obter informações 

mais detalhadas da instituição. 

 Como universo da pesquisa, a escola apresenta um número de 122 alunos, 

com as mais variadas deficiências, como: Síndrome de Down, deficiência mental, 

auditiva, visual, motora, autismo, TGD (transtornos globais do desenvolvimento), 

deficiências múltiplas, dentre outras. 

1.3.5 Metodologia de Design (ferramentas) 

Para essa pesquisa, utilizou-se do parâmetro material como ferramenta de 

trabalho, por meio de formulário preenchido na avaliação da sinalização e da 

acessibilidade da instituição, como anotações das informações cedidas pelos 

profissionais da escola, tomando como exemplo a rotina dos alunos no ambiente. 

Além do modelo metodológico de Velho (2007) e Lobach (2001), que propôs etapas 

e direcionamentos durante a construção do sistema de sinalização. 
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Capítulo 02. DESIGN DE SINALIZAÇÃO 

 

2.1 A comunicação através do design de sinalização 

 Para haver comunicação, deve existir uma troca de informações onde os 

dados a serem transmitidos por diferentes meios façam com que o leitor tenha 

entendimento da mensagem a ser disseminada, como também tornar-se 

independente para compreender a informação sem ajuda de terceiros.  

“Comunicação é a forma como as pessoas se relacionam entre si, dividindo e 

trocando experiências, ideias, sentimentos, informações, modificando 

mutuamente a sociedade onde estão inseridas. [...] Comunicar é tornar 

comum, podendo ser um ato de mão única, como TRANSMITIR (um emissor 

transmite uma informação a um receptor), ou de mão dupla, como 

COMPARTILHAR (emissores e receptores constroem o saber, a informação, 

e a transmitem). Comunicação é a representação de uma realidade. Serve 

para partilhar emoção, sentimento, informação.” (VASCONCELOS, 2009) 

 

 Segundo Velho (2007, p.26), a comunicação “se dá através dos nossos 

sentidos: ouvimos, percebemos, sentimos, cheiramos, olhamos, lemos, tocamos e 

degustamos mensagens / informação”, observando-se que a variedade do meio por 

qual a comunicação pode ser transmitida vai além de algo escrito ou falado. Como 

também cita a autora, a informação “é o que necessitamos quando precisamos fazer 

uma escolha”, devendo possuir certo conhecimento para realização de tal 

preferência. 

 Para que a comunicação seja eficiente, ela deve ser compreendida pelo maior 

número possível de pessoas, tornando a informação de fácil entendimento e de fácil 

acesso. O estudo da compreensão e do acesso sofre variação de acordo com a 

observação do local – hospital, escola, restaurante, creche, shopping e playground – 

do seu público – criança, adulto, idoso, homem, mulher, deficiente auditivo, visual, 

motora, mental – do fluxo e da circulação de pessoas no ambiente. 

 Pensando nisso, em 1936, Otto Neurath desenvolveu o Sistema Internacional 

de Desenhos Tipográficos, o ISOTYPE, onde a partir dele a mensagem é expressa 

de forma simples e a linguagem não verbal torna-se valorizada. Como consta em 

AICHER e KRAMPEN (1981, p.98:99 apud VELHO, 2007, p.27), Neurath argumenta 

que um pictograma é compreensível com ““três olhadas”: a primeira percebendo as 
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propriedades mais importantes do objeto, a segunda as menos importantes e na 

terceira os detalhes adicionais”. Com isso, conclui-se que o pictograma fala por si 

só, ou seja, sem a necessidade de maiores informações para o entendimento da 

mensagem. 

Com finalização do estudo, foi possível traçar a linha por qual a pesquisa 

devesse seguir para poder ser realizada. São diretrizes fundamentais para uma 

comunicação competente, gerando um maior entendimento e adequando-se ao 

público e ao local onde a sinalização será utilizada.  

“Há dois tipos de design ambiental, o de sinalização e o de ambientação. 

Projetos de sinalização costumam ser implantados em edifícios complexos, 

tais como shopping centers, supermercados, terminais de transporte, 

hospitais, museus. Sua principal tarefa é otimizar – por vezes até viabilizar -  

o funcionamento desses edifícios. Já os projetos de ambientação podem ser 

chamados de design total: são recintos inteiramente concebidos pelo 

designer, tais como uma exposição, um estande um local para abrigar um 

evento.” (Guia ADG Brasil, 2004 apud VELHO, 2007, p.47). 

 

 O estudo da sinalização não se limita apenas ao local a ser aplicado, mais 

também, por meio do estudo em relação ao material, cor, modelo, modo de 

aplicação e de fixação, possíveis interferências climáticas e custo, podendo, a partir 

dessas características, chega-se a um propósito definido. Além desses, a maneira 

como a mensagem é transmitida é de grande importância, pois a partir da tipografia, 

pictograma, contraste de cores e do modo como a informação está explícita, é 

possível causar um mal entendido ou falha na compreensão da sinalização. 

“A compreensão de como a informação é transmitida, recebida e 

decodificada, é fundamental para a sinalização, onde a eficácia da 

transmissão de uma mensagem é uma das premissas do projeto. O homem 

recebe os sinais, decodifica os signos e age. Através de seus sistemas 

sensório-perceptivos detecta, discrimina e interpreta informações. Através 

dos processos cognitivos, seleciona, trata informações define estratégias e 

toma decisões.” (VELHO, 2007, p. 35) 

 

 O devido entendimento do ambiente a ser sinalizado, torna mais fácil essas 

escolhas, pois serão analisadas as falhas e necessidades para uma elaboração 

projetual mais assertiva. Ao analisar os tipos de placas – indicativa, direcional, 

restritiva, orientadora e informativa – e os locais onde há precisão, verifica-se uma 

maneira de amarração, levando em consideração escolha dos materiais para que 
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sua durabilidade seja maior em relação às possíveis interferências climáticas que 

venham a danificar as mesmas. 

 Diante da escolha do material, o modelo pode ser desenvolvido partindo de 

um estudo da elaboração de uma forma que represente o local a ser sinalizado. 

Caso o ambiente já possua sua própria logomarca ou traços já definidos, tentar 

utilizá-los na sinalização, afim de não descaracterizar o objeto de estudo, fazendo 

por onde o leitor visualize a placa, entenda sobre o ambiente a qual está inserida, 

como também se oriente no espaço e no tempo, definindo de forma autônoma o seu 

próprio deslocamento.   

 Juntamente com a escolha do modelo, a forma de fixação também há de ser 

estudada, evitando inviabilidade de aplicação do projeto ou posteriormente danos às 

pessoas que utilizam o espaço. Tais fatores de inviabilidade podem ser observados 

a partir da fixação pouco resistente quando comparada com um material mais denso 

e fixação que não suporte mudanças climáticas ou fatores externos, podendo 

ocasionar a quebra ou danificação da peça. 

  2.1.1 Elementos visuais 

 Para construção de uma sinalização adequada aos fatores citados no tópico 

anterior, como modelo, cor, material, texto, tipografia e pictograma, ela deve seguir 

conceitos básicos para que sua informação seja: legível, visível, compreensível, 

contrastante, acessível, durável, ergonômica, causando autonomia e facilitando o 

acesso das pessoas ao ambiente.  

Em relação aos demais fatores, suas escolhas vão de acordo com a 

observação das partes integrantes do local, podendo assim ser utilizado para 

identificação do mesmo através das características existentes.  

2.1.1.1 Pictogramas 

Como citado anteriormente, o pictograma é de grande importância para a 

sinalização, onde pode indicar algo de forma direta e universal. Em 1974 foi 

estabelecido pelo AIGA (American Institute of Grafic Arts) um comitê para 

desenvolver um sistema uniforme, prático e de reconhecimento internacional, onde 

“o objetivo era definir uma coleção de símbolos consistentes para ultrapassar a 
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barreira da diferença de idiomas e de culturas, simplificando a comunicação nos 

serviços de transportes mundial” (FORMIGA, 2002, p.30 apud VELHO, 2007, p.29). 

Figura 1 – exemplo de pictogramas do Sistema AIGA 

 

Fonte: VELHO, 2007, p.29 

Atualmente estamos cercados por pictogramas, seja no shopping, no parque, 

em estação de metrô, de ônibus, nas escolas, no trânsito, ajudando na localização 

ou tornando a informação mais fácil e rápida. Com isso, o mesmo pictograma pode 

ser expresso de diversas formas, variando de acordo com o local de aplicação. Um 

exemplo de pictograma variante é o que simboliza restaurante, já que sua 

representação pode ser feita apenas pelo pictograma de talheres, por prataria, por 

composição de acessórios de mesa, ou seguindo um modelo de representação 

diferenciada que simbolize o lugar. Ou seja, a partir dos símbolos gráficos que 

tornam a informação acessível a todos, não havendo obrigatoriedade do 

conhecimento da língua. 

O seu entendimento vai de acordo com o conhecimento prévio já existente, 

podendo causar uma interpretação errada do que está sendo exposto. Culturalmente 

falando, somos cercados por costumes, modos de vida variados, fazendo por onde 

um signo, sem sofrer modificação, seja entendido de diversas maneiras. 

