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Compreender as teorias de Freire circulando com os pressupostos da Educação Inclusiva é refletir os
êxitos nos processos de inclusão da Pessoa com Deficiência em garantir e oportunizar o convívio
com as diferenças reconhecendo às especificidades de cada sujeito a partir da oferta em equidade
pedagógicas necessárias às demandadas e à prática docente no quotidiano em sala de aula. Trata-se
de uma revisão bibliográfica com método hipotético dedutivo, alinhado as bases legais brasileiras
que amparam seus direitos. As concepções de Paulo Freire convergem quando efetivada na
perspectiva dialógica, contrapondo comportamentos excludentes, do preconceito fundamentado na
bipolarização do normal e do anormal e os estigmas da deficiência e da incapacidade.
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Introdução

Este estudo tem objetivo de possibilitar reflexões sobre a inclusão educacional a luz da teoria de
Paulo Freire com vistas em contribuir para a efetividade dos direitos humanos no tocante a Pessoa
com Deficiência (PcD), neste caso, o aluno com deficiência de alto comprometimento (AcD)[1].
Trata-se de uma revisão bibliográfica acurada nas obras de Paulo Freire com método hipotético
dedutivo, alinhado as bases legais brasileiras que amparam os direitos da PcD.

Para que se possam compreender as teorias de Freire, ou melhor, enquanto a pedagogia em
consonância com os pressupostos da educação inclusiva, mais especificamente a inclusão
educacional do AcD é de fundamental importância que entendamos que, para lograrmos êxitos nos
processos de inclusão educacional é elementar perceber o âmbito das condutas e possibilidade
pedagógicas necessárias demandadas pelo AcD e à prática docente no convívio do quotidiano em
sala de aula.

Partindo do pressuposto que o desenvolvimento inclusivo das escolas assume a centralidade das
políticas públicas para assegurar as condições de acesso, participação e aprendizagem de todos os
alunos nas escolas regulares, em igualdade de condições. Com base nessa questão, é preciso que
todos que compõem esta estrutura educacional no Brasil estabeleçam diálogos permanentes no
sentido de pensar como a inclusão da PcD deve ser empreendida junto a escola, promovendo ações
articuladas visando a garantia de direitos e de identificar quais são os desafios a serem superados
para que se possa garantir que as políticas públicas sejam efetivadas e as estruturas de Educação
cumpram suas funções.

Para além da ideia de uma sociedade inclusiva alicerçada na valorização da diversidade e no
reconhecimento de que toda criança e todo adolescente tem o direto a educação assegurado nos
muitos diplomas legais de forma pública e subjetiva, considerando ser este direito integrante do
cenário ético dos Direitos Humanos, a garantia do acesso e da participação de todos,
independentemente das peculiaridades de cada indivíduo, define o compromisso moral da sociedade
brasileira e a sua responsabilidade para com as pessoas com deficiência.

Fora disso, é questionável o processo de inclusão educacional, tendo em vista que as barreiras de
acessibilidade comunicacional[2], atitudinal[3], metodológica[4], instrumental[5] e programática[6],
denominadas também de dimensões de acessibilidade no processo de inclusão educacionais as quais
possuem processos a serem refletidas com mais profundidade no que se dizem respeitos as
concepções conceituais às necessidades da acessibilidade arquitetônica, o que impede potencialmente
a fruição dos direitos fundamentais considerando que o processo de inclusão educacional não
somente é responsabilidade legal, está também, como nossa responsabilidade buscando vencer os
desafios que a existência humana nos apresenta.

Neste sentido é que se pretende contribuir para que o professor do AcD possa delinear e refletir
tomando por base as teorias da educação inclusiva, bem como os saberes disponibilizados por Paulo
Freire como essencial para a prática em sala de aula. É um caminho que pode favorecer melhor a
aproximação do professor e as demandas do AcD, de modo a ratificar a importância da formação do
educador, o papel do Estado de modo que auxilie no fortalecimento de um pensamento mais próximo
de que a educação de fato deve ser inclusiva.

