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Para: 

Deputado Helder Salomão 

Deputado Felipe Rigoni 

Deputada Dorinha Seabra Rezende - Presidenta da Comissão de Educação 

Deputada Rejane Ribeiro Sousa Dias - Presidenta da Comissão dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência 

 

MOÇÃO Nº 21 - MOÇÃO DE REPÚDIO ÀS TENTATIVAS DE DESMONTE DA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL BRASILEIRA 

 

Os filiados à ANPEd reunidos virtualmente em Assembleia Ordinária realizada no âmbito da 40ª 

Reunião Nacional manifestam repúdio às investidas do governo federal contra a educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva. Desde o início do governo sob presidência de Jair Messias 

Bolsonaro, em janeiro de 2019, temos enfrentado inúmeras tentativas de desmonte das políticas  

sociais, com graves implicações para toda a população. Mas, em um país com profundas desigualdades 

no acesso a direitos, os setores mais vulnerabilizados de nossa sociedade sofrem de maneira ainda mais 

radical os incessantes golpes proferidos pelos cortes orçamentários, pelas restrições de acesso a direitos  

fundamentais, pelo caráter retrógrado, obscurantista e segregador das diretrizes políticas adotadas.  

Em relação à educação especial, não tem sido diferente e uma importante expressão desses ataques é 

o Decreto nº 10.502, de 30 de setembro de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial:  

Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. O atual governo despreza os mecanismos 

democráticos de debate absolutamente necessários quando se trata de proposta de alteração nas 

políticas, desrespeita as deliberações de conferências nacionais, nega o diálogo com o conhecimento  

científico e as entidades científicas, adota, dissemina e intensifica o capacitismo estrutural e insiste em 

reinstaurar no Brasil lógicas de garantia ao direito à educação para os sujeitos da educação especial 

afirmados repetidamente pela ciência e pelos movimentos sociais de pessoas com deficiência como 

superados.  

Reconhecemos a importância de constante debate e aprimoramento da educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva brasileira; debate que deve assegurar os direitos humanos e as 

conquistas sociais duramente alcançados neste país, sem jamais retroceder. Assim, o GT 15 – 



 

 

Educação Especial reitera seu compromisso com a educação para todas as pessoas, pública, estatal, 

laica, com qualidade social, inclusiva. 

 

Belém, 21 de outubro de 2021. 

 

 

 

Geovana Mendonça Lunardi Mendes 

Presidenta da ANPED 

 

 


