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Parecer Técnico: Decreto presidencial 10.502, de 30 de setembro de 2020, que institui a Política de 

Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. 

 

A Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB), entidade nacional sem fins lucrativos, 

suprapartidária, laica, atuante na defesa e garantia de direitos, representante direta de 90 instituições 

de e para cegos e das cerca de sete milhões de pessoas com deficiência visual das cinco regiões do 

país, vem a público para manifestar-se sobre o teor do Decreto Presidencial n. 10.502, de 30 de 

setembro de 2020, publicado no DOU de 01 de outubro de 2020, que dispõe acerca da Política 

Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida. 

Cientes de que, seja nas instituições especializadas e sobretudo nas escolas comuns, os estudantes 

com deficiência visual necessitam de condições específicas que lhes possibilitem uma escolarização 

de qualidade, da educação básica ao ensino superior, a ONCB manifesta sua preocupação acerca do 

novo texto da Política Nacional de Educação Especial e reafirma o seu empenho no sentido de 

mobilizar-se junto ao poder público e à sociedade civil a fim de que, para essa parcela de estudantes, 

o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana seja respeitado. 

Diante do exposto, e considerando a necessidade da implementação de um sistema de ensino que 

resulte em benefícios no processo de desenvolvimento de todos os estudantes brasileiros, o 

posicionamento de nossa organização se pauta na construção de uma política educacional embasada 

no seguinte princípio, já referendado no marco regulatório nacional, reconhecendo que, tal qual ocorre 

na educação geral, a escolarização do estudante com deficiência é de responsabilidade do poder 

público, que deverá adotar todas as medidas no propósito de identificar e assegurar as demandas 

específicas dos diversos estudantes que compõem o público da Educação Especial. 

Por se tratar de um tema que terá impacto direto e decisivo na vida de milhares de pessoas cegas e 

com baixa visão, torna-se urgente e imprescindível a revisão e o aprimoramento do referido decreto, 

tendo por base as seguintes observações: 

1. A construção da PNEE não levou em consideração, em muitos de seus artigos, a garantia de direitos 

já adquiridos em documentos nacionais e internacionais, tais como Arts. 5º, 205, 206, Inciso I, e 208 

da Constituição Federal de 1988; Capítulo IV da Convenção pelos Direitos das Pessoas com 

Deficiência, Documento da Organização das Nações Unidas (2006), já ratificado pelo Brasil e outros 

países e, portanto, com status de Emenda Constitucional; Art. 27 da Lei n. 13.146/2015, Lei Brasileira 

de Inclusão  (LBI - Estatuto das Pessoas com Deficiência), de 2015; O Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável 4, que integra a Agenda 2030 ONU, o qual prevê que seja assegurada educação inclusiva 
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e equitativa de qualidade e sejam promovidas oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para 

todas e todos, garantindo assim a inclusão de pessoas com deficiência em todas as metas do ODS 4. 

2. Ao contrário do que se pretende para um documento que, como já foi dito, terá impacto direto e 

decisivo na vida de milhares de pessoas cegas e com baixa visão de todo o território nacional, o decreto 

não foi alvo de uma ampla discussão por parte de setores da sociedade civil, nele profundamente 

interessados, como as próprias pessoas com deficiência, familiares, movimentos sociais e instâncias 

de participação como, por exemplo, o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência 

(CONADE). 

3. Temas de profunda relevância, tais como ensino de jovens e adultos, ensino técnico e ensino 

superior, não mereceram, por parte dos elaboradores do documento, devida atenção. 

4. A observação acima é válida também para a formação de educadores e de outros profissionais 

imprescindíveis para a garantia de uma educação de qualidade, a exemplo de professores, 

transcritores e revisores Braille, indispensáveis nas instituições de ensino onde haja matrícula de 

estudantes com deficiência visual. 

5. Já o atendimento de crianças de até três anos de idade – educação precoce, também vagamente 

citado no documento -, deverá ser amplamente discutido, definindo-se os responsáveis e 

estabelecendo-se as orientações técnicas relativas ao tema, sempre em 

consonância com as políticas de inclusão consolidada em documentos nacionais e internacionais. 