Ponderando os arcabouços legais em favor da PcD existente na atualidade, não podemos deixar de
reafirmar que há favorecimento a partir de uma conjuntura ideal para implementar o asseguramento e
a promoção em favor das PcD, de condições de igualdade, exercício de direitos e liberdades
fundamentais, visando à sua inclusão social e cidadania, que são as bases para a real integração ao
sistema educacional, porém quando nos reportamos com a inclusão educacional do AcD,
evidencia-se lacunas nos aspectos da equidade, interpretação e tradução quanto sua permanência em
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sala de aulas regulares. Justifica-se por compreender as necessidades, especificidades e
particularidades que este aluno possui os quais são inerentes a sua deficiência. Constata-se que,
embora o arcabouço legal tenha sido desenvolvido com base no discurso democrático regulado nos
princípios da equidade, da diversidade e da solidariedade, o referido regulamento legal no que se diz
a respeito do direito a educação do AcD ainda há ausências a serem pensadas e compreendidas
quando estamos dialogando sobre espaços educacionais inclusivos com publico alvo da educação
especial.

Esta questão ocorre porque há divergências quando se confronta a realidade do dia a dia, a pratica e o
discurso na perspectiva inclusiva educacional do AcD. Destacamos quando estamos referindo que o
processo de inclusão educacional não se restringe somente ao protocolo da matrícula, estamos
dialogando nos príncipes da equidade, da oferta das necessidades e do atendimento das esfericidades
que cada aluno apresenta neste contexto educacional. Como profissional da educação básica que sou,
e a experiência vivenciada no dia a dia junto aos AcD, percebemos que o processo de inclusão
educacional para este grupo de pessoas ainda é carregado aos princípios da cultura capitalista
hegemônica e opressora que impõe a exclusão a determinados segmentos da população educacional,
neste caso o AcD.

Não se pretende aqui, negar o quanto os processos de inclusão educacional da PcD estão sendo
imprimidos e concretizados nos espaços educacionais, porém pretende-se destacar que a inclusão
educacional do AcD está em desacordo quanto ao projeto pedagógico que deve institucionalizar o
atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para
atender às características dos estudantes com deficiência e garantir acesso ao currículo em condições
de equidade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. É por estas razões e outras que
se observa que o AcD em sua maioria das vezes estão fora dos espaços educacionais por serem
delimitados a partir de um padrão de normalidade referenciado pelo princípio da individualidade, da
competitividade e da opressão. São menos reconhecidos pelo poder público, privado e também por
nós professores, são desatendidos ficando à mercê de atendimento pelo sistema assistencial das
instituições filantrópicas.

Faz-se referência a essa exclusão, por saber que os processo de inclusão educacional da PcD a priori
é requerido por seus pares, ou seja, a partir da ideia que este movimento surgiu com propósitos de
inclusão educacional para “todos” e que deve ser observado como um processo que vai além de
simplesmente matricular alunos nos espaços regulares. A inclusão na perspectiva da educação é
oportunizar o convívio com as diferenças reconhecendo suas particularidades inerentes a cada aluno.
Neste caso o AcD deve ser visto como um ser aprendente e capaz. Que as adequações
metodológicas, ajustes e modificações sejam realizadas com objetivo de responder às necessidades
de cada aluno, favorecendo as condições que lhe são necessárias para se efetivar o máximo possível a
aprendizagem, respeitando sua necessidade educacional e tempo de aprendizagem. Não há tempo
limitado de aprender.

Caso contrário se para com o que Freire denomina de a “revolução de contradição”. Para o autor uma
revolução no campo da opressão, por buscar mudanças daqueles que dominam, acaba gerando novos
opressores e oprimidos. Já na contradição o opressor se reconhece como o tal e o oprimido consegue
vê-se subjugado por outro. É a contradição que gera a consciência. Adverte que o processo de
desintoxicação da opressão deve acontecer de maneira cuidadosa para que os opressores não venham
a serem novos oprimidos.

Portanto, essa ideologia opressora não pode ser tomada como objeto referencial para a construção de
espaços educacionais inclusivos. Pois esta, retrata a posição subalterna que o Brasil ocupa perante os
países de primeiro mundo. Fato este que nos impõem modelos educacionais totalmente
desconectados da realidade das escolas, mais especificamente as escolas pública brasileira. Esses
modelos não consideram fatores presentes no cotidiano escolar que se constituem em verdadeiras
barreiras para a execução bem-sucedida do projeto inclusivo.
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Na atualidade, com o crescente movimento em prol da inclusão da PcD e consequente aumento de
matrícula de alunos público alvo da educação inclusiva e também da educação especial grandes
desafios são encontrados no processo pedagógico, metodológico, instrumental e atitudinal, os quais
precisam ser superados, ou ao menos encontrar o melhor caminho para que se possa atender as
necessidades. Com isso urge o pensar frente ao que estamos refletindo e investir no aperfeiçoamento
dos currículos, na formação continuada de professores, no pensar além de uma educação para o
ensino, mas pensar numa educação para a vida, e esta, para autonomia e consequentemente melhoria
da qualidade da própria vida.