Segundo Neurath, o pictograma tem como base a redução (concisão) e a 

consistência, onde a “redução diz respeito à forma de expressão mais simplificada 

de um elemento [...]. A consistência diz respeito à uniformidade estilística de um 

conjunto de pictogramas e a padronização no seu uso permitindo que este conjunto 
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seja compreendido por um grupo de pessoas. (MARGOLIN, 1984, p.152-153 apud 

VELHO, 2007, p.30). Com isso, a leitura e interpretação dos signos são feitas de 

maneira mais dinâmica e devido a sua padronização, abrange um maior número de 

pessoas.  

Conforme Formiga (2002, p.18), “os signos são criados e usados para atingir 

certos escopos, para executar determinadas tarefas: pretende-se por meio deles, 

dar expressão a algo, representar algo e comunicá-lo a outrem”, sendo uma forma 

de transmitir a mensagem para o leitor. 

2.1.1.2 Cor 

Havendo a necessidade de a mensagem ser transmitida não só pelo símbolo 

e pelo signo, a cor também fala por si só. Ela tem o objetivo de dar mais destaque 

em algo específico ou servir de contraste para a visualização, contraste este que 

seja agradável à visão, não dificultando sua leitura.  

Na sinalização as cores têm o poder de proibição ou alerta, como é o caso do 

vermelho nas placas de trânsito, de atenção, como o amarelo em placas de perigo, e 

de permissão, como o verde no semáforo de trânsito. Muitas placas são encontradas 

com maior freqüência, como as placas de trânsito, de estabelecimentos comerciais, 

museus, shoppings centers, instituições, sinalizadores luminosos, dentre outros.  

O uso de cor na sinalização faz com que a mensagem ali expressa consiga 

chegar ao leitor com uma maior legibilidade e visibilidade. Para isso, utiliza-se das 

técnicas de contraste para uma maior eficiência na transmissão da informação, 

como fundo na cor clara e texto ou pictograma na cor escura ou vice versa. 

Conforme Iida (1978 apud Velho, 2007) sugere, as regras de contraste e conforto 

visual estão expressas nos dados a seguir: 

“[...] em letreiros, só se deve usar cores puras nos títulos principais, com um 

fundo mais claro. Os letreiros longos podem ter a mesma cor do fundo, em 

tom mais escuro (misturado com preto) de modo que, quanto menor a letra, 

maior deve ser o conteúdo do preto. Em letreiros curtos, usar uma cor 

complementar do fundo, como por exemplo, vermelho sobre verde e vice-

versa [...]” (IIDA, 1978 apud VELHO, 2007, p. 33) 

 

Partindo da mesma ideia, tal contraste é válido para pessoas daltônicas, que 

segundo Varella (2015), “daltonismo é um distúrbio da visão que interfere na 
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percepção das cores. Também chamado de discromatopsia ou discromopsia”, pois 

ao usar cores com baixo contraste, eles terão dificuldade para assimilar a 

informação. 

Assim como o pictograma varia muito do conhecimento, entendimento, 

conhecimento cultural e costumes, a cor também sofre essa variação de 

compreensão. Segundo Iida (2005), a religião, juntamente com o fator cultural, 

causa interpretação diferenciada. Tem-se como exemplo a cor branca, onde na 

China, por exemplo, seu significado é de luto e no Brasil seu significado é de paz. 

Daí observa-se que a mesma cor tem significados distintos a partir de culturas 

diferentes.  

O conhecimento do estudo da linguagem das cores é importante, pois a partir 

dele é possível aumentar a relação com o que há de ser informado. Cores quentes, 

como o vermelho e amarelo, transmitem a sensação de fome, pois são cores 

estimulantes de apetite e aparecem com freqüência em supermercados e em 

restaurantes. Em contrapartida, o verde, o azul e o amarelo claro são tons leves e 

trazem sensação de bem estar, como também de calmaria. 

Segundo Velho (2007, p.34), a partir dos anos 70 o objetivo da cor era 

“estimular sensações, como bem-estar e conforto”. Ao analisar as cores empregadas 

nos objetos, o nosso cérebro compreende como agradáveis às cores de nosso 

interesse, juntamente com uma elaboração e contraste confortável, fazendo com 

que o leitor sinta-se atraído ao ponto de parar para realizar uma leitura. Um exemplo 

são os panfletos com informações sobre determinado estabelecimento, mercadoria 

ou serviço, onde muitas vezes encontra-se uma mistura de cores, textos e demais 

elementos gráficos que acabam deixando-o poluído, causando o desinteresse do 

leitor no que está sendo divulgado.    

2.1.1.3 Tipografia 

Ainda sobre sensação de conforto e bem estar na leitura de sinalização, outro 

aspecto importante é o uso da tipografia adequada para cada tipo de sinalização. 

Sua escolha não se deve apenas ao fato de ser atraente ou harmônica com o 

ambiente a ser sinalizado, mas sim por ser legível e visível.  
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Muitas identidades visuais encontradas são reflexos da mensagem que o 

ambiente tem interesse de transmitir ao leitor ou cliente, seja empresa, instituição ou 

demais estabelecimentos, a fim de representar sofisticação, jovialidade, 

modernidade, simplicidade, ou demais definições que se encaixem com o espaço. 

Decorrente disso, a tipografia acaba sendo criada ou utilizada com um estilo 

diferenciado, muitas vezes com o uso de curvas acentuadas, podendo dificultar a 

leitura caso a mesma tipografia fosse utilizada no decorrer do texto.  

Para evitar ilegibilidade textual e consequentemente falta da transmissão de 

conteúdo, o estudo da escolha tipográfica juntamente com o seu tamanho é de 

extrema importância. Caso a escolha da tipografia esteja correta e o seu tamanho 

não esteja de acordo com a distância a ser aplicada, haverá uma falta de 

compreensão, uma vez que sua leitura ficará comprometida por falta de legibilidade. 

Buscando uma maior visibilidade, legibilidade e conforto visual, Velho (2007, 

pag.32) menciona as fontes tipográficas de maior usabilidade para tornar o texto 

legível, como “Grotesca, Futura, Gill Sans, Univers, Folio, Helvetica, Standard”, pois 

são tipografias que transmitem um bom entendimento, como também uma aparência 

formal, sendo utilizadas em diversos tipos de texto.  

Além das tipografias mais indicadas para uso, há também o estudo do 

tamanho que o texto deverá ter de acordo com a distância a ser aplicada. Quanto 

mais perto o texto, o indicado é um tamanho compatível para tornar a informação 

ergonômica ao campo visual. O mesmo acontece com grandes distâncias, onde há a 

necessidade do texto ser maior para uma melhor visualização.  

A tabela a seguir apresenta a distância de leitura em relação com a altura da 

fonte a ser utilizada, de acordo com Canha (2012). 

Tabela 1 – relação de distância da leitura e altura mínima indicada para o texto 

Distância da leitura Altura da fonte 

Até 5 metros 25cm 

5 até 9 Metros 45cm 

9 até 18 Metros 90cm 

18 até 35 Metros 180cm 

36 até 60 Metros 300cm 
Fonte: Canha (2012) 
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Não bastando apenas essas dimensões, também é válido o conhecimento 

sobre largura da fonte, espessura do traço, distância entre letras e distância entre 

palavras. 

Tabela 2 – largura, espessura e distância entre letras 

Largura da letra 2/3 da altura 

Espessura do traço 1/6 da altura 
Distância entre letras 1/5 da altura 

Distância entre palavras 2/3 da altura 
Fonte: Canha (2012) 

 A partir desse conhecimento, é possível obter maior eficiência para uso 

textual na sinalização, fazendo por onde a mensagem que está sendo transmitida 

seja lida com facilidade e de forma clara, podendo a informação ser compreendida 

sem dificuldade.  

2.1.1.4 Setas e mapas 

 Informações com cores, textos e pictogramas em determinado veículo de 

comunicação contribuem para o entendimento do leitor, mas, em contrapartida, 

havendo a necessidade de se localizar no espaço, esses fatores não são suficientes. 

Para isso, utiliza-se de setas direcionais para localização no ambiente, servindo 

como uma informação mais direta e permitindo ao público não precisar de ajuda 

para encontrar o destino de interesse. Essa autonomia acontece por toda 

informação necessária ser de fácil acesso e de fácil entendimento.  

  Para se localizar num ambiente, a seta direcional serve como condutor, uma 

vez que conduz de maneira fácil e rápida a pessoa nas dependências do local. Com 

isso, observa-se o uso de setas posicionadas na horizontal, vertical e diagonal (com 

pouca utilização por confundir o leitor sobre sua real direção), de modo diminuir as 

dúvidas do recebimento da mensagem. 

 Da mesma forma que o texto deve ter um tamanho compatível com a 

distância de leitura e o tamanho da informação, a seta também deve seguir a 

mesma linha, pois servirá como complemento para o total entendimento da 

informação ali expressa. Não há uma padronização de tamanho, mas sua dimensão 

deve ser proporcional ao restante dos elementos, evitando um tamanho muito 

reduzido ou aumentado em relação às outras partes.   
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 Para maior compreensão do local, melhor análise de onde deve haver 

sinalização e com qual seta direcionar a informação, o estudo da planta baixa é de 

grande importância. Com uma representação do espaço próxima da realidade, é 

possível identificar os acessos e os lugares onde uma sinalização vai facilitar a 

localização, não dificultando assim a sua circulação. 

