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RESUMO
As concepções atuais de escola e de aprendizagens têm raízes nos movimentos de
redemocratização do país, assim como, o movimento da educação inclusiva. Os direitos de
crianças e adolescentes estão explícitos em regramentos legais, em marcos nacionais e
internacionais e nas políticas públicas de diversos setores, entre eles, o da educação. A
presente pesquisa partiu do tema atenção à saúde mental infantojuvenil nas políticas
educacionais e teve como objetivos analisar a inclusão da população infantojuvenil usuária de
saúde mental com o foco na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva; identificar proposições de ações intersetoriais entre educação e saúde na
meta da educação especial, nos Planos Municipais de Educação (PME) dos municípios que
compõem o Território de Identidade Metropolitano de Salvador; discutir a articulação
intersetorial entre educação e saúde em diálogo com a Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva; e desenvolver uma Cartilha com os gestores
municipais deste território, que venha a apoiar o processo de revisão dos PME, na meta da
educação especial. Este estudo tem bases metodológicas na pesquisa qualitativa, de natureza
descritiva e analítica e traz em seu escopo a pesquisa aplicada em educação. O procedimento
de produção dos dados apoiou-se na pesquisa documental, já que tem como principal fonte
documentos legais da política educacional no Brasil. O percurso da pesquisa se definiu em
dois artigos. No primeiro, foram demonstradas ambiguidades e hibridismos no enfoque
conceitual da educação especial, amparados pela forte influência do Banco Mundial. Mesmo
considerando o risco da invisibilidade da população infantojuvenil usuária de saúde mental
nas políticas de educação especial, evidenciou-se a importância da Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Observou-se que as políticas de
educação especial e da saúde mental encontram diálogo na articulação intersetorial, como
caminho de implementação das políticas públicas em prol do direito de crianças e
adolescentes. O segundo artigo demonstrou que há uma repetição das estratégias da meta da
educação especial dos Planos Nacional e Estadual nos PME, o que indica um distanciamento
do contexto educacional local. Ademais, evidenciou-se que não há nos PME registro de
estratégias claras para a população infantojuvenil usuária de saúde mental.
Palavras chave: Educação especial. Educação inclusiva. Intersetorialidade. Planos
municipais de educação. Saúde mental.

ABSTRACT
The currents conceptions of school and learning have roots in the country's re-democratization
movements, as well as the inclusive education movement. The rights of children and
adolescents are explicit in legal regulations, in national and international frameworks, and in
public policies in various sectors, including education. This study was based on the theme of
attention to children's mental health users in educational policies and had as objectives to
analyze the inclusion of the child and adolescent population of mental health with the focus
on the National Policy of Special Education in the perspective of Inclusive Education; identify
propositions of intersectoral actions among health and education the goal of special education,
on county education plans (PME1) of the counties that make up the territory of Metropolitan
Identity of Salvador; discuss the intersectoral articulation between education and health in
dialogue with national policy for special education in the perspective of inclusive education;
and develop a primer with county managers of this territory, that will support the process of
revision of the PME, in the goal of special education. This study has methodological bases on
qualitative research, descriptive and analytical in nature and brings in your scope to applied
research in education. The production procedure of the data supported in documentary
research, since its main source legal documents of the educational policy in Brazil. The course
of the research was defined in two articles. In the first, ambiguities and hybridity were
demonstrated in the conceptual approach of special education, supported by the strong
influence of the World Bank. Even considering the risk of invisibility of the child and
adolescent population of mental health users in the special education policies, it was
highlighted the importance of the National Policy of Special Education in the perspective of
Inclusive Education. It was noted that special education and mental health policies find
dialogue in the intersectoral articulation, as a way of implementing public policies for the
rights of children and adolescents. The second article showed that there is a repetition of the
strategies of the special education goal of the National and State Plans in the PME, which
indicates a distancing of the local educational context. In addition, it was evidenced that in the
PME there is no record of clear strategies for the child and adolescent population of mental
health.
Key words: Special education. Inclusive education. Intersectoriality. County education plans.
Mental health.
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1 MEMÓRIAS, VIVÊNCIAS E OS MOVIMENTOS DA PESQUISA

Ainda é muito presente a lembrança do encontro com João2. Garoto de seis anos que me
ensinou a escutar. Era meu primeiro trabalho como coordenadora pedagógica logo após a
conclusão do curso de pedagogia. O desejo por colocar em prática tudo o que aprendi nos
quase seis anos de graduação borbulhava dentro de mim. Afinal, querer intervir na realidade
da escola pública, com metodologias eficientes e conceitos transformadores não era privilégio
meu, mas era o que me embalava.
Foi nesse momento que conheci João, quando dos primeiros contatos com as crianças,
aquelas que eu já conhecia dos livros e dos primeiros passos da pedagoga entusiasmada. Um
garotinho que, segundo a mãe e os profissionais da escola, estava “transformado”. “Ele não é
a mesma criança doce e inteligente que era no ano passado”3. Essa era a frase que eu mais
ouvia sobre João. Sempre assustado e agitado, não conseguia ficar na sala, não brincava e não
gostava muito de conversar. Parecia que João não confiava nas pessoas ao seu redor. O portão
da entrada da escola precisava ser mantido com cadeado, pois João ameaçava fugir. Sua fala
na maior parte do tempo era verbalizando a vontade de morrer.
O contexto familiar de João era quase inacessível para os profissionais. A mãe sofria
muito e pedia ajuda na escola. O pai era pouco presente, quando comparecia não demonstrava
acreditar no sofrimento do filho. Naquele momento o casal passava por uma separação. Certo
dia, João contou à professora que um homem vestido de mulher invadiu seu quarto e o
agrediu, por isso ele não conseguia mais dormir. Se era real a história contada por João? Não
sei... O que eu sabia era que tinha ali muito sofrimento e que aquele pequeno pedia ajuda de
várias maneiras.
O cenário? Uma pequena escola, localizada na zona rural de um município no interior
do estado da Bahia com aproximadamente 25 000 habitantes. Um povoado sem atenção
básica em saúde, sem atenção psicossocial, sem tantas outras coisas... Sem redes!
Inquieta e pesquisando sobre a saúde no município, descobri que tinha um psicólogo no
posto de saúde na cidade, mas só atendia adultos. Claro que não fiz essa pergunta quando fui
2
3