Neste sentido é significativo conduzir os espaços educacionais, a sociedade, para a reflexão sobre o
aperfeiçoamento e possibilidades sobre a inclusão do AcD, além de entender como este grupo de
seres humanos vem sendo percebidos, acolhidos, classificados e analisados ao longo do tempo
histórico. Com isso percebe-se que o olhar para as diversas vertentes existentes no processo de
inclusão da PcD, na última década vem ganhando força nos estudos e pesquisas, possibilitando que
ao menos alguns paradigmas inerentes ao processo de inclusão principalmente quando referimos ao
AcD sejam rompidos, descortinando e que as teorias ainda excludentes atribuídas a partir de
características marcadas pelos estereótipos e desclassificadas com base na força de produção sejam
resignificadas.

Paulo Freire e a inclusão

Aqui se pretende expor reflexões sobre a questão da diversidade humana, mais precisamente a
inclusão educacional do AcD e suas implicações no processo de mudança diante das políticas
públicas de inclusão da PcD. Esta intenção surge por compreender a partir da luz conceitual de Freire
numa pedagogia dialógica e política que precede ao movimento mundial de inclusão. Neste sentido é
importante entender quem é o AcD, assimilar suas singularidades, necessidades e particularidade
pelo fato de que o esforço de se conceituá-lo representa apenas da primordialidade de se buscar
responder as carências oriundas do AcD. Neste sentido, reconhece que muitas condições sociais têm
sido consideradas e tratadas em função de valores e de atitudes culturais específicas, ou seja, na
relação de oprimido e opressor.

Transportando o AcD como um “problema” ou sendo mais categórico “uma exclusão em nome da
inclusão” nos espaços educacionais, quando a própria lei estabelece que todos devem está
matriculando no ensino regular demonstrando que os conceitos e as práticas vivenciadas nessa
sociedade são determinados pela ideologia que domina, acarretando um esvaziamento de
possibilidades e de não respeito as especificidades de cada ser humano com deficiência como se o
AcD não fosse capaz de fazer suas escolhas, perpetuado um atendimento assistencial, com
concepções da improdutividade, da incapacidade.

Ponderar nesta perspectiva é reafirmar padrões que desacreditam o processo de conviver ao invés de
eliminar, de recuperar em troca de execrar, incluir ao invés de excluir. Como afirma Freire, a
condição da pessoa, de participar da dinâmica da sociedade. É intensificar o AcD como um ser
incapaz, de tratá-lo conforme seus padrões fenotípicos e estereótipos, reclinado sua própria
subjetividade, seus próprios direitos constitucionais.

Diante dessas questões, a educação por Freire sendo um processo constante de criação do
conhecimento e de busca da transformação e reinvenção da realidade pela ação-reflexão humana,
comunga diretamente com os pressupostos da educação inclusiva na perspectiva do AcD, o qual não
mais congrega com modelos educacionais homogêneos e tradicionais, serviçais aos interesses
contrários na perspectiva do coletivo com vistas na compressão da liberdade e da emancipação.
Descrever emancipação apoiado em Freire (2000) é refletir sobre as diferentes formas de opressão e
de dominação no mundo neoliberal e de exclusão. É relatar sobre pessoas que vivem às margens de
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grandes necessidades materiais, de seres humanos cessados do direito à própria vida. O processo de
emancipação busca a promoção do encontro com a liberdade, à felicidade e a cidadania que desenha
a democracia. São nesse contexto das relações sociais que se manifestam, nas diversas formas de
controle, discriminação e opressão, atitudes contra as quais Paulo Freire sempre se posicionou de
forma enfática.