6. Cabe registrar que, para os estudantes com deficiência visual, segundo sua especificidade e 

necessidades pedagógicas, é inadmissível sua matrícula em sala ou classe especial, sendo, contudo, 

imprescindível a disponibilização de recursos pedagógicos, recursos tecnológicos e apoio de 

profissionais devidamente capacitados na área, bem como a implantação e implementação de 

serviços, tais como sala de recursos, centro de atendimento educacional especializado e centro de 

apoio pedagógico aos deficientes visuais. 

7. Não questionamos o direito da família optar pela modalidade de educação que será ofertada à 

criança com deficiência visual, porém, tal direito não pode servir de justificativa para que o Estado se 

exima de suas obrigações, correndo-se o sério risco de ser negado a esta criança a matrícula 

preferencial em uma escola comum, como garantido pelas legislações vigentes, sob a alegação de 

não estar a escola devidamente preparada para o atendimento dos estudantes com deficiência visual. 

Para que a família exerça o direito de escolha, é fundamental que, além de informações claras e 

coerentes,  haja efetivamente opções disponíveis, independentemente de localização geográfica ou 

poder aquisitivo. 
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É certo que as três décadas de sua implantação ainda não foram suficientes para que a educação 

inclusiva atinja a qualidade que esperam todos que nela acreditam. Todavia, as conquistas até aqui 

obtidas nos dão a certeza de que estamos no caminho certo e, por esta razão, somos totalmente 

contrários a qualquer tipo de retrocesso que nos impeça de atingir plenamente nossos objetivos. 

Ao reiterar seu intuito de colaborar para que este documento possa adequar-se ao legítimo 

reconhecimento das possibilidades educacionais das pessoas cegas, com baixa visão, e surdocegas 

não usuárias da LIBRAS, apresenta-se abaixo parecer criteriosamente elaborado por especialistas da 

área de deficiência visual, os quais apontam para questões relevantes no percurso escolar destes 

estudantes, sinalizando para a necessidade de, caso haja a manutenção do decreto, serem adotadas 

algumas medidas visando a garantia da educação inclusiva aos mesmos. 

 

Em 30 de setembro de 2020, por meio do decreto 10.502, o governo federal lança uma nova Política 

de Educação Especial. O teor desse decreto é motivo de grande controvérsia entre os diversos 

atores que atuam no campo da educação especial no Brasil. Na prática, o referido decreto abre 

possibilidades, e é neste aspecto que o mesmo se torna polêmico: de haver escolarização de 

pessoas com deficiência em classes e escolas especiais, bem como em escolas bilíngües, estas 

últimas voltadas para a comunidade surda e surdacega usuária da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS).  

Com isso, retoma-se uma perspectiva educacional das pessoas com deficiência anterior à década de 

1990, que reconhecia a impossibilidade desses sujeitos integrarem o sistema comum, possibilitando 

que tais pessoas fossem encaminhadas a escolas especializadas, geralmente localizadas nas 

capitais ou, no máximo, em alguns municípios de grande porte. Do ponto de vista da legislação 

atualmente em vigor no Brasil, essa perspectiva desresponsabiliza a gestão pública, bem como a 

sociedade civil de assumir práticas mais acolhedoras e inclusivas, visto que não vislumbra a 

incapacidade como algo situado na sociedade, mas no sujeito e em sua lesão / deficiência (DINIZ, 

2012). 

Não é nosso objetivo fazer uma retrospectiva histórica da educação especial no Brasil. Mas 

acreditamos que, ao argumentar que a escola comum não beneficia a todos, e que, uma 

classificação cujo corpo deficiente se torna parâmetro para dizer se será possível sua escolarização 

ou não dentro do sistema comum, o decreto retoma uma perspectiva contrária aos anseios do 

movimento social das pessoas com deficiência, que reafirma o direito de que tais pessoas sejam 

incluídas, tendo respeitado a possibilidade de realizar escolhas e tomar decisões.  

Neste sentido, o documento que apresentamos, tem o objetivo de pontuar questões relevantes 

relacionadas à educação de pessoas com deficiência visual, que a nosso ver, não estão 

contempladas no decreto, razão pela qual não nos deteremos aos demais grupos de estudantes que 

integram o público-alvo da educação especial, a saber: estudantes surdos e surdo-cegos usuários de 

LIBRAS, além de estudantes com deficiência intelectual, transtornos globais do desenvolvimento, 

altas habilidades ou superdotação. Assim, ao tratar de elementos específicos dos estudantes com 

deficiência visual, nos referimos a pessoas cegas, com baixa visão e as pessoas surdocegas não 

usuária de LIBRAS. 
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Ao tratar de questões inerentes à cegueira, Vygotski propõe algumas reflexões que iluminam nosso 

pensamento acerca deste processo. 

