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RESUMO 

 

 O trabalho aqui apresentado tem como tema a Acessibilidade Arquitetônica no 

Colégio Militar de Brasília:  Problemas Estruturais e Organizacionais. Tal abordagem se faz 

necessária para retratar a realidade vivenciada, apresentando as dificuldades de acesso em 

relação às barreiras arquitetônicas encontradas no espaço escolar e apontar o tipo de 

infraestrutura física que as escolas oferecem para receber os alunos especiais e com 

limitações. Busca-se identificar as adaptações necessárias realizadas nas salas de aula e 

demais dependências e abordar o modo que o Colégio Militar analisado está adequando-se 

para atender os alunos especiais e com limitações motoras; para tanto, foram realizadas 

pesquisas bibliográficas e foi observado como as organizações de atendimento educacional 

especializado tratam do tema em questão. Averiguou-se ainda, quais os tipos de benfeitorias e 

tipos de acessibilidades necessitam ser realizadas bem como as metodologias que necessitam 

serem adotadas pelos profissionais envolvidos para que a inclusão tenha êxito e as barreiras 

sejam eliminadas, facilitando o acesso de alunos especiais ao meio escolar, possibilitando que 

o processo de ensino aprendizagem seja concretizado, chegando ao maior número de alunos 

possíveis.   

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Metodologia. Barreiras arquitetônicas. Colégio Militar.  

 

 

 
 

ABSTRACT 

 

 The work presented here has as its theme Architectural Accessibility at the Military 

College of the Federal District: Structural and Organizational Problems Such an approach is 

necessary to portray the lived reality, presenting the difficulties of access in relation to the 

architectural barriers found in the school space and to point out the type of physical 

infrastructure that schools offer to receive special and limited students. It seeks to identify the 

necessary adaptations made in the classrooms and other dependencies and address the way 

that the Military College analyzed is adapting to serve special students with motor limitations; 

to this end, bibliographic research was conducted and it was observed how specialized 

educational service organizations deal with the theme in question. It was also found out what 

types of improvements  

and types of accessibility need to be performed as well as the methodologies that need to be 

adopted by the professionals involved in order for inclusion to be successful and barriers 
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eliminated, facilitating the access of special students to the school environment, enabling the 

teaching-learning process to be realized, reaching as many students as possible. 

Keywords: Education. Inclusion. Methodology. Architectural barriers. Militar School. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O trabalho aqui apresentado descreve a Acessibilidade Arquitetônica no Colégio 

Militar de Brasília:  Problemas Estruturais e Organizacionais. O objetivo desta pesquisa será o 

de retratar a realidade vivenciada, apresentando as dificuldades de acesso em relação às 

barreiras arquitetônicas encontradas no espaço escolar, apresentando o tipo de infraestrutura 

física que as escolas oferecem para receber os alunos especiais e com limitações. 

Embora existam outros tipos de barreiras, o trabalho aqui apresentado irá focar apenas 

nas barreiras arquitetônicas.  

Como caminho metodológico escolheu-se a revisão bibliográfica com a intenção de 

relatar através de consultas que o processo inclusivo tem sido um grande desafio educacional. 

Têm-se o intento de mostrar como está sendo organizada a preparação dos espaços físicos e 

de que maneira está sendo conduzida a eliminação das barreiras arquitetônicas para que o 

aluno especial consiga exercer o seu direito de ir e vir e ter acesso a esses ambientes 

educacionais.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBN 9394-96 de 20/12/96, em 

seu capítulo V, Art.58º determina que a educação especial seja oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino aos alunos com necessidades especiais, contudo a Lei nem sempre é 

cumprida em sua integralidade. 

No Colégio Militar de Brasília no que tange a acessibilidade arquitetônica, a realidade 

encontrada é parecida com as demais escolas públicas brasileiras, ou seja, embora os alunos 

estejam amparados, legalmente, na prática a transformação dos espaços de forma a torna-los 

acessíveis, ainda é um problema a ser enfrentado pelos gestores. Tendo em vista que as salas 

de aula nem sempre são adaptadas, os banheiros, os refeitórios e demais dependências na 

maioria das vezes não possuem condições favoráveis de utilização por um aluno com 

limitações de mobilidade, o que dificulta o acesso ao meio escolar, tornando a inclusão 

deficitária e distanciando o aluno do processo de ensino aprendizagem.  