Para Paulo Freire, (1996, p.29)

Aceitar e respeitar a diferença são uma dessas virtudes sem o que a escuta
não se pode dar. Discrimina-se o menino ou a menina pobre, a menina ou o
menino negro, o menino índio, a menina rica; se discrimino a mulher, a
camponesa, a operária não pode evidentemente escutá-las e se não as escuto,
não posso falar com eles, mas a eles, de cima para baixo. Sobretudo, me
proíbo entendê-los. Se me sinto superior ao diferente, não importa quem seja,
recuso-me escutá-lo ou escutá-la. O diferente não é o outro a merecer
respeito, é um isto ou aquilo, destratável ou desprezível.

Defende uma educação de tomada de decisão como fator principal deste contexto. Neste sentido,
quando nos deparamos com o AcD, urge ser profissional aberto às mudanças em concordância com
Freire (2015, p.49) quando diz que: “como professor crítico, sou um “aventureiro” responsável,
predisposto à mudança, à aceitação do diferente”. Fora disso é permanecer nos moldes do opressor e
oprimido.

Constitui-se como uma autêntica pedagogia da inclusão, disposta no princípio da mediatização e
dialógicidade conforme Freire (2005, p.101) afirma:

É na realidade mediatizadora, na consciência que dela tenhamos educadores e
povo, que iremos buscar o conteúdo programático da educação. O momento
de este buscar é o que inaugura o diálogo da educação como prática da
liberdade. É o momento em que se realiza a investigação do que chamamos
Universo Temático do povo ou o conjunto de seus temas geradores.

É a busca do reconhecimento de que a escola e a sociedade possuem condicionantes importantes a
partir do diálogo para re/construí a alteridade entre as pessoas, em especial ao público de AcD como
tantas outras diferenças que constituem e caracterizam como humanos. Claro fica, pois, o Estado, a
escola, nós professores devemos nos adequarmos as necessidades do AcD, gerando as condições
necessárias ao desenvolvimento de processos pedagógicos eficientes e efetivos. Não é o aluno quem
se adequa aos espaços, mas são estes que, imbuída de suas responsabilidades, se dispões para o
aluno, tornando-se espaços educacionais com metodologias, pedagogias e currículos que atendam
suas necessidades.

À vista disso, se visualiza no pensamento de Freire (2015, p.32) quando interroga “por que não
estabelecer uma intimidade” entre os saberes curriculares fundamental aos alunos e a experiência
social que eles têm como indivíduos? A resolução está na compreensão do ampliar o olhar frente “à”
e este, configura-se quando as práticas pedagógicas são validadas à medida que a relação
professor/aluno é contextualizada com a realidade vivida por cada sujeito, produzindo significados
mais próximos nas relações.

Quando nos debruçamos sobre o conceito de “intimidade” que Freire aborda, remete o que já
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descrevemos antes sobre o AcD as bases legais, o Estado e a escola, considerando que não se deve
relacionar tão somente o universo do AcD, mas permitir uma plasticidade das práticas pedagógicas
no contexto social, percebendo também as complexas relações simbióticas que envolvem os seres
humanos e sociedade. Isso só ocorre quando há aproximação entre o que é com aquilo que está
relacionando. De outra forma nos somos remetidos a pseudoinclusão.

Para Freire (1975, p.30) a escola deve ser um lugar de trabalho, de ensino, de aprendizagem e do
reconhecimento. Espaço onde o experimentar a partir da convivência permita estar continuamente
em reflexão por se tratar de um espaço privilegiado para pensar. Acredita que não é a educação que
forma a sociedade de uma determinada maneira, senão que esta, tendo-se formado a si mesma de
uma certa forma, estabelece a educação que está de acordo com os valores que guiam essa sociedade.
Uma pedagogia da inclusão.

Currículo Funcional Natural

Para que tudo aconteça nessa perspectiva, muito se discute sobre os procedimentos de ensino e qual
programa educacional poderia contemplar da melhor forma, a aprendizagem de conceitos
acadêmicos dos alunos com deficiência caracterizados de alto comprometimento. Neste sentido, é
importe perceber que a visão de um currículo voltado para as atividades mais funcionais das pessoas
com deficiência teve início nos Estados Unidos, na década de 80, quando Falvey (1986) demonstrou
que a avaliação e o currículo do estudante com desvantagem severa no desenvolvimento precisava
ser adequada à idade cronológica e refletir mudanças significativas no seu ambiente social.