Trata-se de nome fictício, com o intuito de preservar a identidade da criança.
Registros retirados do caderno de notas da coordenação pedagógica, datados do ano de 2007.
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ao seu encontro. Não sei se João foi a primeira criança atendida por ele, sei que a partir dali, a
interface educação e saúde teceu um diálogo desafiador, cheio de empecilhos e barreiras,
porém belo como a vida! Um diálogo... Sem grandes pretensões! Mas com a disponibilidade
para experimentar uma nova conversa, um novo caminho do fazer pedagógico, para a escuta
do outro, para o encontro com o outro!
A escrita deste ensaio fala do presente, mas com memórias e experiências que marcaram
a chegada até aqui. A lembrança de João é uma delas. Garoto que me ensinou a escutar e,
especialmente escutar o que, muitas vezes, o outro não diz em palavras.
A opção pelo texto ensaístico se deu por algumas razões que se justificam nas próprias
características e funções do ensaio. Como diz Meneghetti (2011, p.322) “a forma como o
ensaísta experimenta, especula e vivencia o objeto só se torna possível na compreensão
qualitativa dele. Abre-se mão das [...] classificações e quantificações que possam criar
categorias generalizáveis para o entendimento humano compartilhado”. Aqui se encontram as
principais perspectivas sobre o tema e se elucidam as razões que me motivaram a investigar,
no mestrado profissional, o mote da atenção à saúde mental infantojuvenil na educação
especial.
Os aspectos metodológicos que modelam esta pesquisa são destacados na forma de um
convite a refletir a partir das principais análises produzidas. Sem pretensão, contudo, de
dispensar a leitura das seções que seguem esta introdução. Meneghetti (2011, p.325) acredita
que “o ensaio é a aproximação das partes, sem que, necessariamente, esteja acompanhado da
obrigatoriedade de escrever sobre o todo”. Até porque “o todo” é inalcançável, a nosso ver.
Ao contrário do que pensam alguns que se arriscam à escrita do ensaio, este não
dispensa os procedimentos da investigação, nem os caminhos percorridos para a produção de
dados. Contudo, “no ensaio, os procedimentos de coleta e evidenciação do mundo empírico
não são o centro de sustentação da sua forma. Todavia, não se nega a importância da
evidência

empírica como

proposição

elementar da produção

de conhecimento”.

(MENEGHETTI, 2011, p.326)
Ditas as primeiras palavras, aqui está o tema da pesquisa: atenção à saúde mental
infantojuvenil nas políticas educacionais. Com ele, o desafio principal é instigar reflexões
acerca das políticas do setor educação para a saúde mental de crianças e adolescentes no
âmbito da educação básica, na perspectiva da educação inclusiva. Dito isto, já aproveito para
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elucidar o objeto de estudo: a intersetorialidade na educação especial para a população
infantojuvenil usuária de saúde mental.
Em pesquisa recente, Taño (2017) aponta que na região Sudeste do Brasil, as escolas
são as instituições que mais encaminham crianças e adolescentes para os Centros de Atenção
Psicossocial para a Infância e Adolescência – CAPS ij4, como também se apresentam
enquanto as que mais são contatadas pelos CAPS ij. A autora afirma que a escola se constitui
em um dos parceiros centrais para uma ação em rede, e que diante disso é necessário
aprimorar esta relação entre os serviços nos dois setores, bem como nos níveis de gestão das
políticas públicas.
Pois bem, o estudo de Taño (2017) ratifica o que é apontado pela Organização Mundial
da Saúde (2001) quando afirma que a escola é fundamental no desenvolvimento emocional
saudável do público infantojuvenil. Os dados da OMS (2014) indicam a prevalência de
problemas relacionados à saúde mental em 10% da população mundial, aproximadamente 700
milhões de pessoas. No Brasil, estima-se que 23 milhões de pessoas sofrem com algum
problema de saúde mental. Quando o foco é a infância e adolescência, o percentual varia entre
10 e 20% desse grupo com transtornos mentais e comportamentais nos países desenvolvidos e
em desenvolvimento. (OMS, 2002) Há destaque da OMS para a existência de grupos
vulneráveis e com necessidades especiais de cuidados em saúde mental, entre estes se
encontram as crianças.
É preciso reafirmar, por tanto, o que é posto pela OMS: se faz necessária a permanente
aproximação e diálogo entre os serviços educacionais e os serviços de saúde mental para a
atenção ao público infantojuvenil. É nesta interface que a pergunta principal deste estudo se
construiu: como crianças e adolescentes usuárias de saúde mental estão contempladas nos
marcos legais orientadores da educação especial no Brasil, bem como nos planos decenais de
educação?
Taño e Hayashi (2015) buscam estudos epidemiológicos no campo da saúde mental
infantojuvenil e localizam um artigo que registra o seguinte dado: pesquisas publicadas entre
2001 e 2009 apontam que as taxas de prevalência para as questões em saúde mental na