É neste cenário repleto de obstáculos, com poucos profissionais capacitados que o 

processo inclusivo está sendo desenhado. A eliminação dos empecilhos que dificultam o 

acesso ao meio educacional encontra-se em processo de efetivação e a nobre tarefa de incluir 

o aluno especial patina em políticas públicas em desenvolvimento.  

Portanto, no decorrer dessa pesquisa, busca-se identificar quais as adaptações se fazem 

necessárias para que a tarefa de incluir alunos com necessidades especiais e de limitações ao 

Colégio Militar de Brasília seja eficaz e verdadeiramente concretizado. 

 

 

 

 

 

 

2 INCLUSÃO 

 

2.1 PROCESSO INCLUSIVO  

 

Segundo Ainscow & Ferreira (2003), a inclusão é um processo que tem o objetivo de 

apoiar a educação para todos, em especial para cada criança no mundo, encarando a escola 



como um local, onde todos, independentemente da idade tenham um lugar para aprender e 

adquirir conhecimentos que servirão para o pleno desenvolvimento como pessoa.   

No trabalho aqui desenvolvido, a inclusão terá uma abordagem voltada ao ato de 

incluir alunos com limitações especificas de mobilidade a uma instituição de ensino militar, 

ou seja; ao Colégio Militar de Brasília.  

O processo de inclusão demanda tempo, conhecimentos específicos e em alguns casos, 

políticas públicas que orientem a prática. 

 Embora existam Leis que determinem que o processo inclusivo seja efetivado, em 

alguns casos a inclusão é superficial e não garante o acesso e conhecimentos como deveriam.  

  

 
2.2 ESCOLA E A INCLUSÃO 

 

A escola é uma instituição voltada a cumprir o que a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) estabelece. A Lei nº 11.274/2006 (BRASIL, 2006) institui o ensino 

fundamental de nove anos em duas fases que são: Séries iniciais, 1º ao 5º ano e séries finais, 

6º ao 9º ano. Considera-se o 1º ano como o início do processo de alfabetização e que deve ser 

estendido até o 3º ano de escolaridade quando os alunos já desenvolveram conhecimentos e 

habilidades que serão consideradas fundamentais para o processo de alfabetização e 

letramento.  

No decorrer deste processo as capacidades de aprendizagem e competências tais como 

habilidades, conhecimentos, comportamento, valores, necessitam estarem presentes no aluno, 

permitindo que ele compreenda o ambiente natural, social, tecnológico, político e familiar em 

que está inserido. 

Após a conclusão do ensino fundamental o aluno é direcionado ao ensino médio que é 

a etapa conclusiva da educação básica e tem como objetivo, promover a formação integral do 

indivíduo, preparando-o para o exercício da cidadania, para o prosseguimento dos estudos e 

para a inserção no mercado de trabalho, formando, assim, cidadãos críticos, autônomos e 

capazes de atuarem na sociedade a qual pertencem. (BRASIL, 2001). 

A educação inclusiva está voltada ao atendimento de alunos especiais e necessita 

contar com profissionais capacitados, materiais e equipamentos voltados a atender alunos que 

não conseguem desenvolver-se com metodologias mais simples. Ela tem a função de atender 

um público com limitações e necessidades especiais, sejam essas educativas ou não. A 

educação inclusiva necessita estar presente em todas as instituições de ensino, priorizando 

condições que possam garantir o acesso e a participação autônoma do aluno a todas as suas 

dependências e as atividades pedagógicas que a escola desenvolver. (MEC: SEESP, 2001) 

A proposta de educação para os alunos com necessidades especiais é orientada pela 

política de educação inclusiva e requer algumas adaptações curriculares para que processo de 

ensino aprendizagem tenha êxito. A adaptação do currículo estabelecido pela Base Nacional 

Comum Curricular que é orientado e fiscalizado pelas secretarias estaduais e municipais e é o 

passo inicial para um processo inclusivo que seja capaz de favorecer além de acessibilidade 

arquitetônica, também acessibilidades atitudinal, comunicacional, programática, metodológica 

e instrumental e que necessitam serem disponibilizadas para que a inclusão dos alunos com 

limitações seja completa. 

Segundo a Resolução CNE/CEB1 Nº 2, de 11 de setembro de 2001: 

Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às 
escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para a educação de 

qualidade para todos. (BRASIL, 2001, 1). 



Além de matricular todos os alunos com necessidades especiais, os sistemas de ensino 

necessitam de uma organização tanto pedagógica como estrutural, que seja capaz de suprir e 

atender o aluno de acordo com a limitação que ele apresentar. 