“A planta baixa é a ilustração da sua unidade cortada ao meio, é o desenho 

onde estão as divisões internas que determina cada ambiente da sua 

unidade. Nela você encontra detalhes como janelas e portas, às vezes elas 

tem a sugestão de decoração, assim facilitando a visão interna dos 

ambientes.’ (INCORPORAÇÕES, 2010) 

Entender a planta baixa corretamente, facilita o momento de alocar as setas 

com suas informações adicionais, como texto e pictograma. Diante disso, a análise 

do fluxo também tem importância, uma vez que a sinalização colabora com a 

compreensão do funcionamento de circulação, tornando o sistema de sinais eficiente 

e eficaz.   

Uma vez aplicada à sinalização no local, necessidade de mudanças 

ocasionam uma modificação ou confecção de novas placas, afim de que alterações 

estruturais e/ou gráficas permaneçam com o mesmo objetivo, o de facilidade de 

localização e de compreensão, além de sua eficácia.  

2.1.2 Elementos táteis 

Como meio facilitador da transmissão da informação, os elementos táteis 

servem de complemento informacional, possibilitando às pessoas com baixa visão 

ou com deficiência visual um melhor entendimento da mensagem. Tais elementos 

podem ser encontrados com a informação em relevo ou com a leitura adicional 

escrita em Braille. 

Sendo uma escrita por meio de dots (pontos em relevo), o sistema em Braille 

caracteriza-se por um conjunto de seis pontos onde através de combinações 

variadas formam as letras, os números e sinais. Tais pontos podem ser produzidos 

por meio de máquinas de Braille, impressões e o método mais antigo, onde eram 

utilizadas de forma manual réguas com as celas para furação e formação do texto 

denominada Reglete e Punção. 
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Segundo a Secretaria de Educação Especial (2006), “o Sistema Braille foi 

adotado no Brasil, a partir de 1854, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos, hoje Instituto Benjamin Constant. Esse sistema inventado por Louis Braille, 

em 1825, foi utilizado em nosso país, na sua forma original, até a década de 40 do 

século XX”. Tal sistema é utilizado nas escolas ou em lugares onde seu público 

inclui pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, citando como exemplo os 

lugares de domínio público.     

“O sistema de escrita em relevo conhecido pelo nome de "Braille" é 

constituído por 63 sinais formados por pontos a partir do conjunto matricial = 

(123456). Este conjunto de 6 pontos chama-se, por isso, sinal fundamental. O 

espaço por ele ocupado, ou por qualquer outro sinal, denomina-se cela braille 

ou célula braille e, quando vazio, é também considerado por alguns 

especialistas como um sinal, passando assim o Sistema a ser composto com 

64 sinais.” (BRASIL, 2006, p.17) 

 Sua confecção por meio do Reglete e Punção (peça que perfura o papel com 

a ajuda da régua) é feita da direita para a esquerda, pois como a leitura em Braille é 

através do relevo dos dots, ao virar o papel, a informação estará disposta de 

maneira correta para leitura. Além de ser um método mais antigo, o Reglete e 

Punção tem um valor mais acessível e são utilizados para ter um primeiro contato 

com a escrita em Braille. 

 Após perpassar pelos elementos comunicativos no processo de sinalização 

importa abordar a questão da acessibilidade, como forma de conhecer sua 

relevância ao longo da transmissão das mensagens. 
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Capítulo 03. ACESSIBILIDADE 

 

3.1 Conceito de acessibilidade 

 Muitas vezes o entendimento da definição de acessibilidade é errôneo, 

entendido por muitos como direcionado para pessoas com necessidades especiais. 

Vivemos numa sociedade onde o número de pessoas com alguma limitação é 

reduzido comparado com o todo da população, mesmo assim é extremamente 

importante ser considerado. Segundo o IBGE (2010), “cerca de 45,6 milhões de 

pessoas se declararam portadoras de alguma deficiência”. Ou seja, 23,9% da 

população brasileira. 

Levando em consideração os quatro tipos de deficiência: visual, auditiva, 

motora, metal/intelectual, sendo a deficiência visual a mais representativa, elaborou-

se o gráfico abaixo para melhor entendimento do número de pessoas com 

necessidades especiais no País, de acordo com o Senso 2010. 

Gráfico 1 – população residente por tipo de deficiência no Brasil em 2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

 

 Como consta em LANCHOTI (2011), o termo “acessibilidade” está 

diretamente ligado a pessoas com deficiência. Porém, ao se conhecer o verdadeiro 

significado da palavra – circulação, acesso, alcance e aproximação – percebe-se 
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que a acessibilidade é importante para qualquer pessoa. Pode-se destacar que as 

pessoas com limitações temporárias, em decorrência de uma fratura ou até mesmo 

gravidez, e pessoas com deficiência evolutivas, decorrente do avanço da idade, 

também são beneficiadas com os espaços acessíveis.  

 Estando uma pessoa com deficiência em um ambiente acessível, ela pode 

realizar suas atividades de forma que sua limitação não atrapalhe suas funções, pois 

terá autonomia para realizá-las. Caso contrário, ela necessitará de ajuda para 

conseguir desenvolver as suas atividades, o que pode vir a acarretar desconforto e 

sentimento de incapacidade por não conseguir concretizar tal tarefa 

independentemente.  

Quando algo é pensado a fim de atingir o maior número possível de pessoas, 

deve-se ter como base a menor parcela do estudo, ou seja, pessoas com alguma 

necessidade especial. Com isso, a adequação do projeto terá abrangência maior, 

quando comparada apenas à parcela sem nenhuma limitação, tornando assim o 

projeto mais completo e com um maior alcance. Já que observa-se que se a pessoa 

com deficiência ou alguma limitação terá acesso, todos os demais também terão, 

como pode ser observado na definição do conceito de acessibilidade a seguir: 

“Acessibilidade é um atributo do ambiente que garante a melhoria da 

qualidade de vida e deve estar presente nos espaços e na comunicação. 

Envolve a possibilidade de todas as pessoas conviverem de forma 

independente, com segurança e autonomia, nos espaços, mobiliários e 

equipamentos abertos ao público ou de uso público. Para que pessoas com 

deficiência utilizem, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 

o meio físico, o transporte e a informação, são necessárias medidas 

apropriadas para efetivar a acessibilidade.” (DEFICIÊNCIA, 2013, p.59) 

 

 

Ainda como conceito de acessibilidade, LANCHOTI (2011, p.9) menciona que 

acessibilidade é a “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 com deficiência ou com mobilidade reduzida”, prezando na 

elaboração de um espaço, dispositivo ou transporte que tenha um maior alcance de 

público.   

Tais citações reforçam as ideias mencionadas anteriormente, a respeito de a 

acessibilidade possibilitar maior facilidade, autonomia e independência do usuário no 
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ambiente. Além desses fatores, a igualdade de uso pode ser notada a partir do 

momento que pessoas com e sem deficiência têm acesso ao mesmo local sem 

haver a necessidade de gerar algum sentimento de exclusão.  

Com isso, ambientes em processo de construção ou de finalização devem 

prezar pelo menor número de barreiras no ambiente, como também no seu entorno. 

Inexistência de rampa de acesso e corrimão, rampas com inclinação maior que a 

adequada, portas estreitas, espaço reduzido para locomoção, irregularidades no 

piso e desníveis são alguns exemplos dos obstáculos possíveis de ser encontrados.  

Entendendo a necessidade de seu público, é possível traçar um parâmetro 

antropométrico com medidas mínimas e máximas de acordo com os usuários, sendo 

estes variáveis conforme o uso de cadeira de rodas, muletas ou andadores. Com 

isso, é possível ter um melhor dimensionamento sobre a circulação. Tomando como 

parâmetro o módulo de referência a partir de pessoas em cadeira de rodas e 

pessoas que utilizam bengala para locomoção, pôde-se ter um maior entendimento 

sobre o dimensionamento citado anteriormente.  

Levando em consideração que uma cadeira de rodas tem dimensões de 80 

centímetros de largura por 120 centímetros de comprimento, seu usuário necessita 

de uma circulação livre, sem obstáculos para poder se locomover em um único ou 

mais pavimentos. Para isso, a largura mínima necessária para passagem de um 

único cadeirante em linha reta é de 90 centímetros, este valor variando conforme a 

necessidade de movimentação e número de cadeirantes. 

Ainda sobre a PCR (pessoas de cadeira de rodas), a sua área de manobra é 

variável conforme a angulação do giro da cadeira, podendo ser ela de 90°, 180° e 

360°. Caso o usuário se locomova num giro de 90°, sua área ocupada será de 120 

por 120 centímetros. Na angulação de 180°, sua área ocupada será de 150 por 120 

centímetros. Já se referindo à angulação de 360°, sua área ocupada será de 150 

centímetros de diâmetro. 