4

A autora faz uso do termo CAPSi acrescido da letra “j” - CAPSij - por compreender que assim demarca a
amplitude do termo, ao considerar a presença da população de adolescentes e de jovens presentes nos Centros de
Atenção Psicossocial Infantojuvenis.
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infância e adolescência variaram entre 12 e 24,6% deste público, quando avaliadas a partir de
instrumentos de rastreamento em três grandes estados no Brasil.
De fato, os dados registrados até aqui, apesar de justificarem a relevância da pesquisa,
não esgotam os motivos pela escolha do tema. Falo da implicação com o tema, que não se deu
por acaso, mas pelas vivências na pedagogia. A experimentação nos dois lados desta
interface: educação e saúde. Na coordenação de um Centro de Atenção Psicossocial para a
Infância e Adolescência (CAPS i), no município do Salvador-Ba, no período de 2009 a 2014,
com enfrentamentos aos desafios diários na luta pela inclusão escolar de crianças e
adolescentes usuárias de saúde mental. Não é diferente no contexto da educação, desde 2006,
atuando como coordenadora pedagógica na educação básica, deparo-me com os entraves na
rede de atenção à infância e adolescência.
Essas vivências sempre me instigaram a buscar o diálogo entre os setores. As práticas
de cuidados em saúde mental de crianças e adolescentes devem considerar, no projeto
terapêutico de cada sujeito, o lugar da escola, as relações com os pares que lá circulam e os
processos ali constituídos. Como também, a inclusão escolar de crianças e adolescentes que
demandam cuidados em saúde mental necessita efetivar uma via de diálogo com os
profissionais que fazem sua assistência no território de saúde. E principalmente, que o
trabalho nos dois setores se efetive na busca pela construção da autonomia dos sujeitos.
Foi a partir desse olhar, atuando no CAPS i, quando participei da organização do I
Fórum de Saúde Mental na Educação - CAPS e Escolas: uma parceria necessária no ano
de 2011. Um encontro! Um encontro entre pares para dialogar sobre saúde mental e educação.
Reuniram-se profissionais dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade de
Salvador, representantes das secretarias municipais de saúde e de educação do município de
Salvador, representantes das secretarias estaduais de educação e de saúde do Estado da Bahia,
representantes de diversas instituições da rede de atenção a crianças e adolescentes,
professores e gestores de escolas municipais e estaduais e representantes de usuários e
familiares. Nesse encontro, também houve desencontros. Estes serviram para indicar o que é
preciso fazer para tornar o caminhar mais firme e principalmente, para apontar por onde
caminhar.
A partir desta experiência comecei a pensar em como é possível efetivar uma via de
diálogo entre Escola e CAPS i. Nessas reflexões, procurei identificar possíveis encontros na
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relação saúde mental e educação. Foi nesse movimento que me vi implicada no desejo de
pesquisar sobre o tema. E Foi essa implicação que me impulsionou ao ingresso no GESTEC,
pois a busca pela pesquisa está permeada também pelo desejo em intervir nas práticas.
A pesquisa ora apresentada tem por objetivo geral analisar a meta da educação especial
nos Planos Municipais de Educação do Território de Identidade Metropolitano de Salvador no
estado da Bahia. Quanto aos objetivos específicos, determinou-se a: a) Analisar a inclusão da
população infantojuvenil usuária de saúde mental com o foco na Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; b) Identificar proposições de ações
intersetoriais entre educação e saúde na meta da educação especial, nos PME dos municípios
que compõem o Território de Identidade Metropolitano de Salvador; e c) Discutir a
articulação intersetorial entre educação e saúde em diálogo com a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Ocorre que após a produção dos dados e dos artigos, nos quais se demonstra os achados,
o campo empírico mostrou-se aberto para acolher a implicação desta pesquisadora, qual seja
uma ação na forma de um projeto de extensão que envolve os representantes deste território
de identidade. Assim nasceu o último objetivo específico para esta pesquisa: d) Desenvolver
com os gestores dos municípios do Território de Identidade Metropolitano de Salvador uma
Cartilha para apoiar no processo de revisão5 dos PME, na meta da educação especial.
Não por acaso, a todo o momento, se ouve que a escola é o reflexo da sociedade. E
nesta perspectiva são atribuídas, à escola atual, funções e papeis tão contemporâneos quanto
às responsabilidades e desafios que também a ela se agregam. Há tanto o que falar sobre
escola!
As concepções atuais de escola e de aprendizagens têm raízes nos movimentos
sociopolíticos que marcaram a história da redemocratização do país, assim como o
movimento da educação inclusiva, que se propagou mais claramente nas últimas décadas e
coloca não só a instituição escola, mas todos os profissionais que a compõem com tarefas
novas e desafiadoras. Além do desenvolvimento de valores, à escola, também é atribuída a