Sugeriram que os estudantes não tenham seus desempenhos comparados aos esperados por pessoas
não deficientes com idades semelhantes, abandonando o critério de associação à idade mental do
aluno. Nunes (2013), ao analisar pesquisas nacionais e internacionais envolvendo procedimentos de
ensino e inclusão escolar de alunos com TEA, discute os benefícios e os entraves presentes nesses
processos, e aponta que o ambiente inclusivo da classe regular é mais motivador para esse aluno
porque fornece modelos adequados de comportamento.

Porém aqui, destacamos refletir também que mediante nossas experiências muitos dos alunos com
deficiência caracterizados de alto comprometimento não são inclusos nas escolas regulares,
consequência de diversos fatores que aqui nos reservamos em descrever. Um fator é certo, nossas
escolas regulares ainda precisam de adequações importantes para receber este grupo de alunos.

Cardoso (1997) defende uma proposta curricular com enfoque comunitário e participativo,
culturalmente adaptada e apoiada no conhecimento do aluno, de seu meio e das relações recíprocas
entre eles. Esse tipo de abordagem ecológica parte do princípio de que é necessário compreender o
aluno como um ser complexo e que está em constante desenvolvimento, inserido em um contexto
familiar, social e pertencente a uma comunidade, fatores que propiciam o desenvolvimento de todas
as aptidões e habilidades específicas para melhor funcionamento na vida.

Corroborando o mesmo pensamento, Perrenoud (1999) afirma que competência se refere a uma
capacidade de agir de forma eficaz em determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas
sem limitar-se a eles. Logo, as competências mobilizam o indivíduo para a utilização dos
conhecimentos e novas informações adquiridas, promovendo seu melhor funcionamento nas
situações de vida real. Exemplificando, para o aluno adquirir o conceito exato do que é “fogo”, suas
características, sua temperatura, para que e onde é utilizado funcionalmente, espera-se que, no
momento de um incêndio, ele saiba tomar uma atitude de fuga e defesa, pois caso contrário, esta
informação não teria utilidade para sua vida.

A informação sobre fogo, nesse caso, é necessária, mas requer um conhecimento amplificado para
que seja útil. O CFN foi descrito, primeiramente, por Judith M. LeBlanc, da Universidade do Kansas
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(USA), a partir de parceria estabelecida com a coordenadora geral do Centro Ann Sullivan del Peru
(CASP - Lima), Liliana Mayo, com quem trabalha voluntariamente desde 1981.

O objetivo geral do CFN é ensinar conhecimentos e habilidades que possam ser úteis e utilizados
pelo aluno durante toda sua vida. Para atingir tal objetivo, priorizam-se o ensino e a generalização de
comportamentos aprendidos em ambientes os mais naturais e reais possíveis, fazendo uso de
materiais adequados e tendo professores sempre diversificados, evitando, portanto, o ensino
realizado sempre no mesmo ambiente educacional e da mesma maneira (Mayo, Leblanc, Oyama,
2008).

Leblanc e Mayo (1999) propuseram um currículo com procedimentos de ensino considerando as
habilidades e necessidades de cada estudante, levando em conta também as necessidades apontadas
pelos familiares. Assim, toda intervenção educacional é individualizada, ou em pequenos grupos,
conta com o apoio e participação da família, sendo orientada ao desenvolvimento das habilidades
mais necessárias para um cotidiano autônomo de maneira que o aluno possua um funcionamento
mais compatível com sua idade.

A filosofia de “Tratar como Pessoa e Educar para a vida” é um dos princípios primordiais do CFN
desenvolvido de forma prática pelo CASPq ue atende cerca de 500 estudantes desde 1979 em Lima,
no Peru. Em geral utilizam o termo Pessoas com Habilidades Diferentes para referir-se às pessoas
com deficiência de alto comprometimento, pois apostam na valorização dos potenciais de
funcionamento e nas habilidades individuais que cada pessoa possui e não nos prejuízos e déficits
presentes nas descrições de diagnóstico médico.

Seguindo as mesmas bases metodológica e filosófica, em 1997 foi fundado o Centro Ann Sullivan do
Brasil 1 (CASB-RP), na cidade de Ribeirão Preto (SP), para promover atendimento educacional
especializado, orientação familiar, e desenvolver pesquisa e apoio para a comunidade, com os
mesmos princípios filosóficos utilizados pelo CASP-Peru: “trata-me como pessoa e educa-me com a
vida”. Segundo Cuccovia (2000), a visão centrada na “pessoa” reconhece que os alunos especiais são
sujeitos únicos, diferentes uns dos outros e com necessidades diversas, que têm sentimentos,
interesses e podem escolher o que querem aprender.