A seguir algumas imagens representam o usuário de cadeira de rodas, sua 

angulação de manobra e a área ocupada pelo mesmo: 

 



 
 

35 

 
Figura 2 – área de giro na angulação de 90° 

 
Fonte: LANCHOTI, 2011, p. 19 

Figura 3 – área de giro na angulação de 180° 

 
Fonte: LANCHOTI, 2011, p. 19 

 
 

Figura 4 – área de giro na angulação de 360° 

 
Fonte: LANCHOTI, 2011, p. 19 

 

  

Além dos usuários de cadeira de rodas, os usuários de bengala também 

devem ser levados em consideração, uma vez que seu deslocamento acaba sendo 

diferenciado em relação ao citado anteriormente. Uma pessoa em pé estando em 

repouso ocupa o espaço de 60 centímetros. Ela na mesma posição e locomovendo 

apenas os membros superiores, tem alcance de 80 centímetros. Já o mesmo em 

movimento, ocupa o dobro do espaço em relação ao repouso, sendo o alcance de 

deslocamento com a bengala de 120 centímetros.  

Facilitando não só o dia a dia de pessoas com mobilidade reduzida, a rampa 

de acesso é imprescindível para locomoção por uma PCR de um pavimento para 

outro. Sua inclinação deve ser adequada para que o mesmo não necessite de ajuda 
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para se locomover, sendo esta classificada pela NBR 9050 da ABNT como 

inclinação máxima indicada de 8,33%. Como consta na mesma (ABNT, 2004, p.42), 

“para inclinação entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de descanso nos 

patamares, a cada 50 m de percurso”, ou seja, transformando esses patamares em 

área de descanso para o usuário, evitando assim o seu desgaste físico no decorrer 

do seu percurso.  

Em relação ao uso de escada, LANCHOTI (2011, p.22) afirma que “as 

escadas adequadas ao uso da pessoa com mobilidade reduzida são aquelas que 

tenham altura constante, possua piso antiderrapante, corrimão contínuo em ambos 

os lados [...], degraus não vazados e sem saliências e patamares a cada 3,20m de 

altura, com no mínimo 1,20m de comprimento”, criando uma superfície de repouso e 

diminuindo a quantidade de acidentes possíveis de acontecer. Na mesma também 

deve conter sinalização podotátil de alerta, instalando-se uma fita antiderrapante em 

todos os degraus, como também indicar sobre o seu início e fim.  

Utilizado em ambos os meios de locomoção de pavimentos, a instalação de 

corrimão tem o objetivo de facilitar e garantir um melhor deslocamento de seus 

usufrutuários com dificuldade de locomoção, servindo também como barreira 

antiacidentes.  Conforme a NBR 9050 (ABNT, 2004, p.46), “os corrimões devem ter 

largura entre 3,0 cm e 4,5 cm, sem arestas vivas (espaços pontiagudos que venham 

a machucar alguém). Deve ser deixado um espaço livre de no mínimo 4,0 cm entre a 

parede e o corrimão. Devem permitir boa empunhadura e deslizamento”, facilitando, 

assim, com que o usuário tenha uma superfície de apoio firme, com alturas distintas 

e por seu diâmetro ser pequeno, acomodar-se da melhor maneira nas mãos do 

usuário. O mesmo também conta com informações táteis em Braille para sinalizar 

seu início e fim.  

Não basta apenas corredores com larguras adequadas para uso, as portas de 

passagem também têm sua importância, uma vez tendo conhecimento das 

dimensões da cadeira, as dimensões da porta devem ser superiores, facilitando a 

sua circulação. Outro fator importante a ser observado é o movimento de abertura 

da porta, podendo ela ser abertura interna, externa ou do modelo conhecido como 

“sanfonada”, a ser escolhida conforme as dimensões do ambiente. 
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Não se atentando apenas a esses fatores, deve haver também a preocupação 

da escolha do material do piso para que assim seja evitado qualquer incidente 

dentro do espaço sinalizado. Estando atrelado ao piso, uma boa sinalização conta 

com a ajuda do piso tátil, este indicando às pessoas com deficiência visual ou com 

baixa visão uma trajetória segura a ser seguida, sobre uma superfície perigora ou 

diante de algum obstáculo que está por vir. 

Para aplicação do piso tátil, sua superfície deve está em boas condições, não 

havendo nenhuma irregularidade, pois como se trata de uma leitura por meio de 

uma bengala, pode vir a confundir o usuário com algo, que de fato, devesse ser 

sinalizado. O mesmo pode ser encontrado de duas maneiras, cada um com o seu 

significado, podendo ser de alerta ou direcional. 

Segundo a NBR 9050 (ABNT, 2004, p.39), o piso tátil de alerta “deve ser 

utilizado para sinalizar situações que envolvem risco de segurança. O piso tátil de 

alerta deve ser cromodiferenciado ou deve estar associado à faixa de cor 

contrastante com o piso adjacente”. O mesmo também deve indicar qualquer 

mudança de direção. 

 Complementando a ideia do piso tátil de alerta, Saad (2011, p.34) descreve o 

piso tátil direcional como sendo “utilizado em espaços amplos e em áreas de 

circulação, para indicar o caminho preferencial a ser seguido, quando não há guia de 

balizamento ou a mesma é interrompida”. Observa-se assim que os dois btipos de 

piso tátil devem ser combinados para transmitir a informação adequada ao seu 

público. Segue abaixo imagens dos tipos de piso tátil existentes: 

Figura 5 – piso tátil de alerta 

 
Fonte: Orientação (2016) 

Figura 6 – piso tátil direcional 

 
Fonte: Orientação (2016) 

 

Como mostrado nas imagens, suas diferenças são nítidas, facilitando a 

pessoa com deficiência visual de entendê-los e diferenciá-los, tendo o intuito de 
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conduzir e alertar sobre possíveis barreiras existentes no local, fazendo com que 

onde haja mais independência para a mesma de deslocar. 

3.2 Acessibilidade e o espaço escolar 

Todos devem ter acesso à educação, uma vez que tal decreto é classificado 

como direito de todos, não devendo existir discriminação e havendo igualdade de 

oportunidades. A educação deve atingir o maior número possível de pessoas, 

podendo ela ser comunicada de diversas formas, com o objetivo que transmitir 

conhecimento para o próximo.  

Adquirimos conhecimento por meio da leitura de um livro, da observação do 

dia a dia, da compreensão de um filme, de gestos, como também por meios 

luminosos. O que importa é transmitir a mensagem independentemente do meio 

utilizado e gerar entendimento da parte receptora da mensagem. 

O ambiente escolar por receber diversos alunos de diferentes idades, alturas, 

gênero e limitações distintas, deve ter uma estrutura que acomode seus usuários da 

melhor maneira possível. Partindo dessa ideia, o estudo de acessibilidade também é 

de extrema importância, uma vez que não se pode restringir o acesso à educação, 

nem tampouco por possuir alguma limitação, seja ela motora, visual, auditiva ou 

mental. 

Para isso, deve-se analisar o ambiente, como também seus usuários para 

entender de forma mais precisa o seu funcionamento, como também suas falhas e 

necessidades. Tomando como exemplo o ambiente educacional, meios que 

melhorem o dia a dia dos usuários é de extrema importância, pois o projeto 

desenvolvido será mais direcionado e assertivo.     

Diante disso, foram analisadas partes importantes do funcionamento da 

escola, como o ambiente como um todo, seu fluxo, suas restrições e seu público.  

No caso da EMEVP (Escola Municipal Especial Virgilina Pereira), a instituição conta 

com um grupo de alunos com em média 122 alunos de idades e limitações variadas, 

disposta em uma estrutura de um único pavimento, onde há uma grande circulação 

nos seus corredores, porém com algumas limitações e algumas restrições 

direcionadas para os estudantes. 
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Para melhoria das instituições, as mesmas podem adequar-se com a 

construção de rampas com inclinação correta e corrimãos para uma maior 

segurança, sanitários acessíveis, vias de acesso, alargar portas que possibilitem a 

passagem de um cadeirante, instalação de sinalização tátil, sonora e luminosa. Caso 

a instituição não possua, é importante a obtenção de cadeiras de roda, uma vez que 

qualquer aluno ou profissional pode vir a se machucar, ela servindo de apoio para 

alguma necessidade. 

Diante desses estudos e da observação da importância de um ambiente 

escolar adequado para seus usuários e que facilitasse sua rotina, foi proposto um 

projeto de sinalização para aplicação no espaço educacional, juntamente com as 

técnicas de acessibilidade. A seguir, encontra-se o andamento da elaboração da 

mesma. 
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Capítulo 04. SINALIZAÇÃO ESCOLAR 

 

4.1 Informações sobre a Escola Municipal Especial Virgilina Pereira 

 Situada na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, interior do estado de 

Pernambuco, a Escola Municipal Especial Virgilina Pereira vem funcionando desde 

2002 com o objetivo de acolher de forma inclusiva as pessoas com deficiência para 

uma educação especializada, para o acesso ao conhecimento e à informação. 

Atualmente, a escola conta com um grupo de 122 alunos de idade entre 4 e 56 anos, 

de ambos os sexos, com deficiências variadas, dentre elas: deficiência mental, 

visual, auditiva, motora, autismo, Síndrome de Down, TGD (transtornos globais do 

desenvolvimento) e deficiências múltiplas. 

 Com uma estrutura física de um único pavimento, a instituição conta com uma 

área verde para lazer, salas de aula, laboratório de informática, minibiblioteca, 

brinquedoteca, sala de estímulos e de recursos, como também acompanhamento 

psicológico para os alunos, visto que todos têm alguma necessidade especial e 

precisam ser acompanhados por profissionais específicos. Sua estrutura também 

conta com corredores e portas largas que facilitam o acesso dos alunos nas 

dependências da escola, como é o caso dos alunos cadeirantes que necessitam de 

um amplo espaço para circulação. 