5

Fazemos uso do termo revisão para nos referir ao ato periódico que deve ser executado pelos municípios ao
avaliar as estratégias que estejam em andamento, como também as que não tenham sido iniciadas, apontar as
lacunas e dificuldades e indicar se os objetivos estão sendo alcançados. É nesta etapa que se tomam as decisões
quanto aos caminhos a serem seguidos e as mudanças necessárias. (BRASIL, 2016)
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responsabilidade de efetivar a equidade entre os sujeitos e fazer com que as diferenças de cada
um não sejam mais vistas como barreiras para as aprendizagens.
Os direitos de crianças e adolescentes estão explícitos em regramentos legais, em
marcos nacionais e internacionais e nas políticas públicas de diversos setores, entre eles, o da
educação. Portanto, não se trata apenas de intenções e sim, da necessidade de se considerar a
legislação para a efetivação da garantia de direitos. Sim! Falo sobre a necessidade de se
reconhecer as diferenças, as diversidades nas quais as histórias de vida se propagam e nas
diferentes condições sobre as quais as aprendizagens acontecem. É necessário se pensar em
uma escola capaz de atender às diversas formas de se comunicar, de aprender e de se
relacionar dos sujeitos.
Falo sobre educação inclusiva! E na roupagem aqui apresentada, esta se configura em
movimentos que perpassam pelas dimensões política, pedagógica e social, e que tem como
principal premissa a defesa do direito universal de que todos possam aprender juntos, nos
mesmos espaços, sem discriminação. Tal premissa defende ainda que as especificidades de
cada sujeito sejam atendidas, para que assim as oportunidades de aprendizagem possam ser
equiparadas. (BRASIL, 2008)
Bem, estas questões estão amparadas no rol das políticas públicas, desde a Constituição
Federal vigente (1988), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069 de 13 de julho
de 1990), a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Nº 9.396 de
20 de dezembro de 1996. Destarte, também precisam se fazer presentes e viáveis nos eixos do
planejamento educacional, como o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005 de 25
de julho de 2014, o Plano Estadual de Educação (PEE) do Estado da Bahia, Lei 13.559 de 11
de maio de 2016 e os Planos Municipais de Educação (PME).
Com a promulgação da LDB 9.394 de 20 de dezembro de 1996, expressamente foi
definida a necessidade de elaboração de planos de educação, ao afirmar no Art. 9º: “A União
incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios”. (BRASIL, 1996) Por sinal, diversos PME no estado da
Bahia foram aprovados e outros revisados recentemente, entre 2014 e 2017, a partir da
aprovação do atual PNE. Este passou a exigir a obrigatoriedade de todos os entes federados
elaborarem seus planos decenais de educação, apoiados no planejamento estratégico.
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A Conferência Mundial sobre Educação para Todos que aconteceu em Jomtien na
Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990, relembra que a educação é um direito fundamental de
todos. Nesta, se estabelece a ideia de políticas de apoio em vários setores, necessárias à
concretização da educação básica. Afirma-se no referido documento que a educação básica
para todos depende de um compromisso político e de uma vontade política, respaldados por
medidas fiscais adequadas e ratificados por reformas na política educacional, como também
pelo fortalecimento institucional. (UNESCO, 1990) Pode-se dizer que o Brasil teve, a partir
desta conferência, forte impulso para propor as políticas educacionais. É possível acrescentar
ainda que houve influência deste marco ao ponto de se fortalecer a ideia de planejamento
estratégico para a garantia de direitos.
No campo da Educação Inclusiva, entre outros marcos, neste estudo são destacados a
própria Conferência Mundial sobre Educação para Todos (1990), a Declaração de Salamanca
(1994), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(2008) - constituída pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007 e a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 de 06 de julho de 2015.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
considerada um avanço no cenário nacional, estabelece diretrizes e demarca os objetivos da
educação especial com o fim de garantir a efetivação da inclusão de alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas escolas
regulares, oferecendo suporte a partir de recursos materiais e pedagógicos, aos sistemas de
ensino para que garantam a participação efetiva deste público, prezando pelo
desenvolvimento da aprendizagem. Orienta para o Atendimento Educacional Especializado
(AEE) como suplementação para a aprendizagem deste público específico. (BRASIL, 2008)
Pensar na educação como um direito legítimo de todo indivíduo exige indagar as
diversas formas de como a educação se efetiva no cotidiano das instituições. Parece simples?
O cotidiano oferece desafios diários que perpassam a diversidade de necessidades presentes
no processo de escolarização dos sujeitos, as relações que são construídas e os modos de vida
que circulam no espaço da escola. As práticas pedagógicas efetivadas nesse universo que
chamamos de cotidiano escolar são orientadas por marcos legais, normas e dispositivos
institucionais.
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Não é redundância afirmar que o presente estudo se lançou numa seara complexa. E
aqui estou! Exatamente na seara por onde escolhi passear. Posso dizer que não é um campo de
terras firmes.
1.1

MOVIMENTO UM: CONHECENDO OS DADOS OFICIAIS SOBRE EDUCAÇÃO

ESPECIAL PARA A POPULAÇÃO INFANTO JUVENIL USUÁRIA DE SAÚDE
MENTAL
No momento em que este estudo fazia o percurso exploratório na busca pela construção
do seu objeto, alguns indícios foram cruciais para a definição dos rumos da pesquisa.
Inicialmente a busca por dados foi feita a partir de dois bancos: o TabWin6 para dados da
saúde e o Azimute7 para dados da educação.
A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) dispõe de um
aplicativo denominado Azimute. No momento desta pesquisa os dados populacionais que
compõem o banco do Azimute são datados do Censo Demográfico de 2010. Aí já se evidencia
uma fragilidade: dados desatualizados.
O aplicativo Azimute dispõe de dados sobre alunos matriculados na rede pública, com
os diagnósticos: transtorno desintegrativo da infância ou psicose infantil; deficiência;
transtorno global do desenvolvimento; altas habilidades e autismo infantil.