O pensamento coletivo é a fonte principal de compensação das consequências da cegueira. 
Desenvolvendo o pensamento coletivo, eliminamos a consequência secundaria da cegueira, 
quebramos no ponto mais fraco da corrente criada ao redor do defeito e eliminamos a própria causa 
do desenvolvimento incompleto das funções psíquicas superiores na criança cega, desdobrando 
diante dele possibilidades enormes e ilimitadas. (VYGOTSKI, 1997, p. 230, traduzido por SANTOS, 
2016) 

 

Ancorados nesta afirmação, e ainda ao olhar para as características específicas das pessoas com 

deficiência visual, acreditamos que a educação desses sujeitos deve acontecer em escolas 

inclusivas, que lhes ofereçam todo o apoio necessário ao seu pleno desenvolvimento. Assim, mesmo 

que em determinadas realidades se façam presentes as escolas especializadas, defendemos que 

estas devem ter como meta a implementação de um modelo educacional inclusivo, compreendendo 

ainda que, embora sejam estruturas educacionais necessárias, os mesmos deverão possuir caráter 

temporário, até que o sistema educacional local venha tornar-se, de fato, inclusivo, com todos os 

equipamentos e serviços de apoio devidamente implantados. 

Diante do exposto, o princípio regente de nossas análises centra-se na educação inclusiva como 

regra, mesmo quando esta ocorre em escolas especiais. Assim, estaremos em sintonia com o que 

preconiza a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2009) e a Lei 

Brasileira de Inclusão (BRASIL, 2015). Além disso, reiteramos o compromisso de continuarmos 

incansáveis na luta pela educação de qualidade para todos, em particular para os estudantes com 

deficiência visual brasileiros, incentivando a participação de todos na proposição de soluções que a 

viabilize. 

A fim de que seja concretizado o princípio da inclusão escolar dos estudantes com deficiência visual 

em todos os níveis de ensino, o qual já está assegurado na Meta 04 do Plano Nacional de Educação 

(Lei 13.005/2014), assim como no capítulo IV da Lei 13.146/2015, torna-se necessário a urgente 

adoção de algumas medidas, dentre as quais destacamos: 

1 Formação de professores e demais profissionais da educação especial: 

Conforme está preconizado no artigo 28, incisos X e XI da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 

13.146/2015), constitui obrigação do Estado fomentar, patrocinar e incentivar a formação de 

professores nas diversas áreas das deficiências. Este processo, que deverá contemplar a formação 

docente inicial e continuada, poderá basear-se nas seguintes recomendações: 

I – No curso de pedagogia, assim como nas demais licenciaturas, deve-se ampliar a carga horária 

voltada à temática da educação de pessoas com deficiência, incentivando-se a adoção de currículos 

alternativos que possibilitem formação mais específica e técnica de acordo com as necessidades de 

aprendizagem de cada deficiência, sempre com foco avaliativo no que toca às habilidades de detecção 

de barreiras à aprendizagem e as ferramentas para removê-las; 
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II – Cursos de pós-graduação que possibilitem o refinamento dos conhecimentos e que possam atingir, 

principalmente os pequenos sistemas de educação, com aporte das prefeituras para o custeio dessa 

formação; 

III – incentivo e fomento de formação continuada, com curso de atualização em: orientação e 

mobilidade, sistema braille, atividades da vida autônoma, uso do soroban e ensino da matemática, uso 

das tecnologias assistivas, incluindo programas e equipamentos para a produção de materiais táteis e 

virtuais em formato acessível. Para tal, o aproveitamento acumulado pelas escolas especiais de cegos 

brasileiras, e pelas instituições do terceiro setor que oferecem tradicionalmente a educação especial, 

deve ser aproveitado por meio de celebração de parcerias entre estas e as universidades; 

IV – Formação de profissionais técnicos da educação que possam contribuir com a produção de 

material em formato acessível (em Braille e digital). Essa formação deverá acontecer conforme 

explicitado no item anterior, sendo assegurada a presença de tais profissionais em todo território 

nacional; 