 

 

2.3 BARREIRAS ARQUITETÔNICAS 

 

As barreiras arquitetônicas são obstáculos que impedem o uso adequado do meio, a 

prática de ir e vir do indivíduo. São entraves que limitam a área de circulação, o acesso as 

atividades mais simples do dia a dia e geralmente são originadas pela morfologia das áreas 

urbanas e dos edifícios. Esses obstáculos podem ser físicos, comunicacionais, sociais e 

atitudinais, segundo a NBR 9050 (2018).   

Para Aguiar (2014), as barreiras arquitetônicas sempre foram uma das formas de maior 

exclusão de pessoas com necessidades especiais ao meio escolar. Ele afirma que em sua 

maioria, as escolas ainda estão repletas de rampas desordenadas e fora dos padrões 

estabelecidos pela  Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, assim sendo é 

compreensível os números gritantes de abando escolar por alunos com limitações físicas e 

motoras, haja vista que essas barreiras impostas pelo ambiente constrangem levando ao 

sentimento de inferioridade e de impotência perante aos demais colegas. 

A Constituição Federal ampara as mudanças e retiradas das barreiras encontradas pelo 

caminho das pessoas com necessidades especiais, conforme especificado abaixo:   

 
Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso 

público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir 

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 

227, § 2º. (BRASIL, 1988, p.) 
 

 

 

Todavia, somente as adaptações desses espaços e logradouros nem sempre oferecem 

garantias de que os alunos conseguirão ter o acesso que necessitam, haja vista que são muitas 

as limitações e peculiaridades de indivíduo para indivíduo. 

 

 

 

2.3.1Tipos de Barreiras Arquitetônicas 

 

Grande parte das barreiras arquitetônicas são originarias de construções de casas, vias, 

edifícios e outros em áreas urbanas. Essas barreiras podem ser arquitetônicas urbanísticas, 

presentes nas vias públicas e nos espaços de uso público; arquitetônicas de edificação, que 

permanecem nas instalações internas dos edifícios públicos e privados; e arquitetônicas nos 

transportes e nas comunicações que dificultem a realização das respectivas atividades 

(BRASIL, 2000). 

Mobílias posicionadas em locais que atrapalham o acesso de um cadeirante, por 

exemplo, também podem ser consideradas barreiras, assim como árvores e plantas 

posicionadas em locais que atrapalhem a locomoção do indivíduo. Todavia, as barreiras 

arquitetônicas mais comuns, encontradas em um ambiente escolar são; calçadas sem 

adaptações, estacionamentos distantes, falta de vagas para cadeirantes e alunos com 

necessidades especiais, falta de pavimentação no espaço físico escolar, degraus sem 

adaptação, corredores estreitos ou muito amplos e sem piso tátil, pisos escorregadios, portas 

estreitas etc. 
____________________________ 

1 Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. 

 



 

2.4 COLÉGIO MILITAR  

 

O Sistema Colégio Militar do Brasil compõe-se de 13 (treze) colégios, possuindo 

atualmente cerca de 14.500 (quatorze mil e quinhentos) alunos de ambos os sexos dos quais 

3.000 (três mil) alunos estudam no Colégio Militar de Brasília. (CMB, 2019). 

O colégio Militar de Brasília (CMB), analisado neste estudo, tem como objetivo a 

educação básica nos ensinos fundamental e médio, ministrada aos filhos de militares das três 

forças armadas e forças auxiliares, além de estudantes oriundos do meio civil que ingressam 

através de concurso público realizado anualmente nas cidades em que estão sediadas suas 

unidades. 

O CMB apresenta-se como uma escola regular de ensino e que atende todas as 

especificidades em consonância com a legislação federal de educação e obedece às leis e aos 

regulamentos em vigor no Exército, em especial às normas e diretrizes do Departamento de 

Educação e Cultura do Exército Brasileiro (DECEx), órgão gestor da linha de ensino do 

Exército. (DECEX, 2019). 

E assim como as escolas públicas e privadas do país, as escolas militares também 

tiveram que se adaptar as Leis, adequando suas dependências, espaços físicos e profissionais, 

para receberem o público com necessidades especiais e limitações físicas e motoras.  

 
Foto 01- Colégio Militar de Brasília 

 
Fonte: o autor. 