É preciso,

salientar, porém que muitos destes dados aparecem agrupados, o que dificulta o levantamento
de informações mais específicas. O grupo de crianças e adolescentes com autismo aparece
também nomeado por transtorno global do desenvolvimento, categoria esta que compõe o
público contemplado na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva. Essa forma de organização dos dados indica que pode haver repetição do registro e
imprecisão no dado apresentado.
Outros dados chegam a ser questionáveis. A categoria transtorno desintegrativo da
infância, psicose infantil, se apresenta no quantitativo de 2.960 (dois mil novecentos e

6

Disponível em http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=060805
Disponível em http://www.azimute.sei.ba.gov.br/. O interessado em acessar esse banco de dados deve solicitar
seu cadastramento no aplicativo, para assim ter acesso às informações de serviços de saúde e de educação
relacionadas com dados da população do estado.
7
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sessenta). Quando passamos a olhar para os dados por escola, verificamos casos que merecem
discussão, como por exemplo, uma escola municipal com um total de 394 matrículas, de
acordo ao Censo Escolar de 2017, apresenta um total de 59 discentes informados com
diagnóstico de psicose infantil, segundo o Azimute, o que equivale a quase 15% do total de
matrículas.
No estado da Bahia, os dados relacionados aos atendimentos são registrados no TabWin
- Programa do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS)
disponível para Windows, que permite tabulação e tratamento de dados do setor saúde. Para
esta pesquisa, consideramos o levantamento quantitativo do ano de 2016. Nele consta que
2047 crianças e adolescentes, na faixa etária entre 0 e 18 anos, foram atendidas em algum
CAPS, com CID8 psiquiátrico e 262 crianças e adolescentes na mesma faixa etária, também
com demandas de cuidado em saúde mental, foram atendidas em hospitais do estado baiano.
Nesse momento, vale questionar os dados constantes no TabWin (DATASUS, 2016), já
que alguns números chamam a atenção. Este é o caso do CAPS ia Liberdade9, que neste
banco de dados consta com o registro de apenas 95 crianças e adolescentes atendidas em todo
o ano de 2016. Estaria aí uma inconsistência, considerando que o município de Salvador
dispõe de somente dois CAPS i para atender a população infantojuvenil?
Portanto, aqui estão postas questões que levaram esta pesquisa a reconhecer que não se
trata de uma seara com terras firmes, dada a imprecisão dos dados. Logo, me levaram também
a repensar o planejamento da pesquisa.
Bem, após o encontro com a inconsistência dos dados, quiçá a fragilidade dos bancos de
informações, tanto na saúde mental quanto na educação, o percurso da pesquisa exposto até
aqui mirou para a política educacional. Diante de tais considerações, esta pesquisa
determinou-se por estudar nas políticas da educação especial e nos planos decenais de
educação caminhos para a efetivação da inclusão.

O campo de investigação foi então

definido: a meta da educação especial nos Planos Municipais de Educação (PME) dos
municípios que compõem o Território de Identidade10 Metropolitano de Salvador.

8

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde.
Apesar de a legislação apresentar a denominação CAPS i, este serviço tem em seu registro no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES – CAPS ia Liberdade. (grifo nosso)
10
Segundo a Secretaria de Planejamento da Bahia, os “[...] Territórios de Identidade da Bahia foram
reconhecidos como divisão territorial oficial de planejamento das políticas públicas do Estado da Bahia em
9
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1.2 MOVIMENTO DOIS: PERCURSOS DA PESQUISA

Este estudo tem bases metodológicas na pesquisa qualitativa, de natureza descritiva e
analítica e traz em seu escopo a pesquisa aplicada em educação. O procedimento de produção
dos dados apoia-se na pesquisa documental, já que tem como principal fonte documentos
legais da política educacional no Brasil. Lüdke e André (2015) atribuem a este procedimento
um caráter de grande importância no campo da pesquisa qualitativa, seja complementando
informações já desveladas, seja elucidando novos aspectos de um tema ou problema.
A partir da compreensão da ciência como fenômeno socialmente produzido, os
fenômenos em educação são considerados processos contextualizados, marcados por uma
realidade histórica em determinado tempo. Como afirmam Lüdke e André (2015) com a
evolução no campo das pesquisas em educação foi se construindo a compreensão de que não é
possível isolar variáveis nos fatos e fenômenos educacionais, pois nesta área, as questões
estão tão emaranhadas que ficaria inviável limitar e atribuir determinada consequência a um
achado específico.
Fica claro, portanto, que é papel do pesquisador, construir uma comunicação entre as
evidências da pesquisa e os conhecimentos já construídos no rol de enredados fenômenos que
ocorrem em educação. Assim, este estudo busca respaldo em Oliveira (2013, p.37) ao
conceituar a abordagem qualitativa como “um processo de reflexão e análise da realidade
através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo
em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”.
Ainda segundo esta autora,
A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo um estudo detalhado de
um determinado fato, objeto, grupo de pessoas, ou ator social e fenômenos da
realidade. Esse procedimento visa buscar informações fidedignas para se explicar
em profundidade o significado e as características de cada contexto em que se
encontra o objeto de pesquisa. (OLIVEIRA, 2013, p.70).