 

2 Dos equipamentos da Educação Especial para pessoas cegas, com baixa visão e surdocegas não 

usuárias de LIBRAS: 

Entendemos que, na educação de pessoas cegas, com baixa-visão e surdocegas não usuárias de 

LIBRAS, são essenciais equipamentos ou instituições educacionais que viabilizem o atendimento de 

suas condições específicas. Dessa maneira, torna-se importante fazer funcionar e ampliar a incidência 

de Salas de Recurso Multifuncionais e Centros de Apoio pedagógico (CAP), além dos núcleos de 

acessibilidade em instituições de ensino superior: 

 

I – Das salas de recurso multifuncionais:  

Estas deverão ser, no que tange ao público-alvo desse documento, espaços de realização, no 

contraturno da escolarização, do Atendimento Educacional Especializado (AEE), de acordo com a 

necessidade de cada sujeito. A estes estudantes deverá ser assegurado: o acesso à aprendizagem do 

Sistema Braille, da orientação e mobilidade, de atividades da vida autônoma, do uso do soroban e de 

tecnologias assistivas. Importante salientar que estes espaços não são responsáveis pela 

escolarização das pessoas cegas, com baixa-visão e com surdocegueira não usuárias de LIBRAS. Tal 

processo deverá ocorrer em sala de aula, sob o encargo do docente responsável pela turma de origem 

do estudante. A sala de recursos, portanto, funcionará como complemento e terá sua atuação limitada 

à aquisição de habilidades necessárias à autonomia desses sujeitos. 
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II – Centros de Apoio Pedagógico ao estudante com deficiência visual (CAP):  

Este atuará em três principais dimensões:  

a) Dimensão de apoio pedagógico e de formação de professores: tal dimensão se destina a 

realizar a formação continuada de professores e demais profissionais da educação, abordando 

temáticas relacionadas às especificidades do público-alvo em questão, devendo ainda, oferecer apoio 

pedagógico aos professores regentes e do AEE no que tange à questões específicas, e de acordo com 

cada caso ou situação de aprendizagem, além do uso de tecnologias assistivas, soroban e produção 

de material didático em formato acessível; 

b) Dimensão de produção de tecnologia assistiva e material didático em formato acessível: esta 

deverá propor soluções de tecnologia assistiva de baixo custo que auxiliem no processo ensino-

aprendizagem, apoiando docentes e discentes na aquisição de conhecimento. Além disso, deverá 

realizar avaliação de qual tecnologia assistiva disponível melhor se adequa ao estudante que dela 

necessite, assim como realizar a produção de material didático em braile ou digital, de acordo com 

cada caso ou necessidade de aprendizado; 

c) Dimensão de atendimento às pessoas com deficiência visual e com surdocegueira não usuárias 

de LIBRAS: realizará o treinamento para o uso de tecnologias assistivas relacionadas às necessidades 

de cada sujeito, a exemplo de treinamentos com o uso dos leitores de telas em computadores e outros 

dispositivos, bem como de diversas ferramentas necessárias à aquisição de maior autonomia da 

pessoa. Poderá, de acordo com cada realidade, propiciar o acesso ao para desporto, a oficinas 

pedagógicas e a musicalização, sem prejuízo de outras atividades centradas na realidade da 

comunidade atendida e que tenham como foco a ampliação de habilidades que reverberem na 

escolarização formal de seu público-alvo. 

III – Dos núcleos de acessibilidade:  

Estes deverão ser espaços de apoio acadêmicos de pessoas com deficiência e funcionar como 

instância articuladora da política institucional de acessibilidade e inclusão. Sua atuação deverá 

respeitar os princípios do desenho universal e da remoção de barreiras ao aprendizado. 

a) O governo federal, no que concerne às instituições de Ensino superior federais, garantirá 

dotação orçamentária específica para os núcleos de acessibilidade, de acordo com o quantitativo de 

estudantes matriculados em cada instituição; 
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b) Os núcleos de acessibilidade deverão ser compostos por equipe multiprofissional responsável 

pelo acompanhamento acadêmico dos estudantes e a realização de ações que removam as barreiras 

de aprendizagem; 

c) No que tange a deficiência visual, os núcleos de acessibilidade deverão conter serviços de 

produção de material em formato acessível, além de profissionais transcritores e revisores Braille, 

técnicos com formação em avaliação funcional da visão, bem como em orientação e mobilidade. 

