
Movimentos ligados à educação 
inclusiva reclamam de retrocesso 

em texto aprovado do PNE e 
prometem "sensibilizar" senadores 

Marcos Nunes 

A meta 4 do Plano Nacio-
nal da Educação, que 
trata da educação in-

clusiva, repercutiu negativamen-
te entre movimentos ligados ao 
tema. O texto original apresen-
tado pelo governo ao Congresso 
Nacional estipulava o objetivo de 
"universalizar, para a população 
de 4 a 17 anos, o atendimento es-
colar aos estudantes com deficiên-
cia, transtornos globais do desen-
volvimento e altas habilidades ou 
superdotação na rede regular de 
ensino". Como aprovado pela Câ-
mara dos Deputados, o texto in-
clui o termo "preferencialmente" 
na rede regular, e admite o atendi-
mento em escolas ou serviços "es-
pecializados". Nesse ponto, o go-
verno também ficou insatisfeito. 

A mudança foi considerada 
um retrocesso pelo Ministério da 
Educação, que há alguns anos tra-
balha com a política de educação 
inclusiva, que entende a inclu-
são dos alunos com necessidades 
educacionais especiais em clas-
ses regulares como a forma mais 
avançada de democratização das 
oportunidades. A secretária de 
Educação Continuada, Alfabeti-
zação, Diversidade e Inclusão (Se-
cadi) do MEC, Cláudia Dutra, diz 
que a meta aprovada na Câmara 
contrapõe a Convenção Interna-

cional sobre o Direito das Pessoas 
com Deficiência, estabelecido em 
2006, pela ONU, e que o Brasil 
ratificou com status de Emenda 
Constitucional, em 2009 (Decre-
to 6.949) e pelo Decreto 186, de 
2008, da própria Câmara. Com 
o texto para ser encaminhado, 
porém, a secretária aposta que a 
educação especial será entendi-
da como "a área de conhecimen-
to que promove recursos pedagó-
gicos para apoiar o ensino regular 
comum". "Acredito que é sob es-
se foco que o Congresso irá deba-
ter nas discussões que restam até 
a aprovação do PNE", diz. 

TEXTO DE MOÇÃO 
Durante seminário de educa-

ção inclusiva realizado em Bra-
sília logo após a aprovação do 
PNE na Câmara, os 600 gestores 
e 200 professores dos 166 muni-
cípios presentes aprovaram uma 
moção de apoio à universalização 
do acesso e permanência na edu-
cação para crianças e adolescen-
tes de 4 a 17 anos. 

Entre os professores que par-
ticiparam do Seminário, o prin-
cipal temor é o de que o texto 
aprovado na Câmara possa in-
duzir gestores públicos a investir 
menos na área, e provoque um 
retrocesso em relação às con-
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quistas legislativas da última dé-
cada. Para Cláudia Grabois, do 
Fórum Nacional de Educação 
Inclusiva, a existência de classes 
especiais, como deixa a entender 
o texto do relatório, acaba indu-
zindo a educação desses alunos 
para esse ambiente. 

"Esperamos que agora, pelo 
esclarecimento, e também com a 
ação do Ministério Público, pos-
samos avançar. Queremos que 
as escolas ofereçam os recursos 
de acessibilidade, mas queremos 
que os senadores não rasguem o 
direito à educação". Cláudia de-
fende que a convivência em salas 
regulares é importante para o de-
senvolvimento dos alunos. "É na 
sala de aula regular que os alu-
nos, convivendo uns com os ou-
tros, se prepararão para uma vi-
da futura. Desculpas como a falta 
de recursos não podem mais ser 
usadas", diz, referindo-se ao pro-
grama de Sala de Recursos Mul-
tifuncionais do MEC, que apoia 
a organização do atendimento 
educacional especializado nas 
escolas comuns da rede públi-
ca de ensino. "Se há recursos pa-
ra uma escola especial, ele tam-
bém pode estar em uma escola 
comum", compara Cláudia. 

Hoje, 83% dos municípios con-
tam com salas de recursos multi-
funcionais. O último Censo do 
IBGE mostrou que 80% das pes-
soas com deficiência - e elas são 
aproximadamente 24% da socie-
dade - são pobres. A ut
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 16, n. 184, p. 46-48, ago. 2012.