Para a autora, a expressão “tratar como pessoa” significa: acreditar na sua idade real, acreditar nos
seus sonhos e desejos, respeitando-os, mostrando-lhes os limites da convivência social, seus direitos
e os seus deveres. Todo o programa educacional fundamentado no CFN é baseado no ensino de
habilidades importantes para serem utilizadas na vida cotidiana, apresentadas em sequências usuais,
naturais e que sejam ensinadas mediante os interesses dos educandos, tornando o ensino atraente e
naturalmente reforçador, numa constante variação de ambientes e materiais, favorecendo a
generalização dos conceitos nos diferentes contextos (Leblanc, 1992; Cuccovia, 2003).

“Educar com a Vida” é ensinar habilidades compatíveis com suas idades cronológicas, promovendo
uma alternativa de comunicação, ensinando atividades vitais, valorizando o seu funcionamento
adequado, mostrando-lhes as consequências reais mediante suas atitudes e participação no meio em
que vivem. Giardinetto (2005) verificou que a maioria das instituições destinadas a oferecer
Educação Especial aos alunos com TEA e outras deficiências seguiam em sua maioria dois
programas educacionais mais conhecidos: o programa do CFN e também o TEACCH (Treatment
and Education of Autistic and Communication Handicapped Children).

A autora realizou um estudo comparativo entre os dois programas e verificou que o CFN apresentou
resultados mais favoráveis nas atividades grupais e aumento nas iniciativas comunicativas das
crianças durante as atividades de vida diária e prática. Considerando que a atual política educacional
no Brasil orienta a inclusão de alunos com deficiências mais comprometidas em sala de aula regular
e o apoio recebido pela modalidade denominada Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Neste sentido torna-se possível pensar na aplicação do CFN no espaço comum regular, como
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também nas modalidades da educação especial. A utilização do programa educacional do CFN nas
escolas, entretanto, ainda é incipiente, mas poderia ser uma forma de propiciar a generalização das
habilidades adquiridas no contexto escolar e generalizadas para os ambientes naturais, favorecendo o
uso das habilidades interpessoais, tornando os alunos mais competentes socialmente (Falvey, 1989).

É com esta proposta que as escolas que possuem AcD poderiam fazerem uso dos objetivos propostos
pelo CFN, uma vez que todos os professores que trabalham com este público demandam por um
atendimento educacional individualizado. Cuccovia (2003) observou que os modelos de avaliação
acadêmica presentes nas escolas regulares muitas vezes não revelam o verdadeiro conhecimento de
alunos com deficiência, e que seria possível avaliar cada aluno, mediante sua habilidade, interesse e
níveis de suporte necessários para adquirir o conhecimento e o uso do conceito adquirido de forma
autônoma nas atividades da vida real.

Assim, pelo fato de o CFN ser um programa educacional baseado nas necessidades individualizadas,
que favorece o processo inclusivo de alunos com deficiência caracterizados de alto
comprometimento, o atual momento merece novas investigações e adaptações aos diferentes
contextos culturais e sociais presentes no Brasil.

É importante organizar um programa educacional que seja útil, que valorize as tarefas de interesse do
aluno, mostrando a ele a importância de suas ações, o contexto em que é necessário aprender
determinadas tarefas e habilidades, juntamente com sua participação efetiva no âmbito educacional,
social e familiar, tendo como consequência a promoção de processo educacional, uma vez que ele
promove situações de ensino mais eficazes.

A pedagogia da inclusão

Sendo uma pedagogia apoiada na ética, no respeito á dignidade e autonomia do aluno, neste caso,
destacamos o AcD. Trata-se de uma instrução gerada a partir do resinificar filosófico educativo,
dialógico e político de Paulo Freire. Pode-se representar como uma utopia, um sonho a ser
reordenados e concretizados a partir de uma escola cartesiana, tradicional para uma escola mais
aberta, sensível e com capacidade de leitura a partir das necessidades impressas em cada ser humano.
A pedagógica da inclusão imprime uma ação de cultura com vista na liberdade e do restaurar a
vocação ontológica das PcD.