Para estudo do local, foram realizadas visitas e elaborada uma planta baixa 

para análise detalhada do espaço escolar. Diante disso, foi possível a identificação 

dos tipos de placas e locais onde as mesmas deveriam estar dispostas, como 

também o que deveriam sinalizar. Além dos locais de livre circulação pelos 

estudantes, como salas de aula, minibiblioteca, brinquedoteca e laboratório de 

informática, há outros locais que são restritos aos funcionários da escola, como 

almoxarifado e despensa, que precisam de identificação para acesso, proibindo os 

alunos de terem acesso aos mesmos sem autorização.  

Conhecendo melhor o ambiente, foi possível diagnosticar as falhas e as 

necessidades encontradas na escola, a fim de melhorar a rotina dos alunos na 

instituição, como também tornar o ambiente mais agradável, acessível e mais 

seguro.   
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4.1.1 Necessidades encontradas 

Analisando o dia-a-dia dos alunos, vivenciando momentos como se também 

tivesse algum tipo de deficiência e descobertas feitas por meio de contato com 

professores, pais, funcionários e diretora da escola, falhas na sua estrutura foram 

encontradas, como consta nos apêndices. Falhas estas que acabam dificultando o 

acesso dos alunos nas dependências da instituição.  

 Estando localizada numa rua de calçamento, a mesma não possui faixa de 

pedestres para acesso à instituição, tampouco semáforo de trânsito nas 

proximidades. Para acesso à escola, nota-se a existência de uma rampa de acesso 

com o intuito de facilitar a entrada do aluno. Em contrapartida, a calçada da escola é 

estreita e possui alguns obstáculos de passagem, como postes e árvores.  

  Mesmo contando com uma estrutura contendo rampas, corredores e portas 

largas, há alguns aspectos que dificultam a circulação dos estudantes. De início, 

observa-se logo na entrada uma rampa de acesso que não tem a inclinação correta 

de 8,33% como solicita a norma NBR 9050 da ABNT, tendo ela uma inclinação 

superior e sem corrimão, fazendo com que o cadeirante necessite de ajuda para ter 

acesso ao prédio principal da escola. 

Em seguida observa-se o corredor de acesso principal da instituição, onde 

seu piso é feito de cimento queimado, tornando-o escorregadio e perigoso para 

alunos que tem limitação de movimentação. Há também casos que alguns alunos, 

devido a sua deficiência, adquirem hiperatividade e se movimentam com rapidez, 

deixando-o mais propício a sofrer qualquer tipo de acidente. 

Para acesso às salas de aula e demais ambientes que eles têm livre 

circulação, seus espaços são confortáveis e não apresentam nenhum tipo de perigo 

para eles. Contando com a ajuda de portas largas com o objetivo de facilitar a 

entrada dos alunos nas salas desejadas, as dimensões de seu interior também 

acabam promovendo movimentação autônoma dentro dela. Já nos banheiros, sua 

entrada é de acesso fácil, porém falho para PCR, por ser um corredor com 

dimensões limitadas. Na cabine acessível foi possível verificar utensílios acessíveis, 

como barras de apoio, mas por haver porta estreita, a cadeira de rodas fica limitada 

a entrar, tendo o aluno que necessitar de ajuda para ter acesso à bacia sanitária. 
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Além desses pontos observados na estrutura física da escola, há também os 

referidos à sinalização. Com uma sinalização falha e inexistente em alguns lugares, 

observa-se a desatualização em relação à sua disposição, como também desgaste 

do material utilizado para sinalizá-la, inexistência de alguns aspectos que incluam 

todos os alunos e um padrão estético a ser seguido para torná-la um padrão 

uniforme da instituição.  

Não bastando apenas esse tipo de sinalização visual, a sinalização luminosa 

e sonora também deve está presente para os alunos com deficiência auditiva. Sinais 

luminosos completam a informação que o sinal sonoro de alerta representa, estando 

esta localizada em cada sala, nos corredores, nos banheiros e demais lugares que 

eles tenham acesso e que permita uma fácil visualização. 

Em relação à sinalização tátil, não é existente e os alunos que têm baixa 

visão ou não enxergam não conseguem se localizar no espaço como seria o ideal. 

Seja a informação transmitida por meio de texto em relevo ou estando em Braille, 

facilitam o aluno a ter maior autonomia no seu tráfego, como também pelo piso tátil. 

4.1.2 Utilização do espaço e dos equipamentos escolares 

Os alunos tendo livre acesso de circulação em quase toda a escola, já 

convivem normalmente com as falhas existentes na sua estrutura. Por não ser uma 

instituição de ensino convencional, a sua forma faz com que os estudantes sintam-

se mais livres em relação ao ensino formal, notando-se variações de comportamento 

decorrente da deficiência que têm em particular. 

Devido os alunos cadeirantes existentes e os que têm outro tipo de 

deficiência, verifica-se a importância do corredor não ter obstáculo para facilitar a 

circulação por eles nas dependências do colégio. Isso faz com que a circulação fique 

mais livre e os obstáculos não se tornem perigosos para os mesmos.  

Em relação aos equipamentos escolares, a maior falha encontrada foi sobre a 

carteira escolar. Sendo ela um encaixe de duas partes, cadeira e mesa, sua 

dimensão é reduzida e uma cadeira de rodas não consegue o total encaixe sob a 

mesma, por sua largura e altura reduzidas, tendo o estudante que ficar metade 

dentro e metade fora da carteira.  
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DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Capítulo 05. SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO 

 A partir do estudo de Velho (2007) e Lobach (2001), o sistema de sinalização 

foi elaborado para tornar o ambiente mais completo para seus usuários, como 

também um ambiente mais seguro. Tal sistema é composto por sete subsistemas, 

sendo eles: informacional, ambiental, gráfico, formal, construtivo, acessível e de 

segurança, sendo os mesmos descritos a seguir. 

5.1 Sistemas informacional e ambiental 

Como definição do sistema informacional, tem-se o sistema que é 

responsável por conter todas as informações da instituição de ensino. Em 

contrapartida, o sistema ambiental é responsável por detalhar o dia-a-dia dos alunos 

e profissionais nas dependências da escola, como: fluxo, necessidades, falhas e 

barreiras encontradas por eles.  

 Sistema informacional 

A instituição de ensino EMEVP, situada na Rua Biu de Deda, no bairro São 

Jorge, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe – Pernambuco é formada por um 

terreno com pavimento único, abrigando salas de aula, laboratório de informática, 

minibiblioteca, brinquedoteca, sala de estímulos e de recursos, como também 

acompanhamento psicológico para os alunos, visto que todos têm algum tipo de 

necessidade especial.  

Inaugurada em outubro de 2002, a escola vem acolhendo pessoas com 

deficiência com idade entre quatro e cinquenta e seis anos. Para atingir todas as 

idades com atividades diferenciadas, a escola tem horário de funcionamento nos 

três turnos: manhã, tarde e noite, sendo esse último exclusivo para pessoas acima 

dos dezoito anos.  

Para estudo do local, foram realizadas visitas à escola e construída uma 

planta baixa para análise detalhada do espaço. Além dos locais de livre circulação 

pelos estudantes, como salas de aula, minibiblioteca, brinquedoteca e laboratório de 

informática, há outros que são restritos aos funcionários da escola, como 

almoxarifado e despensa.  



 
 

44 

Na sinalização existente da instituição, observa-se desatualização em relação 

à sua disposição, indicando lugares inexatos, como também desgaste do material 

utilizado para sinalizá-la e inexistência de alguns aspectos que tornem a informação 

comum a todos os alunos. Esses aspectos podem ser por meio da sinalização tátil, 

através da escrita em relevo ou escrita em Braille, luminosa, sonora dentre outros. 

 Sistema ambiental 

Como único acesso utilizado para ter acesso à escola, os alunos entram por 

um portão único que fica centralizado na entrada da instituição em relação ao 

quarteirão. Logo em seguida, há um pequeno corredor de concreto que dá acesso 

ao portão do prédio principal. Ao redor deste, há um pátio arborizado ao ar livre com 

areia de revestimento do piso servindo como área de lazer para os estudantes. No 

final do mesmo, há uma rampa de inclinação elevada, superior a 8,33%, e sem 

corrimão que dá acesso ao portão principal, dificultando o uso independente por 

PCR, havendo a necessidade de ajuda de terceiros. 

De acordo com o fluxo dos estudantes, foi disposto neste manual soluções 

para que a localização do espaço fosse feita de maneira mais eficiente. A interação 

do ambiente com as placas é de grande importância para a eficiência do projeto, 

como elementos com precisão e confiabilidade, padronização, legibilidade e 

visibilidade, clareza, contraste de cores, diagramação, tamanhos da tipografia, entre 

outros, como também posicionamento da placa no local e materiais utilizados para 

maior durabilidade e manutenção. Há também um estudo sobre acessibilidade do 

local, aperfeiçoando o ambiente de acordo com as necessidades do seu público e as 

normas técnicas da NBR 9050 da ABNT. 