2010. O conceito de Território de Identidade advém do processo iniciado pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário para composição dos territórios rurais em 2003. [...] após diversos encontros e discussões entre atores
sociais e gestores públicos, formaram-se [...] 26 Territórios de Identidade da Bahia. [...] O estabelecimento de
novos vínculos e interrelações criaram novas identidades, [...] e desde então, o extenso território baiano
(567.295 Km²) foi dividido em 27 Territórios de Identidade”. (BAHIA, [201-])
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Sobre o caráter descritivo, Oliveira (2013) afirma que se dá pela definição do objeto de
estudo e pela reunião de informações como delimitação de lugar, tempo, revisão de literatura
e coleta de dados. É nesta perspectiva que este estudo se desafia a descrever o contexto das
políticas educacionais para a educação especial, e mais especificamente, de crianças e
adolescentes usuárias de saúde mental.
De acordo com Demo (2001), a pesquisa qualitativa procura preservar a realidade acima
do método, contudo sem perder de vista a formalização do método científico. Explica que o
pesquisador deve procurar na realidade a informação qualitativa e interpretar cientificamente
esta informação, de modo a obter a melhor compreensão possível. Será a qualidade da
informação e o manejo desta que permitirá ao pesquisador propor intervenções. É neste
sentido que são feitas constatações analíticas a partir dos documentos analisados: a Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva e os Planos Municipais
de Educação do Território de Identidade Metropolitano de Salvador, com a finalidade de que
os resultados destas análises possam compor espaços de gestão educacional e, principalmente,
possam ecoar nas vidas de crianças e adolescentes.
Na abordagem desta investigação, os dados são construídos e não coletados, já que não
retratamos a realidade assim como ela é, mas como a interpretamos, como a reconstruímos.
Por este motivo, Demo (2001) ressalta que é necessário estabelecer o compromisso com a
objetivação, já que a ideia de objetividade não caberia perfeitamente, a partir do fato de que
somos essencialmente seres interpretativos.
Lüdke e André (2015) afirmam que, como atividade humana e social, a pesquisa carrega
os valores, as preferências e os interesses do pesquisador. Logo, o pesquisador irá refletir os
princípios e valores que estão embutidos nesta sociedade da qual ele faz parte, no período
determinado.
Assim, a sua visão do mundo, os pontos de partida, os fundamentos para a
compreensão e explicação desse mundo influenciarão a maneira como ele propõe
suas pesquisas ou, em outras palavras, os pressupostos que orientam seu pensamento
vão também nortear sua abordagem de pesquisa. (LÜDKE; ANDRÉ, 2015, p. 3).

É dessa maneira que se dá a implicação no contexto desta pesquisa, à medida que
reconheço e interpreto uma realidade a qual transpõe minha práxis.
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Por se tratar de uma pesquisa que vai além da discussão de conceitos e ampliação de
conhecimentos teóricos, pois apresenta em seu escopo fins de aplicação em uma dada
realidade, este estudo pode ser tipificado no campo da pesquisa aplicada. Segundo Barros e
Lehfeld (2000), o que caracteriza uma pesquisa aplicada é a sua motivação pela necessidade
de se produzir resultados para a aplicação na prática. Ressaltamos que essa prática não deve
ser relacionada necessariamente a um problema, como afirma Vilaça (2010), no sentido de
uma situação negativa, mas a um problema de pesquisa.
De acordo com Hetkowski (2016),
as pesquisas aplicadas têm como escopo a delimitação e a relevância de situações
específicas e potenciais de aplicabilidade, ou seja quando mais definido o objeto de
pesquisa, o lócus, os sujeitos e a metodologia de intervenção, melhor a qualificação
do trabalho e das possibilidades de utilização dos conhecimentos em ações e,
consequentemente, os resultados. (HETKOWSKI, 2016, p.20).

