
1 
 

Transcrição de áudio e captura de imagens 
 
 
Nome do evento: FNDE em Rede - Para Novos Técnicos e Gestores Educacionais 
Modalidade: transmissão ao vivo online, pela plataforma Youtube 
Data da transmissão: 08/02/2021 (período matutino) 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=t2O-Dfshr1U 
Orador: Victor Godoy Veiga 
Cargo: Secretário Executivo do Ministério da Educação  
Minutagem de transcrição: de 1h04’38” a 1h10’40” 
 
 

 
 
Imagem: vídeo aos 1h04’38” 
 
Transcrição: Um outro ponto fundamental que eu gostaria de tocar aqui também é a 
nova política de educação especial. Temos visto aí uma grande guerra de narrativas. Já 
chamaram essa política de “a política da exclusão” e a gente vê muita gente que nem lê 
a política e já começa a entrar nessa, nessa narrativa. Pessoas que não conhecem o 
decreto, não leram o decreto, não conhecem o que tá acontecendo no mundo em 
relação a essa questão da inclusão. E eu quero aqui trazer, né, tranquilizar a todos de 
que a nova política nacional de educação ela não é a política da exclusão, pelo contrário, 
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ela é uma política que traz uma opção para as famílias. Uma opção. Coisa que hoje não 
existe, né? E ela não é voltada para todos os níveis de deficiência, de necessidades. Ela 
é uma política que foi criada pensando naqueles que não têm condições, naquele 
primeiro momento, de adentrar no ensino regular. Tenho tido várias conversas com 
alguns representantes de associações e vários estudiosos. E o fato é que a educação 
especial é uma educação que prepara muitas vezes a criança para depois entrar no 
ensino regular. Se eu pego, por exemplo, um surdo e boto no ensino regular, muitas 
vezes o rendimento dele, se ele já não tiver o preparo e aquela capacidade inicial de 
interagir no ensino regular, ele não vai ter um aprendizado adequado no ensino regular. 
Então para que serve a escola especial? Ela serve justamente para isso: para preparar 
aquele aluno que não tem ainda condições de entrar no ensino regular para ser, depois, 
incluído. A gente sabe, por exemplo, que essa política que foi construída, ela foi 
construída observando, inclusive, os normativos hoje existentes.  
 

 
 
Imagem: vídeo aos 1h07’01” 
 
Transcrição: Se a gente olhar, por exemplo, vamos olhar aqui a Constituição Federal. A 
Constituição Federal, ela traz que preferencialmente tem que ser na rede regular de 
ensino. Se é preferencialmente não é obrigatoriamente. E hoje... a PNEE anteriormente, 
a PNEE de 2008, ela obrigava o aluno a ir para rede do ensino regular. A Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação olha o que ela traz no artigo 58: que o atendimento educacional 
será feito em classes, escolas ou serviços especializados. O que a PNEE de 2008 traz seria 
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o ideal num contexto onde a gente conseguisse que todas as escolas regulares tivessem 
capacidade de se adaptar ao ensino especializado. Agora, imaginem como que seria, 
quanto tempo a gente vai levar, por exemplo, para capacitar todos os professores da 
Educação Básica na linguagem de Libras, por exemplo, para poder receber um aluno que 
vai aprender a linguagem Libras no ensino regular. Então, a PNEE de 2008 ela traz um 
cenário que, talvez, a gente consiga alcançar lá em 2080, 2070, 2060... Mas, hoje, a 
realidade que nós temos é que nós estamos colocando dentro da sala de aula alunos no 
ensino regular, né, alunos que não têm um único benefício de aprendizado. As escolas 
estão tendo que contratar profissionais especializados para ficar cuidando daquela 
criança para ela não atrapalhar a aula dos demais alunos. E aquela criança não tá tendo 
o atendimento especializado que ela precisa. Então, essa nova política, ela traz essa 
possibilidade.  
 

 
 
Imagem: vídeo aos 1h08’53” 
 
Transcrição: São aqueles alunos com impedimentos de longo prazo severos ou graves 
que não se beneficiam da escola regular e demandam um atendimento específico. Então 
essa é que é a lógica da escola.  
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Imagem: vídeo aos 1h09’06” 
 
Transcrição: Agora, isso é obrigado? Não é obrigado. Essa política valoriza a escolha da 
família, né? Inclusive, prevê que a escolha da família vai ser apoiada por uma equipe 
multiprofissional. Quer dizer, a família vai poder ter o apoio de poder tomar a decisão. 
E hoje nós temos famílias que tem o filho que gostaria de estar numa escola 
especializada e não têm essa opção. Agora, o que tem sido vendido sobre essa política 
é totalmente enviesado, dizendo que essa política exclui. Muito pelo contrário, ela dá 
opção, respeita o princípio da liberdade e visa justamente preparar aqueles alunos para 
uma inclusão futura no ensino regular, na escola regular, tá? Prevê, inclusive, recursos 
para a estruturação de salas especiais, questões que, com a política de 2008, estavam 
sendo esquecidas, né? Então, acho que é importante que todos tenham isso em mente, 
né? Acho que... os municípios, os estados, todos continuarão tendo a possibilidade, né, 
de receber os alunos com deficiência ou altas habilidades no ensino regular. Isso vai ser 
uma decisão da família, conjuntamente com essa equipe, né, de apoio pedagógico. Mas 
não é, de fato, não é uma política da exclusão. Pelo contrário, é uma política da inclusão, 
que respeita as liberdades individuais das famílias e dos alunos.  
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