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Intro
odução: O ambientte construíído, não pode
p
consstituir-se num espaç
ço de
exclu
usão socia
al, ao conttrário, devvem repres
sentar um espaço de integraç
ção e
convvivência, permitindo
p
a todos os
o indivídu
uos sua livvre utilizaçção. Projetar e
consstruir ambientes sem
m Barreirass Arquitetônicas e ofe
erecer a A
Acessibilida
ade é
um conceito
c
que deve abranger to
odo tipo de
e edificação
o e espaço
o urbano, além
de dar
d resposstas às neccessidadess de todos
s os cidad
dãos que ttenham ou
u não
qualquer tipo de deficciência físsica. Segu
uindo este
e raciocín
nio, o espaço
educcacional deve
d
porr princípio
o de igualdade ser acessível a to
odos,
princcipalmente
e numa unidade educacional voltada
v
ao atendimen
nto de pes
ssoas
porta
adoras de
e múltiplas deficiências (menta
al e física). Portanto
o, este prrojeto
buscca identificcar na AP
PAE/ Bauru
u, as barrreiras arqu
uitetônicass, propondo as
corre
eções noss diversoss ambiente
es existen
ntes, de acordo
a
com as Normas
Técn
nicas da ABNT, e desenvo
olver os projetos
p
d
das
dema
ais edifica
ações
soliccitadas pela
a direção da
d Instituiçção promov
vendo a accessibilidad
de.
Obje
etivos: Am
mpliar o entendimento
o sobre o tema,
t
junto
o aos alunos do curs
so de
Arqu
uitetura e Engenharia
E
a Civil. Offerecer aos
s alunos a oportunid
dade de ap
plicar
os conceitos
c
a
adquiridos
nas aulas,, em um trrabalho prá
ático. Bene
eficiar toda
as as
pesssoas porta
adoras doss mais va
ariados tipo
os de defficiência, p
proporcionando
amb
bientes que
e atendam
m as Norm
mas de Acessibilida
A
ade e prin
ncipalmentte as
nece
essidades destes indivíduos, o bem es
star, a seg
gurança e
e, sobretud
do, o
direito de se lo
ocomovere
em de modo independ
dente.
Méto
odos: Dessenvolvime
ento de pro
ojetos arqu
uitetônicoss em etapa
as que abrange
o Le
evantamen
nto das Barreiras
B
A
Arquitetôn
icas, Prop
postas pa
ara eliminá
á-las,
Dese
envolvimento de pro
ojetos parra novos edifícios seguindo
s
a
as Normas de
Acesssibilidade
e.
Resultados: Foram
F
dessenvolvidoss projetos arquitetônicos com propostas para
p
implantados a fim de eliminar
e
ass Barreiras Arquitetôn
nicas
reforrmas dos prédios
existtente. Foi elaborado o projeto do novo Centro
C
de Reabilitaçã
ão, em fas
se de
consstrução, qu
ue atenderrá paciente
es do SUS de Bauru e região, com estim
mativa
para
a 300 pacie
entes/dia. Outros
O
pro
ojetos estão em anda
amento e o
os beneficiários
são todos os usuários
u
d APAE: 400
da
4 alunos
s da escola, 111 fun
ncionários,, 300
a, e dema
ais portad
dores de deficiência
as física e motora que
pacientes/ dia
pode
erão usufru
uir do giná
ásio esporttivo, do au
uditório, etcc. que serã
ão implanttados
1
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a pa
artir dos projetos
p
arrquitetônicos em de
esenvolvim
mento, e adaptados para
prom
mover a Accessibilidad
de e a incllusão socia
al. Este Prrojeto perm
mite aos alunos
apliccar os conh
hecimentos adquirido
os em pes
squisas nessta área, e
em um trab
balho
prátiico, de cu
unho socia
al, contrib
buindo parra o cresccimento a
acadêmico dos
mesmos. Vale
e ressaltar, ainda que
e este projjeto benefiicia todos os usuário
os da
APA
AE.
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