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Moção de apoio à universalização do acesso e permanência na
educação para crianças e adolescentes de 4 a 17 anos.
A Afaga repudia a redação dada à Meta 4 do Plano Nacional da Educação – PNE – pelo
seu relator, o Deputado Federal Ângelo Vanhoni, ao mesmo tempo em que expressa seu
irrestrito apoio ao texto original da referida Meta 4, por considerar que:
1. a inclusão social de cada ser humano passa, obrigatoriamente, pela sua inclusão
escolar junto aos seus pares.
2. os pares dos seres humanos são todas as pessoas, independente de sua classe
social, religião, etnia, deficiência ou qualquer outra condição que possa vir a
qualificá-las.
3. todas as pessoas com deficiência são seres humanos e, assim, têm os mesmos
direitos das demais pessoas.
4. a inclusão escolar fortalece a autonomia do estudante, torna-o um cidadão
participativo e possibilita sua inserção no mundo do trabalho.
5. a inclusão escolar é um direito que beneficia pessoas com e sem deficiência e que
é garantido por meio da convivência e de práticas escolares inclusivas.
6. o atendimento educacional especializado é apoio à inclusão escolar e
complemento ao ensino regular, mas não tem como substituir a este último, não
sendo capaz de dar ao estudante a socialização necessária para que se constitua
como cidadão pleno.
7. o atendimento educacional especializado, garantido constitucionalmente, tem
financiamento assegurado pelo Fundeb, que garante o cômputo da dupla
matrícula.
8. o atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar, pode ser
ofertado em salas de recursos multifuncionais na escola comum ou em instituições
especializadas conveniadas com o poder público.
9. é direito do aluno estudar na escola de sua comunidade.
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10. a escola inclusiva tem como princípio a acessibilidade e, ao utilizar tecnologia
assistiva e práticas pedagógicas inovadoras, promove a qualidade do ensino e da
aprendizagem.
11. a escola inclusiva parte do pressuposto de que todas as pessoas aprendem e
legitima as diferentes maneiras de ensinar e de aprender.
12. a inclusão escolar é um novo paradigma que está sendo desenvolvido e que deve
ser defendido por todos aqueles que acreditam que a humanidade é constituída por
pessoas que têm os mesmos direitos; como todo processo em andamento, carece
de melhorias, mas não pode jamais ser descartada.
13. em particular, observamos que as pessoas autistas que melhor se desenvolveram
como cidadãs foram aquelas que frequentaram escolas regulares inclusivas, com o
devido apoio técnico, pedagógico e emocional que a inclusão escolar prevê.
14. o Plano Nacional de Educação (PNE) apresentado pelo Ministério da Educação em
2010 é fruto das deliberações da Conferência Nacional de Educação (Conae).
15. o texto substitutivo da Meta 4 do Plano Nacional de Educação (PNE), feito pelo
Deputado Ângelo Vanhoni e aprovado pela Câmara dos Deputados em 26 de junho
de 2012, fere o fundamental direito que as crianças e adolescentes com deficiência
têm de crescer em um ambiente de convívio com seus semelhantes.
16. o Deputado Vanhoni promoveu uma verdadeira distorção do significado da Meta 4,
transformando-a em uma aberração que retira de nossas crianças seu direito a se
desenvolver como cidadãos plenos, ao dar-lhe a seguinte redação: “universalizar,
para a população de quatro a dezessete anos, o atendimento escolar aos alunos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o
atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas
complementar e suplementar, em escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados”.
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17. no texto original do PNE, elaborado com ampla participação de toda a sociedade
civil em todos os municípios e estados brasileiros, a Meta 4 previa “universalizar,
para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação na rede regular de ensino.”
18. todo o marco legal brasileiro, em especial a própria Constituição Federal, a
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (que tem status de
emenda constitucional) e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevêem sistema
educacional inclusivo, amplo e irrestrito, e não sistema de ensino paralelo.
19. a Constituição Federal, particularmente, garante que o ensino será ministrado com
base, entre outros princípios, na “igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola” (art. 206, inciso I) e que “o dever do Estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de (...) atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de
ensino” (Artigo 208, inciso III).
20. como se pode observar, segundo a Constituição Federal, “preferencial” deve ser o
atendimento educacional especializado, e não o “atendimento escolar”, como
redigiu o ilustre deputado.
Acima de tudo, por defendermos fielmente os direitos humanos e acreditarmos
radicalmente na igualdade e fraternidade entre as pessoas, nos posicionamos a favor da
redação original da Meta 4 do PNE.
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