A pedagogia da inclusão é também tratada por uma pedagogia libertadora onde expressa concepções
de pessoas como participes históricos, os quais são fundamentados na convicção da diferença como
característica que compõe a diversidade humana, com bases da ética e da solidariedade
estabelecendo uma relação de alteridade entre a PcD e a sociedade. Nesta perspectiva a pedagogia
libertadora corrobora com os pressupostos da educação inclusiva quando busca refletir com bases na
PcD suas diferenças, seus variáveis níveis de desenvolvimento nos aspectos físicos, sensorial e
intelectual, abordando mecanismos que buscam integrar a singularidades e especificidades os quais
cada ser humano possui a capacidade de aprender, de interagir, participar com autonomia
desbravando assim transformações sócio-políticas nas “estruturas sociais, econômicas em que se dão
as relações de poder e se geram as ideologias” Freire (2001, p.08).

Possui características os quais desenvolve processos educativos com condições dignas para a
construção e apropriação de conhecimentos com responsabilidade social. A pedagogia da inclusão
quando materializada nos espaços educacionais, possui pressupostos fundamentados nos princípios
da valorização da diferença, do respeito ao outro permeado pela equidade de oportunidades com
vistas na promoção do desenvolvimento cognitivo e social da PcD.

Para Reis (2015, p. 52)
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A construção de uma escola inclusiva requer uma profunda reflexão sobre
nossos pensamentos e ações. Para tal, é mister mudanças de mentalidade e
comportamento frente a PcD. Não há mudança sem refletir, conforme Freire
(2014) na pedagogia da autonomia, diz que a prática sem a reflexão pode se
transformar em ativismo, ou seja, um procedimento automático que é
característico do método reprodutivo, o qual asfixia o espírito da criticidade,
reprimindo o livre pensar.

É na forma do pensar livre que as possibilidades de crença por uma sociedade mais justa, com
equidade e mais humana, que vislumbramos a todo o momento nos escritos de Freire, neste caso
corroboram sinergicamente com os propósitos de superação no processo de inclusão. É com este
sentimento que defendemos o lugar do AcD que ainda não se definiu nos espaços educacionais
mesmo com as diretrizes legais existentes.

Acreditamos e defendemos que, não é o aluno quem se adequa à escola, mas é esta que, imbuída de
suas responsabilidades, se dispões para o aluno, tornando-se um espaço inclusivo. Não é
simplesmente matricular um aluno com necessidades educacionais especiais em uma sala de aula,
que traduza a inclusão. É bem mais que isso, é fazer com que ele se beneficie do currículo escolar, da
convivência com todos.

É saber a lógica do respeito à diferença, do reconhecimento das lutas até aqui empreendidas pelos
movimentos em defesa da PcD, do combater a discriminação e o preconceito que afetam a
autoestima do aluno, com vista no acesso, permanência e aprendizagem, É uma concepção de atitude
individual que reverbera na coletividade, não é uma responsabilidade só de quem é discriminado, a
escola precisa ser o espaço que proporcione a reflexão e mudança de postura.

Queremos acreditar que ainda estamos imbuídos nas questões éticas e de princípios, onde ninguém
pode estar de fora, todos possui o seu lugar. Quando se está refletindo sobre o AcD não se pode
condicionar com o impossível, o utópico, o não aprende. Esta abordando sobre a pedagogia de Freire
nos aspectos mais basilares e práticos, nomeando processos de superação dos aspectos opressores os
quais no dia a dia são percebidos. O que se pretende é, acentuar com bases em suas teorias, a
necessidade de atitudes acertadas que contribuam para a ruptura de práticas opressores na
manutenção do paradigma da exclusão.

Este movimento de ruptura pode ser traduzido a partir da crença na transformação do mundo pelos
caminhos à luz de Freire, do respeito ao outro, do diálogo, da reflexão e da libertação frente à
descontinuação do comportamento classista capitalismo. É confiar na reflexão e ação do homem
sobre o mundo para a transformação. É persistir que a inclusão educacional da PcD na atualidade
ainda se encontra embrionária, para o AcD o embrionário permanece com características de
malformações, requerendo uma realidade em que opressores e oprimidos se façam, de fato, livres dos
elos aprisionastes do preconceito, da discriminação e da injustiça.