Dessa forma, a pesquisa aplicada não descarta a fundamentação teórica, e ainda vai
além, ao propor a aplicabilidade dos resultados a partir dos dados produzidos. Ressalta-se que
na tipificação deste estudo foi mantida a lucidez quanto ao alerta feito por Bernadete Gatti
(2001, p.70), quando afirma ser necessário que os pesquisadores estejam atentos a algumas
tendências e modismos do mundo da pesquisa, entre eles, o imediatismo. Para esta autora, nos
últimos anos, muitos estudos que partem de práticas profissionais são carregados de olhares
simplistas e acabam expressando limitações nos aspectos acadêmicos e carências nas análises
às quais se propõem. Completa ainda que se faz necessário o olhar atento do pesquisador para
não contribuir com o empobrecimento teórico, pois não é papel da pesquisa solucionar
pequenos impasses cotidianos.
Assegurado este aspecto, Gatti (1999) defende que o caráter científico presente nos
estudos originários de um agir intencional, apresenta especificidades com contribuições
insubstituíveis, já que a problematização parte do que é vivenciado e passará a ser refletido
cientificamente. Essa problematização, segundo Hetkowski (2016), surge de impasses
concretos, reais, mas que demandam um olhar epistêmico na busca por análises de situações
específicas e proposições coletivas. A autora defende que os resultados das pesquisas
aplicadas, também chamadas de pesquisa de intervenção ou de engajamento, devem sempre
propor alternativas à determinada realidade.
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Os procedimentos de acesso à informação utilizados na construção de dados desta
pesquisa contemplam regramentos legais da política educacional, sobretudo para a educação
especial, bem como do planejamento da educação básica, Planos Municipais de Educação dos
municípios baianos. Saliento que o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005 de 25 de julho
de 2014) e o Plano Estadual de Educação do Estado da Bahia (Lei 13.559 de 11 de maio de
2016) constituem-se aportes para discussão, à medida que consideramos a assertiva de diálogo
entre os planos decenais em todos os níveis.
Conforme Oliveira (2013) e Lüdke e André (2015), o uso de documentos nos
procedimentos de acesso à informação de uma pesquisa são caracterizados como fontes
relevantes quando tratarem-se de tipo oficial. Neste caso, a pesquisa buscou os documentos
legais em fontes oficiais e disponíveis para consultas públicas, como é o caso dos sites do
Ministério da Educação, do Ministério da Saúde e do PNE em Movimento.
A escolha pelo dispositivo documental se deu, conforme já elucidado, pela dificuldade
em seguir com dados secundários, devido às inconsistências realçadas durante parte do
percurso da pesquisa, como também pela pretensão de produzir novos conhecimentos acerca
do tema, e não apenas tratar a lei como simples fonte. Para Beltrão e Nogueira (2011, p. 6)
“qualquer fonte de dados nada é em si mesma, mas parece poder se materializar em múltiplas
possibilidades conforme os interesses e habilidades do pesquisador que busca explorá-la”.
Segundo dados publicizados no site do Ministério da Educação (MEC), 25 (vinte e
cinco) estados brasileiros possuem Plano Estadual de Educação (PEE) aprovado em forma de
Lei, e apenas dois ainda não possuem lei sancionada, são eles: Rio de janeiro e Minas Gerais.
Na Bahia, todos os 417 (quatrocentos e dezessete) municípios possuem lei de PME
sancionada.
O recorte desta pesquisa circunscreveu-se ao Território de Identidade Metropolitano de
Salvador, composto por 13 (treze) municípios: Camaçari, Candeias, Dias Dávila, Itaparica,
Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca, Salvador, São Francisco do
Conde, São Sebastião do Passé, Simões Filho e Vera Cruz. Esse território possui população
de 3 543 973 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, novecentos e setenta e três)
habitantes. Destes, 783 000 (setecentos e oitenta e três mil) na faixa etária de 0 a 14 anos de
idade. (IBGE, 2010)
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A escolha por esse território de identidade se justifica, incialmente, pelo fato de aí se
encontrarem os dois municípios com os quais mantenho vínculos profissional e acadêmico.
Além disso, é expressivo o seu adensamento populacional. Não foi possível localizar as
informações referentes à faixa etária exata contemplada na meta em questão, 4 a 17 anos,
devido a não disponibilização dessas informações assim distribuídas na fonte. Dessa forma,
apresenta-se o quantitativo da faixa etária que mais se aproxima, considerando ainda que a
população de crianças de 0 a 3 anos deve ser incluída nas projeções para o planejamento
decenal.
Tabela 1- População por município no Território de Identidade Metropolitano de Salvador na
faixa etária 0-14 anos (2010)
MUNICÍPIO

POPULAÇÃO

Camaçari

62.414

Candeias

20.578

Dias D’Ávila
Itaparica

18.289
5.417

Lauro de Freitas

39.161

Madre de Deus

4.167

Mata de São João

10.562

Pojuca

8.204

Salvador

552.801

São Francisco do Conde

9.038

São Sebastião do Passé

10.341

Simões Filho

32.117

Vera Cruz

9.914

TOTAL

783.000

Fonte: Elaborada pela autora a partir do Censo 2010, IBGE.

Considerando que o financiamento para as políticas públicas tomam como base, além
das informações relacionadas ao adensamento populacional, o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), observa-se este dado dos municípios do Território Metropolitano de
Salvador na Tabela 2. Conforme se observa, nenhum dos municípios deste território alcançou
a média nacional do IDEB do país para os anos iniciais na rede pública em 2015 que foi 5,3.
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Tabela 2- IDEB Anos Iniciais por município do Território de Identidade Metropolitano de
Salvador (2015)
MUNICÍPIO

IDEB Anos Iniciais (2015)

Camaçari

4.7

Candeias

4.4

Dias D’Ávila

4.5

Itaparica

3.5

Lauro de Freitas

4.3

Madre de Deus

4.9

Mata de São João

5.1

Pojuca

4.2

Salvador

4.7

São Francisco do Conde

4.5

São Sebastião do Passé

4.1

Simões Filho

4.3

Vera Cruz

4.1

Fonte: Elaborada pela autora a partir do INEP (2017).