3 Dos profissionais da Educação Especial para o atendimento de pessoas com deficiência visual e 

surdocegas não usuárias de LIBRAS: 

Os profissionais sobre os quais se referem este tópico são, sem prejuízo de outros, de acordo com a 

realidade de cada sistema educacional: professores de AEE, audiodescritores, profissionais braillistas, 

revisores e transcritores Braille, além de guias intérpretes; 

Os profissionais que realizam o atendimento do público-alvo contemplado neste documento, 

necessitam receber formação específica para atuarem na área, a qual deverá ter carga horária de 200 

horas, com no mínimo 30% destinada à atuação prática, sendo ofertada por instituições 

comprovadamente habilitadas para tal. Sua atuação não deverá ser substitutiva à atuação do professor 

de sala de aula regular, mas complementar ou suplementar. 

O sistema educacional deverá garantir sua formação continuada na modalidade lato senso, stricto 

senso e atualização, de acordo com a realidade ou nível de exigência da formação. 

Deverão ainda ser estabelecidas parcerias entre governos, instituições de ensino superior e 

instituições de e para pessoas com deficiência visual, a fim de realizar as formações de que trata este 

item, bem como credenciar os profissionais habilitados para o exercício dessas funções. 

No que tange ao financiamento, o governo federal e os governos estaduais e municipais deverão 

prever dotação orçamentária anual voltada para essa ação em específico e descentralizar o recurso 

para as instituições de ensino superior e instituições de e para pessoas com deficiência visual, a fim 

de subsidiar a viabilidade contínua da formação desses profissionais. 

 

4 Do acesso: 

I – Deverá ser garantido a todas as crianças cegas, com baixa visão ou surdocegueira, de 0 (zero) a 5 

(cinco) anos e 11 (onze) meses, o acesso a serviços de estimulação precoce, com objetivos 

pedagógicos, a fim de prepará-las para a alfabetização e anos iniciais do ensino fundamental; 

II – Todas as crianças com deficiência visual, ou surdocegueira não usuárias de LIBRAS, terão acesso 

a alfabetização em braille, direito já regulamentado pela legislação brasileira, o qual deve ser ampliado 
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para os anos subsequentes do ensino fundamental, bem como para a educação de jovens e adultos, 

não sendo recomendada sua substituição por leitura em formato digital; 

III – Além de livros em formatos acessíveis, os quais devem ser similares aos disponíveis para os 

estudantes videntes, deverá ser garantido o acesso a tecnologias assistivas, a exemplo de linha Braille 

(sendo necessário, para tal, incentivos governamentais à redução de tributos), máquina de escrever 

Braille, leitores de telas, computadores, tabletes, impressoras Braille (em todas as salas de recursos 

que atendam a estudantes cegos ou com baixa visão), bengala longa, soroban, lupas eletrônicas, além 

dos diversos recursos ópticos e não ópticos essenciais aos estudantes com baixa visão, dentre outros 

que viabilizem e promovam o acesso à escolarização e ao conhecimento formal; 

IV – Garantido o acesso ao currículo formal vedando-se o currículo paralelo. O Plano Educacional 

Individualizado (PEI) não deverá ser tomado como regra para pessoas com deficiência visual. Contudo, 

deverá ser utilizado quando a deficiência visual for associada a qualquer outra deficiência ou quando 

houver necessidade fundamentada pelo professor de AEE; 

V – Acesso ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), no contraturno da escolarização, por 

professor formado na área da deficiência visual ou surdocegueira, sendo disponibilizados os serviços 

de orientação e mobilidade, treinamento no uso do soroban, aprendizado do sistema Braille, 

treinamento de tecnologias assistivas e o treinamento em atividades da vida autônoma; 

VI – Acesso ao material didático em formato acessível – Braille ou digital – no mesmo tempo e 

contemplando os mesmos títulos fornecidos aos demais estudantes, com boa qualidade e dentro das 

normas que regulamentam a produção de material em formato acessível; 

 

 Finalmente, a ONCB reitera seu compromisso com a garantia do direito inalienável a 

educação do estudante com deficiência visual, reafirmando seu empenho no sentido de fiscalizar e 

colaborar para o cumprimento deste direito em todo território nacional. 
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