A partir do estudo do local, do entendimento das suas falhas e as 

necessidades dos seus usuários – alunos, professores e demais profissionais – 

observou-se o tipo de placa que havia necessidade de implantar na escola, como 

também sua localização de aplicação e suas respectivas quantidades. Segue abaixo 

a quantidade, o tipo de placa, juntamente com sua descrição: 

- 17 placas indicativas (sistema de placas que informam de maneira imediata 

o local sinalizado); 
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- 03 placas informativas (sistema de placas que traz informações detalhadas 

sobre a instituição, como fundação, fundadores, entre outros); 

- 04 placas direcionais (sistema de placas que encaminha o leitor para o local 

por meio de setas direcionais, fazendo por onde haja autonomia para localização no 

espaço); 

- 01 placa orientadora (sistema de placas que transmite ao leitor todas as 

informações contidas na instituição, como: descrição dos ambientes existentes);  

- 03 placas reguladoras (sistema de placas que mostra a restrição dos alunos 

nos locais. Ambientes estes onde só é permitida a entrada dos profissionais da 

instituição).   

 No total foram elaboradas 28 placas, com significados diferentes, porém com 

o mesmo objetivo: transmitir a informação de forma rápida, legível, exata e fácil de 

ser compreendida. Em algumas das placas houve a necessidade do uso do texto em 

relevo e da sinalização em Braille, como também elementos de acessibilidade e 

segurança do ambiente. 

5.2 Sistemas gráfico e formal 

 Analisando devidamente a instituição, a escolha dos modelos, combinação de 

cores, uso da tipografia e pictogramas adequados, direção das setas, uso de 

texturas e material, fazendo com que a sinalização ficasse completa e com uma 

aparência mais característica do local.   

5.2.1 Sistema Gráfico 

Segundo Bezerra (2015), sistema gráfico “corresponde ao sistema 

responsável por definir os elementos gráficos da sinalização [tipografia, cor, 

pictogramas, imagens, ilustrações, texturas], além de observar linguagem gráfica, 

conceitos adotados, planejamento e análise das ocorrências”. Esses fatores variam 

de acordo com o ambiente a ser sinalizado, criando um modelo que represente tal 

lugar e consiga passar essa identidade para seu público. 

Derivando da bandeira da cidade, utilizou-se de suas cores (azul, branco e 

verde) e das suas listras para elaboração de uma placa moderna e que não fugisse 
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das características existentes da escola, como por exemplo, o fato da instituição ser 

do município. Tal identidade foi utilizada independente de possíveis mudanças de 

gestão da secretaria de educação ou de infraestrutura, ao contrário do que foi 

notado nas placas contidas na instituição, com traços da gestão anterior.  

Com isso, as cores utilizadas foram o branco, servindo de plano de fundo 

para a placa, o preto, utilizado na tipografia e nos pictogramas para um melhor 

contraste e visibilidade em relação do branco, azul e verde nas listras horizontais 

para seguir a mesma ideia da bandeira, havendo apenas mudança da direção das 

listras. 

Também foi estudado o tamanho que o texto e seu espaçamento deviam ter, 

sendo isto possível por meio do cálculo incluindo a distância de aplicação. Já os 

pictogramas e as listras servem para uma melhor padronização, como também uma 

harmonização que ficasse atraente aos olhos do público, evitando que suas 

informações estivessem dispostas de maneira distorcida.  

Segue abaixo um exemplo do modelo de placa indicativa de sinalização: 

Figura 7 – placa Indicativa 

 

Fonte: autora (2016) 
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 A imagem anterior apresenta o modelo padrão para construção de todas as 

demais placas necessárias para implantação na escola. As variações serão sobre o 

tipo e local de aplicação da placa, a quantidade de texto necessária para a mesma e 

sua forma de fixação.   

5.2.1.1 Elaboração dos pictogramas 

Para elaboração dos pictogramas para uso na sinalização, buscou-se 

entendimento para os alunos, uma vez que alguns têm limitação de compreensão 

podendo não entender a mensagem cuja placa tem o objetivo de transmitir.  

Com isso, foram utilizados pictogramas já existentes em sua variação para se 

adequar ao público, como a do laboratório de informática, dos banheiros, da 

secretaria, das salas de aula, da cozinha e da sala da psicóloga. Houve também a 

criação de outros que representassem o mais próximo possível o ambiente a ser 

sinalizado, como se observa no pictograma da despensa e da brinquedoteca e 

minibiblioteca. 

Segue abaixo a imagem dos pictogramas exemplificados anteriormente: 

Figura 8 – pictogramas utilizados: laboratório de informática, banheiros feminino e masculino, 

secretaria, psicóloga, despensa, minibiblioteca e brinquedoteca, sala de aula e cozinha, 

respectivamente. 

 

Fonte: autora (2016) 

 

Verificou-se que o uso dos pictogramas tem o objetivo de facilitar a 

compreensão, visto que a comunicação acaba sendo feita de forma dinâmica. Ao 
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olhar para o pictograma, o público do espaço não deve, necessariamente, ter um 

conhecimento linguístico para entender a informação, não ocasionando exclusão de 

nenhum aluno.  

5.2.1.2 Cores 

Se tratando de uma escola do município, a EMEVP é composta por uma 

combinação das cores verde, azul e branco, decorrente da bandeira da cidade de 

SCC. Algumas placas existentes no local tinham cores diferenciadas devido às cores 

da gestão da secretaria de educação e de infraestrutura anteriores. 

A nova e atual proposta provém apenas das cores da bandeira, evitando 

mudanças de coloração devido à mudanças de gestões, criando assim uma 

uniformização em relação às placas, como também as cores já utilizadas na 

instituição.  

Segue abaixo a imagem da bandeira da cidade: 

Figura 9 – bandeira da cidade de Santa Cruz do Capibaribe 

 

Fonte: Wikipédia (2016) 

 

Como notado na imagem, o uso das cores foi uma característica forte para 

construção do projeto de sinalização, não descaracterizando a instituição com os 

traços existentes na bandeira do município. Como consta também na imagem, pode-

se notar um pouco da história da cidade através da cruz de madeira sobre as 

pedras, originando-se assim o nome do município, Santa Cruz do Capibaribe.  
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5.2.1.3 Tipografia 

Conforme citado anteriormente, dentre as melhores e as mais indicadas 

tipografias para uso na sinalização, foi escolhida a tipografia Helvetica, a fim de 

proporcionar ao leitor uma melhor visualização do texto presente nas placas. A 

escolha também foi feita pelo fato dela ser considerada uma tipografia que transmite 

a informação de maneira clara, sofrendo mudanças apenas no seu tamanho de 

acordo com a quantidade de texto existente. 

Na placa a seguir, é possível observar as variações de tamanho existentes na 

mesma, não mudando a forma da transmissão da informação e tornando-a mais 

atrativa aos olhos. Essa combinação fez com que o leitor visualizasse de imediato os 

textos de maior importância, deixando os demais como uma forma de leitura 

secundária.  

Figura 10 – placa informativa onde as variáveis de tamanho são bem visíveis 

 

Fonte: autora (2016) 

Na placa é possível notar o uso textual de maneira ordenada, mesmo 

havendo tamanhos variados de tipografia. As variações ocorreram com a finalidade 

de destacar as informações mais importantes, contendo assim as informações 

complementares. 
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5.2.1.4 Setas e mapas 

 Como mencionado em capítulos anteriores, as setas são de extrema 

importância para o leitor saber qual direção seguir num ambiente. Estas estando 

dispostas nos locais corretos possibilitam ao aluno autonomia para não precisar de 

ajuda para se localizar, pois ela por si só já traz as informações necessárias de 

direção. 

O uso das setas neste projeto foi apenas de setas de direção horizontais e 

verticais, não causando confusão ao seu público por meio das setas de direção na 

diagonal. Na imagem abaixo, consta uma placa direcional utilizada juntamente com 

o texto e o pictograma para reforçar a informação. 

Figura 11 – placa direcional 

 

Fonte: autora (2016) 

 Para uma melhor compreensão de quais os tipos de placa e seus respectivos 

locais de aplicação, foi necessário o estudo da escola através da planta baixa, onde 

analisa-se toda a questão de circulação e da disposição dos espaços contidos na 

escola. Diante disso, chegou-se ao número final da quantidade de placas juntamente 

com o seu tipo.  

 Segue abaixo o esquema da planta baixa elaborado para um maior 

entendimento da mesma de forma geral. Na imagem também os ambientes 

discriminados como também o tipo e local da sinalização.  
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Figura 12 – planta baixa e descrição do ambiente e dos tipos de placa 

 

Fonte: autora (2016) 

 No esboço da planta baixa foi possível entender melhor o fluxo e o 

funcionamento da escola, por meio da observação das necessidades da instituição, 

como também dos profissionais e dos estudantes que a utilizam. Com isso, os locais 

de uso e tipo das placas foram pontuados com o intuito de facilitar o dia a dia dos 

seus usuários. 

5.2.2 Sistema formal 

Definindo o sistema formal como escolha e desenvolvimento do modelo da 

sinalização, juntamente com a opção de materiais e aplicação do projeto, pode-se 

concluir o que melhor se identifique com o ambiente, suprindo da melhor forma as 

necessidades da escola como a do seu público.  