 

A Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu artigo 59° estabelece que: 

 
 

Art. 59º. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais:  

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades; 

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os 
superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns; 

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais 

afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas 

artística, intelectual ou psicomotora; 

“V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 

 

 

De acordo com a Lei acima citada que determina aos sistemas de ensino, seja público 

ou privado a devida adequação dos ambientes escolares, tanto no quesito acessibilidade 



quanto no acesso ao ensino propriamente dito, é fundamental que as escolas estejam 

preparadas para o acolhimento dos alunos com limitações. Dessa forma é imprescindível que 

as estruturas físicas sejam adaptadas, adequando-se ao que a prioriza a Lei.  

 
 

2.5 ESTRUTURA FÍSICA E ORGANIZAÇÃO NO CMB 

 

Com o intuito de verificar os tipos de barreiras arquitetônicas encontradas no Colégio 

Militar de Brasília, foram feitas observações em relação à acessibilidade presente e serão 

relatadas no decorrer desse trabalho. 

Contudo, as principais observações feitas foram em relação à estrutura física do CMB, 

aos espaços disponibilizados para que os alunos desenvolvam atividades extraclasse e aos 

tipos de acessibilidades pela instituição oferecida para que o acesso ao colégio e a 

oportunidades de inclusão sejam alcançadas pelos alunos especiais.   

 
           Foto 02 – Adequação das instalações internas do CMB 

 
           Fonte: Projeto Acessibilidade - CMB, 2018 

 

2.6 ACESSIBILIDADE 

 

De acordo com Azevedo (2003), entende-se por acessibilidade tudo aquilo que é 

possível de ser atingível, de ter acesso, que está disponível para todas as pessoas. Significa 

garantir o direito de ir e vir de todos os cidadãos sem nenhuma distinção. É a condição que 

cumpre um ambiente, espaço ou objeto para ser utilizado por diferentes indivíduos, com ou 

sem limitações.  

Para Gaia (2012), acessibilidade significa desenhar e organizar meios edificados e 

espaços públicos seguros, saudáveis. Significa disponibilizar a informação e os serviços em 

diversos formatos para que todos possam compreender a aceder aos mesmos. 

De acordo com a NBR 9050 (2018), acessibilidade é definida como a possibilidade e 

condição que o indivíduo necessita ter para o seu alcance, seu uso, sua vivência, acionamento, 

percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, 

espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos.  

 

Segundo o decreto Nº 5.296 de 2004, em seu artigo 8° estabelece que: 
 

“Art. 8o. Para os fins de acessibilidade, considera-se: 

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

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

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

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 
 

Diante do exposto, acessibilidade está diretamente ligada ao oferecimento de 

condições aos indivíduos que possuem limitações e mobilidades e reduzidas.  É a inclusão da 

pessoa com limitações a diferentes tipos de atividades, através dos serviços a ela ofertados. 



 

2.6.1 Tipos de Acessibilidades no Colégio Militar de Brasília 

2.6.1.1 Acessibilidade Arquitetônica 

 

Entende-se por acessibilidade arquitetônica a inexistência das barreiras ambientais e 

físicas e dos entraves que impossibilitam o acesso do indivíduo ao meio. (ABNT, 2018). 

Observou-se que no Colégio Militar de Brasília, as rampas de acesso para alunos 

cadeirantes foram devidamente instaladas e adaptadas, com inclinações adequadas com 

declive igual ou superior a 5% determinadas pela NBR 9050.  A circulação dos corredores 

também está de acordo como que está previsto na norma. Esses são espaçosos, garantindo 

faixa livre de obstáculos e barreiras.  

 

 

 

 
  Foto 03 - Construção da Rampa Interna de acesso as salas de aula  

 
           Fonte: Projeto Acessibilidade - CMB, 2018 

 

 

            Foto 04 - Adequação da pavimentação do estacionamento do CMB 

 
            Fonte: Projeto Acessibilidade - CMB, 2018  

 

 

As calçadas também sofreram modificações com marcações, faixas e adaptações. As 

vagas de estacionamentos são próximas dos portões de entrada e saída, o que facilita a 

locomoção do aluno especial.  E os pisos táteis foram instalados. Em alguns corredores, foi 

observado que as escadas possuem antiderrapantes, o que pode impedir a queda de um 

indivíduo cego ou com alguma limitação física e mobilidade reduzida. As portas das salas de 

aula e de outras dependências são espaçosas, possibilitando a passagem de cadeiras de rodas e 

o mobiliário como carteiras escolares são padronizados para todos os alunos. Os banheiros 

possuem sanitários acessíveis com barras de apoio, as portas também são bastante amplas e o 

piso é nivelado. Nos prédios do CMB, não existe elevador e em um dos salões de prova o 

acesso é permitido através de escada o que é uma barreira para os cadeirantes.  