Considerações finais

Para que a inclusão do AcD seja favorável, os processos devem ser estabelecidos pela promoção das
acessibilidades aqui descritos os quais exigem ressignificações referente aos valores sociais e a
vivência de um novo paradigma existente dentro dos espaços educacionais que possuem AcD. Para
que se logra êxitos não basta apenas reverenciar ao poder da lei, mas requer profundas reflexões de
qual ângulo e de que forma está enxergando o outro.

Isso se torna importante quando estamos refletindo sobre aluno com deficiência de alto
comprometimento, os quais devem ser respeitados suas particularidades quando referimos sobre a
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concepção de ser humano que se quer formar. É apresentar uma concepção do conhecimento
relacional em que as áreas do conhecimento e seus conteúdos, métodos e visões de mundo possam
ser apreendidos com maior integração.

É com essa visão que devemos ter enquanto profissionais da área da educação, propostas
interdisciplinares, multidisciplinares e transdisciplinares para assim lograrmos êxito nas mais
diversas possibilidades no processo de aprendizagem.

Não acreditamos em mudanças sem reflexão, é claro que a reflexão sem formação por si só não
traduz resultados satisfatório, há vários caminhos a decorrer, entre muitos se destaca a formação
continuada para assim haver condições responder às demandas oriundas do AcD. Neste sentido
compreende-se que as concepções de Paulo Freire frente à inclusão de AcD pode ser efetivada como
educação dialógica, política e libertadora, contrapondo a submissão da escola que ainda possui
princípios da individualidade, da produção meramente intelectual, da força de produção, do
preconceito e da descriminação, os quais são fundamentais na bipolarização do normal e do anormal,
categorizando assim estigmas da anormalidade, da deficiência e da incapacidade.

Neste sentido, é lucido perceber que, o AcD traz no seu arcabouço, aprendizagens que deve ser
significada e resinificada. Desta forma exige que todos busquem analisar debruçar frente a formação
enquanto profissionais éticos que queremos ser em face das diversidades encontradas no dia a dia da
escola.

Ressaltamos que, o processo de inclusão de alunos com deficiência caracterizados de alto
comprometimento exige profunda reflexão nos procedimentos de ensino, avaliação constante dos
resultados e observação atenta nas situações interativas e comunicativas com outros alunos e
professores.

A participação familiar é muito valorizada no CFN, em que os pais atuam como educadores e
modelos de comportamento para seus filhos. A valorização das formas efetivas de comunicação e o
uso da Comunicação Alternativa na ausência da oralidade ou quando a fala não apresenta
funcionalidade deve ser avaliada e proposta constantemente pelos educadores no espaço regular da
escola comum, promovendo assim uma inclusão real de alunos com deficiência caracterizados de
alto comprometimento.

Assim, remete-se a convicção de que a inclusão educacional do AcD pode sim, fazer parte na
perspectiva de uma educação freireana para “todos”. Suas teorias, pedagogias as quais
caracterizam-se como dialógicas e problematizadoras sendo dispositivos importantes que fazem a
diferença para a práxis libertadora. São processos imbuídos na diversidade, na ética e no arcabouço
cultural, sendo métodos que reverberam os princípios da igualdade de oportunidade, da
aprendizagem, dignidade com vistas na melhoria da qualidade de vida.

Desta forma para compreender a singularidade e especificidade de cada pessoa deve-se ter em mente
que cada ser humano possui ritmo de aprendizagem particular, que divergem em suas habilidades e
dificuldades de interação com o meio.
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[1] Entende-se como aluno de alto comprometimento aquele que por natureza física, mental,
intelectual, sensorial, afetiva e socioambiental possui características que dificulta o processo de
ensino aprendizagem, comunicação, movimentação e autonomia. Em sua maioria são alunos com
deficiência múltipla.

[2] Quando a linguagem verbal, visual ou tecnológica utilizada não alcança todas as pessoas.

[3] Apresenta-se nas atitudes preconceituosas e discriminadoras em relação às pessoas com
deficiência.

[4] Deve ser utilizada para garantir que todos os métodos de ensino, trabalho e lazer sejam
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homogêneos, sem barreiras nos métodos e técnicas de estudo, 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, etc.

[5] É encontrada quando os instrumentos utilizados para trabalhar, brincar, estudar e realizar
atividades comuns da vida diária, além de outras áreas de atuação, não atendem às limitações das
pessoas com deficiência.

[6] Verifica-se quando as leis, portarias, regulamentos e políticas perpetuam a exclusão.
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