5.3 Sistema construtivo  

 Especificações do detalhamento técnico de espaçamentos utilizados no 

sistema gráfico para tornar o texto mais atraente e menos cansativo no ato da 

leitura, e de montagem, como tipo de fixação altura a ser aplicada e demais 

distâncias, fazem parte do sistema construtivo.  

Segundo Velho (2007), o sistema construtivo caracteriza-se como 

componentes do sistema, seriação, otimização dos processos, modularidade e os 
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processos produtivos para finalização da placa. Com isso, evitam-se possíveis erros 

no momento da confecção da mesma e facilitam o entendimento dos profissionais 

da área de fabricação.  

Abaixo, segue imagem de um modelo de especificação do sistema construtivo 

no sistema gráfico. 

Figura 13 – Sistema construtivo no sistema físico formal 

 

Fonte: autora (2016) 

 A seguir também segue imagens do sistema construtivo de montagem, para 

melhor entendimento no momento de fabricação. 
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Figura 14 – Vista lateral da placa 

 

 

Fonte: autora (2016) 

 

Figura 15 – Vista superior da placa 

Fonte: autora (2016) 
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Figura 16 – detalhamento de montagem 

 

Fonte: autora (2016) 

 Com as especificações gráficas e de montagem, foi possível o envio à gráfica 

para confecção da mesma, uma vez que todas as observações de instalação 

estavam presentes no manual. Com isso, facilitou o entendimento do processo para 

um resultado esperado mais exato.   

5.4 Sistema acessível e de segurança 

Embora o prédio seja destinado a pessoas com deficiência, analisou-se em 

sua estrutura falhas que atrapalham no dia a dia dos alunos. Ao entrar na instituição, 

observou-se uma rampa sem corrimão, por onde tem acesso ao prédio principal da 

escola, mas como sua inclinação é maior que o recomendado, de 8,33%, faz com 

que o aluno cadeirante necessite de ajuda para se deslocar. 

Em relação à estrutura interna, a instituição conta com corredores e portas 

largas, como também salas de aula que possibilitam aos cadeirates e bengalantes 

uma autonomia na circulação, mas por conter piso escorregadio, os estudantes 

correm o risco de escorregar e vir a sofrer algum tipo de acidente. Por não haver 

sinalização tátil, o deficiente visual ou de baixa visão sente dificuldade em se 

localizar no espaço, seja a sinalização aplicada no piso para condução a 

determinado ambiente ou ela aplicada diretamente no local. 
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A sinalização existente na escola é falha, desgastada, não atualizada e sem 

sinalização tátil, dificultando a compreensão dos alunos, como também confusão no 

seu local exato de aplicação. Verifica-se que a instituição tem banheiro acessível, 

mas suas dimensões estão inferiores com as da NBR 9050. Em relação às barras de 

apoio, são existentes, porém devido às dimensões da cabine e da porta de acesso 

ser estreitas, a cadeira de rodas não consegue ter acesso, tornando mínima sua 

utilização pelo público que deveria ser contemplado com essa adaptação. 
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Capítulo 06. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com a elaboração deste estudo, foi possível desenvolver um projeto que 

melhor se adequasse à instituição, como também com a finalidade de suprir as 

falhas existentes e as necessidades encontradas pelos alunos. Para isso, elaborou-

se um manual de sinalização, onde há todo um estudo feito da criação projetual, que 

discrimina todas suas etapas, como também cores, materiais e forma de aplicação, 

que viesse a ser desenvolvida e interpretada com total entendimento. 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos pela pesquisa realizada na 

EMEVP. Esta é dividida em sete etapas, cada uma representando uma fase da 

construção da sinalização, sendo desde a placa indicativa até a placa reguladora, 

contendo também suas aplicações e o sistema acessível.  

 Como não houve o levantamento exato da quantidade de alunos com suas 

respectivas limitações, elaborou-se um projeto por meio do conhecimento geral dos 

alunos obtidos por intermédio de profissionais da mesma, englobando assim todos 

os tipos de limitações dentro da instituição. 

 Iniciando as etapas para a construção da sinalização, tem-se a etapa 1, 

representando o sistema gráfico da placa indicativa: 

Figura 17 – sistema gráfico da placa indicativa 

 

Fonte: autora (2016) 
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 Na imagem anterior, há a discriminação do local a que a placa se destina, 

como também a escolha da tipografia utilizada e o exemplo dos seus caracteres, 

sejam eles em caixa alta ou caixa baixa. O tamanho e o tipo de alinhamento usado 

também são especificados, evitando um possível uso de tamanho maior ou menor 

da fonte, acarretando uma mudança no estudo da estética da placa. Como já foi 

citado, o uso das cores provém da bandeira da cidade, mas para o conhecimento 

exato da tonalidade a ser aplicada, utilizou-se da escala de cores CMYK com suas 

respectivas intensidades. 

 Como etapa 2, há a representação do sistema físico/formal da placa 

informativa: 

Figura 18 – sistema físico/formal da placa informativa 

 

Fonte: autora (2016) 

 Para uma melhor organização do conteúdo a ser utilizado na sinalização, 

observou-se necessário a realização de diversos cálculos a fim de chegar ao melhor 

tamanho de placa para que seus espaçamentos, tamanhos das tipografias, listras e 

figura utilizados fossem dispersos da forma mais adequada com o objetivo de deixá-

la esteticamente agradável. 
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Dando continuidade ao sistema físico/formal mostrado anteriormente, a etapa 

3 mostra o sistema físico/formal com especificações das vistas lateral e superior do 

sistema de placa direcional. A diferença de aplicação desse sistema de placa para 

as demais será mostrada posteriormente para maior entendimento. O que irá diferir 

desse sistema de placa para os demais é à maneira de fixação, pois a placa 

direcional é composta por metal em apenas um dos seus lados, devendo ser fixada 

por esse com o auxílio de parafusos. Decorrentes disso, as seguintes vistas acabam 

sendo diferentes das demais. 

Figura 19 – sistema físico/formal da placa direcional (vista lateral) 

 

Fonte: autora (2016) 
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Figura 20 – sistema físico/forma da placa direcional (vista superior) 

 

Fonte: autora (2016) 

Como etapa 4, o sistema construtivo mostra o passo a passo de sua 

montagem, a fim de facilitar no momento de conectar as partes componíveis do 

projeto. Abaixo segue o sistema descrevendo o tipo de placa orientadora, ou seja, 

instruções gráficas de sua montagem. 

Figura 21 – sistema construtivo de montagem da placa orientadora 

 
Fonte: autora (2016) 

 

Completando a informação da maneira de como a placa anterior foi montada, 

o sistema construtivo conta também com especificações do ato de aplicação na 

superfície desejada. Como forma de representação, em seguida é expresso o 

detalhamento de fixação no ambiente da placa reguladora na etapa 5. 
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Figura 22 – sistema construtivo de fixação da placa reguladora 

 

Fonte: autora (2016) 

Observando a imagem anterior, é possível visualizar a maneira como a placa 

deve ser aplicada na instituição. Por se tratar de uma placa reguladora, a mesma é 

aplicada na frente da porta para seu público ter uma visualização imediata que sua 

entrada não é permitida naquele local. Para detalhar sua aplicação, a distância que 

a placa deveria ter do chão foi expressa, ou seja, 140 centímetros. 

Como etapa 6, tem-se o conhecimento dos tipos de placas utilizadas, do local 

de aplicação e da maneira de como deve ser fixada. Com isso, imagens de 

aplicação das placas (ver apêndices) foram feitas com a finalidade de tornar mais 

clara a visualização, como também deixar a construção do projeto mais completa.  

Por tornar a EMEVP mais acessível com o uso de placas nos seus variados 

tipos, observou também a necessidade da sinalização tátil para condução e 

localização na mesma. Além da escrita em Braille nas placas indicativas, o uso do 

mapa tátil e da sinalização podotátil tem o objetivo de suprir as barreiras 

encontradas pelos alunos com deficiência visual, sendo os dois tipos elaborados 

para uma rotina mais cômoda para os estudantes (ver aplicação dos pisos táteis nas 

imagens dos apêndices). 
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Na etapa 7 é avaliada a acessibilidade na instituição, por meio de um 

questionário já existente (Bezerra, 2015) e respondido de acordo com a sua 

estrutura física. Foram avaliadas questões sobre acesso interno e externo, 

circulação, aplicação de sinalização e os ambientes, como banheiros e salões. 

 O acesso interno e externo foi avaliado por meio de calçada, escadas, 

rampas, corrimão, indicação podotátil, condição de piso, dentre outros. As falhas 

encontradas sobre esses pontos foram a inclinação da rampa superior à indicada 

pela ABNT e inexistência de corrimão para suporte de locomoção. Outra falha 

encontrada foi o piso escorregadio que por os alunos possuírem síndromes 

variadas, pode acarretar em acidentes. Também foi encontrada inexistência de piso 

tátil analisada em toda sua estrutura, seja ela interna ou externa. 

 Se tratando da circulação interna da escola, sua estrutura está conforme as 

dimensões adequadas para o público que ela atende, como PCR e bengalantes, que 

necessitam de um espaço maior para uma boa locomoção. Os pontos notados foram 

corredores, portas e rampas largas que auxiliam no dia a dia dos estudantes, 

gerando mais autonomia de movimentação. Para ajudar também a sua estrutura, a 

escola conta com uma boa iluminação natural, não tendo que parar suas atividades 

dos turnos da manhã e da tarde caso tenha queda de energia. 