 

 

 

 

 



    Foto 05 - Construção da rampa de acesso externa e estacionamento do CMB 

 
       Fonte: Projeto Acessibilidade - CMB, 2018 

 

As modificações observadas foram feitas pelo Colégio de acordo com a demandas 

encontradas e buscam garantir que a acessibilidade seja devidamente eficaz. 

 
 

 

       Foto 06 - Instalação do piso tátil 

 
       Fonte: Projeto Acessibilidade - CMB, 2018 

 

2.6.1.2 Acessibilidade Atitudinal 

 

A acessibilidade Atitudinal refere-se à acessibilidade sem preconceitos, estigmas, 

estereótipos, e sem discriminação em relação às pessoas de um modo geral. (Escola da Gente 

-Terminologias, 2019).  

De acordo com Pieczkowski (2012), as atitudes podem representar barreiras à inclusão 

de estudantes com deficiência e possivelmente as mais difíceis de serem superadas. 

Nas observações feitas no Colégio Militar de Brasília em relação à acessibilidade 

atitudinal, notou-se que se fazem presentes por parte dos profissionais envolvidos que 

colaboram para que o processo ofereça as garantias necessárias para que a inclusão seja 

efetivada.  

 

 

2.6.1.3 Acessibilidade Comunicacional 

 

Segundo Sassaki (2017), acessibilidade comunicacional é aquela que se dá sem 

barreiras na comunicação interpessoal tais com face a face, língua de sinais, jornais, revistas, 

livros, cartas, apostilas, textos em braile, virtual, tecnologias assistivas entre outros.  É a 

acessibilidade responsável em oferecer a presença de um intérprete na sala de aula em 

consonância com a Lei de Libras - Linguagem Brasileira de Sinais.  

Em relação ao Colégio Militar de Brasília, observado nessa pesquisa, a acessibilidade 

comunicacional se faz presente em determinadas atividades e interações. Todavia o colégio 

ainda não disponibiliza de profissionais interpretes e a instituição está em processo de seleção 

para que esses sejam contratados.   

 

 

 

 



2.6.1.4 Acessibilidade Programática 

 

Para Sassaki (2017), acessibilidade programática é possível sem as barreiras invisíveis 

embutidas em políticas públicas, leis, decretos, portarias, resoluções, medidas provisórias, 

regulamentos institucionais, escolares, empresariais, comunitários e em normas de um geral. 

Todavia, não houve observação referente a esse tipo de acessibilidade em relação ao 

CMB, tendo em vista que o foco da pesquisa é voltado para as barreiras físicas e 

arquitetônicas.  

 

 

 

 

2.6.1.5 Acessibilidade Metodológica 

 

De acordo com Sassaki (2017), acessibilidade metodológica são presentes quando não 

existem barreiras nos métodos e técnicas de estudo (adaptações curriculares, aulas baseadas 

nas inteligências múltiplas, uso de todos os estilos de aprendizagem, participação do todo de 

cada aluno, novo conceito de avaliação de aprendizagem, novo conceito de educação, novo 

conceito de logística didática, de ação comunitária, metodologia social, cultural, artística etc. 

baseada em participação ativa do aluno. 

Em relação a esse tipo de acessibilidade metodológica, foi observado que o CMB está 

adequando-se e oferecendo esse tipo de acessibilidade em consonância com o que a Lei 

prioriza. Contudo, não houve um aprofundamento na avaliação dessa acessibilidade, pois, o 

foco da pesquisa está voltado para as barreiras físicas e arquitetônicas.  

 

2.6.1.6 Acessibilidade Instrumental 

 

Ainda para Sassaki (2017), acessibilidade instrumental ocorre quando não existem 

barreiras nos instrumentos e utensílios de estudo, tais como lápis, caneta, transferidor, régua, 

teclado de computador, materiais pedagógicos, de atividades da vida diária, de tecnologias 

assistivas para comunicar, fazer a higiene pessoal, vestir, comer, andar, tomar banho; e de 

lazer, esporte e recreação tais como dispositivos que atendam às limitações sensoriais, físicas 

e mentais do aluno.  

