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Este projeto de dissertação se articula ao Programa de Apoio 
à Educação Especial-CAPES-PROESP, por intermédio do Projeto de 
Pesquisa "Políticas Públicas de Educação Especial no Estado do Rio 
de Janeiro: Desafios da inclusão escolar de alunos com deficiência", 
sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Valdelúcia Alves da Costa/UFF. A 
situação-problema concentra-se no diagnóstico do PDE da Escola 
Municipal Izaura Zainotti Peccini/Itaboraí/RJ, que evidenciou, dentre 
outros aspectos, a ausência de acessibilidade arquitetônica, curricular 
e pedagógica com vistas ao acesso e permanência dos alunos com 
deficiência nas classes regulares. Em função disso, a escola estudada 
foi contemplada com a implementação do 'Programa Escola 
Acessível', da Secretaria de Educação Especial/SEESP/MEC, que 
visa, dentre outros fins, tornar acessíveis os espaços físicos das 
escolas públicas, tendo por objetivo: avaliar o 'Programa Escola 
Acessível' na Escola Municipal Izaura Zainotti Peccini/ Itaboraí/RJ, 
no que se refere à sua implementação, considerando os seguintes 
aspectos: organização escolar e acessibilidade curricular, pedagógica 
e arquitetônica com vistas à inclusão de alunos com deficiência nas 
classes regulares; formação dos professores quanto à atuação na 
perspectiva da educação inclusiva, como também suas atitudes em 
relação aos alunos com deficiência incluídos em salas regulares, 
tendo os professores e gestores da escola estudada como sujeitos do 
estudo. No suporte teórico-metodológico é considerado o 
pensamento de Theodor Adorno e outros representantes da teoria 
crítica da sociedade na análise das categorias centrais do estudo, 
como políticas públicas de educação e inclusão de alunos com 
deficiência; educação inclusiva; formação de professores; e 
adequações pedagógicas. Este estudo justifica-se por problematizar 
as políticas públicas de educação inclusiva, formação de professores 



e organização escolar levando em consideração os aspectos que 
ainda permitem a manutenção de escolas públicas que não se voltam 
ao atendimento às diferenças de aprendizagem dos alunos, com e 
sem deficiência e à acessibilidade arquitetônica, curricular e 
pedagógica, entre outros fatores existentes nas escolas públicas 
brasileiras. 

Palavras-chave: Programa Escola Acessível; Educação 
Inclusiva; Formação de Professores. 


