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1. RESUMO 

A partir da universalização da escola e do ensino para todos, acentuou-se a 

heterogeneidade nas salas de aula. Não é mais possível ensinar a todos do mesmo 

modo, as pessoas apresentam características diferentes e, portanto, aprendem de 

formas diferentes. Tornar o ensino acessível ao maior número de pessoas 

independentemente de suas especificidades é colocar em prática o ideal da inclusão 

escolar, que pretende ampliar seu conceito para além das diferenças físicas, onde 

todas as habilidades e dificuldades das pessoas são respeitadas e entendidas como 

um desafio à criatividade dos profissionais da educação, no intuito de contribuir com 

sua formação de maneira concreta. Considerando estes desafios da educação 

contemporânea, esta pesquisa busca identificar estratégias de acessibilidade que 

atuem como ferramentas para o desenvolvimento de todos os alunos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A escolha do tema para este trabalho se deu a partir da vivência 

proporcionada pela participação das autoras no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), em parceria com a Universidade de Ribeirão 

Preto (Unaerp) e com a rede municipal de ensino de Ribeirão Preto, desde o início 

de 2014. O programa tem como meta, incentivar a formação de professores para 

atuarem na Educação Básica, a fim de elevar a qualidade do ensino da escola 

pública e valorizar o magistério.  

Através dos trabalhos desenvolvidos ao longo desses dois anos pelas alunas 

bolsistas do subprojeto da pedagogia, foi possível perceber a heterogeneidade que 

compõe o espaço escolar, o quanto os sujeitos envolvidos neste espaço vêm de 

realidades, contextos sociais e culturais diferentes, portanto, tendem a possuir 

habilidades e/ou dificuldades diferentes. A partir do desenvolvimento do projeto que 

envolve o lúdico, a música, o movimento e a literatura, notou-se que estes métodos 

de intervenção atuam como estratégias de acessibilidade e facilitadores de 

interação, com potencial para promover o conhecimento e o desenvolvimento de um 

maior número de alunos, independentemente de suas especificidades. 

 

3. OBJETIVOS 



 Discutir a Inclusão Escolar, avaliar as concepções dos sujeitos envolvidos, 

professores, gestores e funcionários, a respeito do tema abordado, bem como 

investigar as estratégias de acessibilidade ao ensino, utilizadas pela EMEF 

Professor Doutor Paulo Monte Serrat Filho. 

 

4. METODOLOGIA 

O trabalho desenvolve-se a partir de um levantamento e estudo bibliográfico 

dos temas abordados como a “inclusão escolar”, a “acessibilidade” e o papel da 

escola. Em um segundo momento, pretende-se realizar pesquisa de campo 

descritiva qualitativa, que ocorrerá na Instituição de Ensino citada, com diretores, 

professores e funcionários envolvidos na organização escolar, no intuito de 

identificar o conceito de inclusão e acessibilidade estabelecendo o impacto dessa 

compreensão em suas práticas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  Dentre todos os movimentos em busca da conquista de uma educação 

inclusiva, em 1994, representantes e organizações de vários países, aprovaram a 

Declaração de Salamanca, que impulsionou e contribuiu para uma educação para 

todos os alunos, sem exclusão ou segregação. Segundo UNESCO (2004), “O 

princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam acomodartodas as 

crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, lingüísticas ou outras” (p.3). A partir da ampliação do acesso à escola 

regular a heterogeneidade no ambiente escolar se acentuou. As características 

gerais da escola e do ensino mudaram. 

Tendo em vista o contexto acima descrito, o intuito desta pesquisa é ampliar a 

ideia de inclusão escolar para além das diferenças físicas, compreendendo que 

todos possuem habilidades e/ou dificuldades, em maior ou menor grau. Pensar a 

inclusão escolar é pensar, entre tantas coisas, o acesso e a interação entre as 

pessoas, envolvendo o conhecimento e o desenvolvimento. Assim, um aluno com 

dificuldades de aprendizagem, necessita de atenção tanto quanto uma criança com 

dificuldades de mobilidade. 

Entender as diferenças como um parâmetro de igualdade é um avanço, assim 

como garantir o direito e acesso a todas as pessoas à escola regular. Entretanto, é 

preciso evoluir no planejamento das práticas pedagógicas e desenvolver estratégias 



de acessibilidade que sejam menos genéricas. Matricular não é o suficiente. 

Reconhecer as características de cada um e pensar em intervenções que 

possibilitem o desenvolvimento real das crianças torna-se fundamental, caso 

contrário, haverá apenas uma mudança de cenário e a exclusão continuará a 

acontecer. 

As estratégias de acessibilidade devem ser pautadas em um currículo flexível, 

com práticas pedagógicas diversificadas e diferenciadas, que tenham foco na 

aceitação e valorização da diversidade, na ética e na cooperação entre alunos, 

professores e todos os envolvidos com a educação. Neste sentido, o propósito de 

inclusão contribui para uma melhoria do ensino, a partir do conceito de que todos os 

alunos estão na escola para aprender independentemente de suas dificuldades e 

que cabe à escola adaptar-se, como defende SILVA (2009). É necessário que a 

escola se organize, principalmente na formação contínua de professores, a fim de 

promover atitudes e estratégias favoráveis ao aprendizado no ambiente escolar, 

implementandoa educação inclusiva e evitando práticas segregativas (SILVA 2004). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As percepções até aqui, tendem a mostrar que atividades pensadas a partir 

do lúdico, da literatura, da música e do movimento podem contribuir para tornar o 

ensino acessível a um maior número de alunos. Assim, a hipótese é de que estes 

seguimentos acima referidos atuem como estratégias de acessibilidade a favor da 

inclusão escolar. 
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