Observou-se que o CMB oferece esse tipo de acessibilidade para que o aluno com 

limitações possa se desenvolver. As adaptações em relação aos utensílios já foram 

providenciadas e em algumas salas de aula os alunos especiais estão sendo instruídos a 

utilização. 

 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 O artigo aqui apresentado tem como finalidade, contextualizar o tema abordado, 

buscando apresentar conceitos e justificativas envolvidas na problemática em questão. 

Destaca-se as contribuições que a pesquisa básica descritiva e de procedimentos 

bibliográficos e de natureza qualitativa buscam fornecer com relação à Acessibilidade 

Arquitetônica no Colégio Militar de Brasília:  Problemas Estruturais e Organizacionais.   

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho foi executada através de 

fontes bibliográficas e de informações observadas por intermédio de uma visita institucional 

ao CMB que colaborou para que os relatos fossem desenvolvidos. Baseado nas informações 

observadas, pode-se inferir para todo o Sistema Colégio Militar Brasileiro, pois, os colégios 

integrantes do sistema seguem as mesmas diretrizes de adaptações.  

Foi descrito de que maneira os alunos especiais e com limitações motoras estão sendo 

recebidos e que tipo de bem feitorias foram necessárias para que as acessibilidades 



arquitetônica, atitudinal, comunicacional, programática, metodológica e instrumental se façam 

presentes no processo inclusivo.  

 

 

 

 

 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

A escolha de um Colégio Militar para a pesquisa bibliográfica relacionada ao objeto 

de estudo foi uma atitude intencional que buscou investigar o quanto este tipo de instituição 

de ensino estaria preparado a receber alunos especiais e com limitações.  

Outro ponto importante a ser destacado como objeto de estudo e escolha em relação a 

este tipo de colégio é que o pesquisador é militar da ativa e estudou no CMB de Brasília, e no 

tempo em que fez o ensino fundamental e médio não haviam crianças especiais matriculadas e 

nem frequentando o colégio. Fato este que se deu após a determinação da LDBN9394-96 de 

20/12/96 em receber alunos especiais em escolas regulares.  

A proposta da pesquisa aqui abordada, também buscou trazer a pauta questões 

polemicas que fazem parte do cotidiano de alunos com limitações. Abordou temas como, os 

tipos de barreiras que esses indivíduos estariam encontrando em seu trajeto e como o Colégio 

Militar de Brasília estaria se adequando para eliminar tais barreiras. 

Ainda em relação ao tema supracitado, foram identificados os principais tipos de 

acessibilidades, bem como as ações desenvolvidas no Colégio Militar de Brasília, em relação 

a espaços físicos para que a inclusão ocorra de forma eficaz, atendendo o que a Lei determina. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O projeto aqui desenvolvido buscou retratar a realidade vivenciada e apresentar as 

dificuldades de acesso em relação às barreiras arquitetônicas encontradas no Colégio Militar, 

de Brasília apresentando o tipo de infraestrutura física que a instituição oferece para receber 

os alunos especiais com limitações e mobilidades reduzidas.  

No decorrer da pesquisa, observou-se que o processo de inclusão no Colégio Militar 

Brasília se faz presente, embora ainda não concluso.  Existem algumas barreiras e alguns 

obstáculos que ainda impedem o acesso livre e independente do indivíduo com limitações ao 

cenário escolar, mas estes estão sendo eliminados.   

A formação e capacitação dos profissionais envolvidos no contexto é distante do que 

deveria ser o ideal, haja vista que o colégio não dispõe de intérprete de Libras e outros 

profissionais responsáveis no atendimento desses alunos. Todavia a Lei de Diretrizes e Bases 

9394-96 está sendo devidamente respeitada garantindo aos alunos os direitos estabelecidos.  

O Colégio Militar de Brasília está em acordo com que a Lei prioriza. O processo 

inclusivo já foi iniciado e as barreiras arquitetônicas apontadas no decorrer dessa pesquisa 

estão sendo eliminadas, bem como as adaptações físicas sendo concluídas.  

 A busca pela garantia de uma educação de qualidade que vise o bem-estar integral do 

educando é a prioridade da instituição que oferece acessibilidade arquitetônica, atitudinal, 

comunicacional, programática, metodológica e instrumental. Os espaços multidisciplinares, 

tais como salas de recursos multifuncionais ainda necessitam serem estruturados e adaptados, 

porém o que foi modificado, já oferece maior acessibilidade, qualidade de educação e 

consequentemente, maiores possibilidades acesso ao ensino. 
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