Completando a informação sobre a escola, ela conta com uma estrutura falha 

de banheiros, havendo o espaço acessível com o equipamento necessário, porém 

suas dimensões não possibilitam a entrada do cadeirante na cabine, tampouco sua 

circulação dentro da mesma. Para acesso aos banheiros, o estudante deve se 

locomover com cuidado para não colidir nas paredes, devido ao corredor ser 

estreito.  

Por fim, houve uma melhora na sinalização da instituição, pois as que 

existiam, eram falhas, desatualizadas e não atendiam a todos os estudantes. Com o 

projeto de sinalização em andamento com a acessibilidade, um conjunto de placas 

foi criado, como também apresentado meios que deixasse a escola acessível para 

todos, através do piso tátil, texto em relevo e em Braille, atualização de uso, 

preocupação com a fixação e local de aplicação, como também todos os fatores que 

foram levados em consideração para a construção das placas: cores, pictogramas, 

tipografia, material, modelo, contraste, legibilidade, visibilidade e ergonomia.  
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Não bastando apenas à sinalização tátil e visual, deve haver também a 

sonora e luminosa. A sinalização sonora auxilia a informar os horários de intervalo 

da aula quando um toque indica seu começo e fim, como também o toque que indica 

o início e término das atividades. Pode ser usado também como meio de segurança 

dentro do banheiro, para caso alguém sofra algum acidente, acionar o toque de 

ajuda. Sendo utilizada de maneira parecida, a sinalização luminosa reforça, para os 

alunos com deficiência auditiva, a mensagem transmitida pelo som através de luzes 

presentes nas dependências do espaço. 
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Capítulo 07. CONCLUSÃO 

 

A presente monografia teve como objetivo principal analisar a sinalização e a 

acessibilidade da Escola Municipal Especial Virgilina Pereira por meio da sua 

estrutura, do seu funcionamento e do seu público. Isto foi possível através de visitas 

de observação, preenchimento de um questionário já existente, como também com 

conversas com a diretora, professores e alguns pais de alunos. 

Os pontos analisados através dos meios de pesquisa tiveram grande 

relevância, visto que através deles foi possível identificar as falhas, as necessidades 

e os pontos para melhoria da instituição, assim sendo possível a elaboração de um 

material que viesse a ser útil para a mesma, tornando o ambiente mais agradável e 

seguro para seus usuários. 

Por ser uma escola do município que atende pessoas com diversos tipos de 

deficiência, ela deveria contar com uma estrutura acessível para possibilitar aos 

seus alunos um espaço que eles pudessem ter mais autonomia de circulação. 

Contando também com um público de idades variadas, a sinalização deveria atingir 

tanto a diferença de idades, como também as limitações que são encontradas. 

Tendo uma estrutura com meios acessíveis falhos, os estudantes encontram 

dificuldades de ter total acesso aos espaços da escola. Um exemplo são as pessoas 

que necessitam de cadeira de rodas para se locomover, pois são encontradas 

barreiras desde a entrada da instituição, que mesmo a rampa de acesso sendo 

larga, e possibilitando acesso para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, ela é 

íngreme e não tem a ajuda de corrimão nas laterais que interliga a entrada ao prédio 

principal.  

Diante disso, os estudantes precisam da ajuda para conseguir subir a rampa, 

este transtorno poderia ser diminuído com a construção de uma rampa com a 

inclinação correta e equipamentos utilizados adequadamente. Em contrapartida, 

seus corredores são largos, possibilitando uma boa movimentação sem perigo de 

esbarrar nas pessoas ou em algum obstáculo.    
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Além dessa barreira, outro fator encontrado foi o dimensionamento dos 

banheiros, como também sua falha estrutura para uso. Como foi citado 

anteriormente, uma PCR necessita de uma área de circulação de 360°, ou seja, uma 

área medindo 150 centímetros de diâmetro, devendo a cabine ter dimensões 

maiores para permitir ao cadeirante uma livre circulação. Mesmo havendo barras de 

apoio, a mesma não possibilita ao cadeirante movimentação dentro dela.    

Com isso, faz com que o aluno tenha limitaçao para utilizar o banheiro, pois 

como a cabine e sua porta são estreitas, a cadeira de rodas não entra, tendo o 

estudante que necessitar da ajuda de professores ou de outros profissionais da 

escola para auxiliar no seu uso.   

 Não bastando os fatores acessíveis, a sinalização existente no local também 

é falha, pois como é antiga, ela está sinalizando lugares que já não tem mais o 

mesmo uso. Seu material está desgastado devido ao tempo, como também não 

possibilita a todos os alunos o devido acesso à informação ali expressa, tendo como 

exemplo a inexistência da escrita em Braille ou em relevo, podendo transmitir a 

mensagem para os estudantes com dificuldade visual. 

 Por fim, conclui-se que com o sistema de sinalização aqui proposto, as 

necessidades dos alunos diante das informações contidas nas placas serão 

supridas, pois a mesma foi estudada com o intuito de englobar as várias maneiras 

de percepção da informação, seja ela através da comunicação tátil ou visual. As 

placas elaboradas para a instituição contam com texto em relevo e com escrita em 

Braille, possibilitando ao seu público acesso à informação ali presente de diferentes 

formas.  

 Outros fatores de acessibilidade que auxiliam na construção de um ambiente 

mais acessível, são o uso do mapa tátil para localização e entendimento geral do 

espaço, como também o uso de piso podotátil de alerta e de direção, para tornar o 

deslocamento das pessoas com deficiência visual mais autônoma.   

A partir deste projeto, além da implantação de sinalização adequada, há a 

necessidade de reformas na instituição a fim de deixar sua estrutura apta para 

todos. Uma preocupação que também deve ser levada em consideração é o acesso 

à escola, pois por não conter semáforo de trânsito nem faixa de pedestre próximo, 
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os pais dos alunos ficam esperando que os motoristas que ali trafegam deem 

passagem para poder levar seu filho à escola, como também obstáculos presentes 

na calçada.  
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ANEXOS 

 

Questionário 

A ACESSO EXTERNO SIM NÃO 

A1 Possui rampas de meio-fio [10% de inclinação]   

A2 Possui calçada pavimentada [sem grandes desníveis, buracos]   

A3 Possui estacionamento com vagas preferenciais    

A4 Possui acesso ao prédio por rampas   

A5 Possui acesso fácil [opção sem porta giratória]    

 

B ACESSO INTERNO SIM NÃO 

B1 Possui acesso para outros andares [rampas com 10% inclinação, 
elevador] 

  

B2 Possui corrimãos sinalizados adequadamente   

B3 Possui piso antiderrapante nas escadas   

B4 Possui indicação podotátil de início e término das escadas   

 

C CIRCULAÇÃO SIM NÃO 

C1 Existe piso podotátil   

C2 Possui sinalização podotátil aplicada adequadamente   

C3 Existem barreiras que impedem a circulação autônoma   

C4 Possui piso liso, mas não escorregadio     

C5 Possui iluminação adequada   

C6 Respeita as medidas de largura exigidas pela norma [corredores]   

C7 Respeita as medidas de largura exigidas pela norma [portas]   

C8 Respeita as medidas de largura exigidas pela norma [rampas]   

 

D APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO [TÁTIL, VISUAL E SONORA] SIM NÃO 

D1 Sinalização vertical – utiliza a linguagem Braille nas placas de 
sinalização 

  

D2 Sinalização vertical – respeita as normas de altura   

D3 Sinalização vertical – usa pictogramas em relevo além dos textos   

D4 Sinalização vertical – usa contraste cromático | baixa visão]   

D5 Sinalização através de placas informativas com sinalização visual   

D6 Sinalização através de placas informativas com sinalização tátil       

D7 Sinalização através de placas informativas com sinalização sonora       

 

E AMBIENTES [BANHEIROS, SALÕES] SIM NÃO 

E1 Possui banheiro para acesso público acessível     

E2 Banheiro acessível possui barras de apoio   

E3 Banheiro acessível possui porta com circulação acessível     

E4 Banheiro acessível possui cabine com circulação acessível     

E5 Banheiro acessível possui alarme sonoro   

E6 Possui mobiliário adaptado [balcões, guichês, mesas]   

E7 Possui área de descanso para cadeirantes       
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APÊNDICES 

 

Imagem 1 – sala de aula 

 

Fonte: autora (2016) 

 

Imagem 2 – corredor da instituição 

 

Fonte: autora (2016) 
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Imagem 3 – sinalização atual 

 

Fonte: autora (2016) 

 

Imagem 4 – carteira escolar 

 

Fonte: autora (2016) 
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Imagem 5 – placa indicativa aplicada 

 

Fonte: autora (2016) 

 

Imagem 6 – placa informativa aplicada 

 

Fonte: autora (2016) 
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Imagem 7 – placa direcional aplicada 

 

Fonte: autora (2016) 

 

Imagem 8 – placa orientadora aplicada 

 

Fonte: autora (2016) 



 
 

73 

Imagem 9 – placa reguladora aplicada 

 

Fonte: autora (2016) 

 

Imagem 10 – mapa tátil aplicado 

 

Fonte: autora (2016) 


