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Resumo Em qualquer lugar de estudo ou trabalho somos bombardeados com informações advindas 

do meio ambiente, que interferem na capacidade de apreender e aprender conhecimentos e 

informações. Os estímulos externos podem alterar o rendimento quanto à compreensão, expressão, 

desempenho e aprendizagem. Apesar disso, o tema organização e conforto na sala de aula é pouco 

explorado no campo da educação inclusiva. Dentre os fatores ambientais que afetam o desempenho 

escolar citamos a organização da classe, a temperatura, a iluminação e o barulho. O tema organização 

e conforto na escola e sala de aula, portanto, tem extrema relevância para a promoção do acesso, 

participação e aprendizagem de todos os estudantes, mas em especial daqueles com algum tipo de 

necessidade educacional. Sendo a escola um espaço de convivência, troca e, sobretudo, de 

aprendizagem formal (desenvolvimento cognitivo, sistematização dos conteúdos, habilidades de 

leitura e escrita, etc.), deve estar organizada de acordo com diretrizes educacionais e pedagógicas de 

forma a garantir o pleno desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo, educacional e social.  

O presente estudo analisa a organização do ambiente da escola e da sala de aula em escolas públicas 

regulares e discute como a mudança da organização convencional deste ambiente favorece a prática 

pedagógica inclusiva. Uma escola acessível para todos os estudantes assegura o acolhimento de cada 

aluno(a), responde às necessidades individuais e oportuniza participação e aprendizagem 

indiscriminadamente. Assim é fundamental que o ambiente escolar esteja adequado para receber 

crianças diferentes entre si, com tamanho, peso e habilidades distintos. As instituições de ensino 

devem oferecer um ambiente escolar provido de estruturas adequadas para que as crianças e suas 

famílias encontrem situações planejadas intencionalmente que visem a democratização do ensino e 

aprendizagem e do acesso aos bens culturais e educacionais, que proporcionam uma qualidade de 

vida mais justa, equânime e feliz. Nesta comunicação apresentamos os elementos ambientais que 

favorecem a aprendizagem escolar e a influencia da organização do espaço e do conforto na 

aprendizagem e no desenvolvimento da criança.  

 Os achados do estudo desenvolvido em três escolas publicas de três municípios (João Pessoa, 

Cabedelo e Bayeux) revelam que as condições ambientais não estão previstas no Projeto Pedagógico 



 

 

da Escola e não são pensadas ou planejadas previamente pelos docentes: (a) os espaços destinados 

aos intervalos de aula não são organizados para favorecer as brincadeiras cooperativas entre os 

alunos(as), (b) as salas de aula são  organizadas de forma tradicional (uma carteira atrás da outra) sem 

a preocupação da promoção de atividades colaborativas visando a inclusão dos estudantes com 

dificuldades em determinadas atividades, (c) o papel da professora do AEE para, em parceria com a 

professora da sala de aula regular, planejar a organização e conforto neste espaço a fim de aumentar 

as chances de aprendizagem e sua participação nas atividades propostas pela professora. Nesta 

comunicação, argumentamos que o tema organização e conforto nos espaços escolares precisa ser 

urgentemente introduzido na pauta dos estudos sobre formação de professores, práticas pedagógicas 

e políticas públicas de educação inclusiva. 
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