Todos os municípios que compõem este território apresentam o IDEB abaixo da média
nacional (INEP, 2017). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), em 2016, o Território de Identidade Metropolitano de Salvador
registrou 457 788 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito) mil
matrículas entre educação infantil, ensino fundamental e ensino médio nas 1 253 (um mil,
duzentos e cinquenta e três) escolas da rede pública. O INEP, ao divulgar dados do Censo
Escolar 2017, registrou matrícula inicial de 7 700 (sete mil e setecentos) estudantes público
alvo da educação especial neste território de identidade.
Resultam das análises documentais dois artigos que atendem aos três primeiros
objetivos específicos indicados na primeira seção deste texto. Os artigos também firmam o
movimento com os referenciais teóricos nas etapas da pesquisa e endossam o estudo. Segundo
Boaventura (2004), o que sustenta o problema é justamente o enfoque teórico. A
fundamentação teórica ilumina o problema e com a discussão de novos enfoques e novas
informações, esclarece melhor o tema em questão e oferece o dinamismo ao estudo.
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1.3 MOVIMENTO TRÊS: A PESQUISA
A Lei de Diretrizes e Bases, LDB 9.394/96, em seu Art. 9º indica a necessidade de
elaboração de planos por parte dos entes federados: “A União incumbir-se-á de elaborar o
Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios”.
A Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, define claramente o PNE
como ponto de convergência do Sistema Nacional de Educação, com a distribuição das
responsabilidades nos níveis das esferas federal, estadual, municipal e distrital de educação.
Nesta perspectiva, fica claro que há exigência constitucional de que os entes federativos
devem construir os seus planos de educação, a partir do eixo central, o PNE. Este deve servir
de referência para os demais, como também deve nortear as políticas educacionais em todos
os âmbitos.
O atual PNE apresenta diretrizes, metas e estratégias para os próximos 10 anos e destaca
no Art. 8o que “os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus
correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em
consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um)
ano contado da publicação desta Lei”.
A busca pela efetivação de um Sistema Nacional de Educação que até então não havia
sido assegurado no Brasil, chega com força em 2010, quando a Conferência Nacional de
Educação (CONAE) defende enfaticamente a construção de um Sistema Nacional de
Educação (SNE) que articule em todo o país o regime de colaboração e oriente a política e o
trabalho da sociedade como um todo. Propõe que o conjunto das políticas educacionais sejam
implementadas de forma articulada entre os sistemas de ensino, na garantia da universalização
e da qualidade social da educação. (CONAE, 2010)
O documento do PNE é composto por 20 metas, cada uma, desdobrada em estratégias
definidoras dos caminhos a serem seguidos na política educacional para o alcance da garantia
do direito à educação básica com qualidade. (BRASIL, 2014b)
Para falar das evidências que apoiam esta pesquisa, não é demais realçar que a meta na
qual se insere o empenho de investigação é a que trata da educação especial, meta 4. Esta se
apresenta na perspectiva da educação inclusiva e prevê:
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Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados. (BRASIL, 2014a)

Na apreciação dos planos, a pesquisa identificou informações fundamentais, a saber:
alocação da meta, faixa etária atendida e público contemplado. Já ao partir para as estratégias,
o estudo investigou se há previsão de articulação com o setor saúde, e ainda se nesta
articulação o documento expressa o uso do termo intersetorialidade. Estas informações são
visualizadas no Quadro 1.
Quadro 1- Apresentação da meta da educação especial no PNE e no PEE - BA
Planos

Alocação da meta

4
PNE
2014-2024

Faixa
Etária
04-17

Deficiência/TG
D/Altas
Habilidades ou
superdotação

Proposições
de ações com
o setor saúde

Expressa o
termo
intersetorial
idade

X

X

X

X

X

X

Outra

X
X

PEE/BA
2016 -2026

X
X

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos Planos Nacional e Estadual de Educação, 2017.

O quadro registra que o PEE e o PNE apresentam a educação especial na meta 4, com o
mesmo público contemplado. Sobre o indicador articulação com o setor saúde, os dois planos
apresentam uma estratégia a qual contempla expressamente a parceria entre os setores. Essa
discussão é assegurada no segundo artigo que compõe este estudo. Quanto ao aspecto da
intersetorialidade, buscou-se identificar se há a presença do termo, de maneira explícita nos
documentos. Assim, foi identificada a sua presença nas estratégias 4.11 e 4.12 do PNE, e 4.5,
4.10 e 4.11 do PEE. Seu conteúdo também teve espaço de análise no mesmo artigo.
Quando se passa a análise dos PME dos municípios do Território de Identidade
Metropolitano de Salvador, seguem-se os mesmos itens investigados no PNE e no PEE.
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Quadro 2- Apresentação da meta da educação especial nos PME
Planos

Alocação da meta

Faixa
Etária
04-17

Proposições
de ações com
o setor saúde

Expressa o
termo
intersetorial
idade

X

X

X

X

Deficiência/TG
D/Altas
Habilidades ou
superdotação
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

4

Outra

Camaçari
Candeias
X

Dias D’Ávila
Itaparica
Lauro de
Freitas
Madre de
Deus
Mata de São
João
Pojuca
Salvador
São
Francisco do
Conde
São Sebastião
do Passé

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Simões Filho
X

X

Vera Cruz
Fonte: Elaborado pela autora a partir dos Planos Municipais de Educação do Território de Identidade
Metropolitano Salvador, 2017.

No quadro 2, registra-se que os treze municípios apresentam a meta que trata da
educação especial para o público com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas
habilidades ou superdotação, sendo que em dois deles esta meta é apresentada com outro
número: Dias D’Ávila e Vera Cruz. Onze municípios mantém a faixa etária de 0 a 17 anos,
enquanto dois não apresentam essa definição: Salvador e Madre de Deus. Onze municípios
contemplam o aspecto da articulação com o setor saúde, sendo que não foi observado este
alcance nos PME de Lauro de Freitas e São Sebastião do Passé. Já ao observar o indicador
uso do termo intersetorialidade, este foi revelado, de alguma forma, nos documentos de onze
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municípios. Lauro de Freitas e Simões Filho não apresentam expressamente o uso do termo.
Esta discussão será abordada de forma mais ampla no segundo artigo.
Bem, até aqui foram descritas informações evidenciadas durante a sistematização dos
dados produzidos nos movimentos da pesquisa. Tais dados foram apresentados a partir da
presença ou ausência de determinados aspectos e considerados fundamentais para as etapas
seguintes, quando a pesquisa tomou fôlego e ganhou corpo na produção dos dois artigos.
O primeiro, intitulado Educação especial e saúde mental infantojuvenil: inclusão e
seus descaminhos, se propôs a analisar a inclusão da população infantojuvenil usuária de
saúde mental com o foco na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva. Nele são demonstradas ambiguidades e hibridismos no enfoque
conceitual da educação especial, que por vezes se apresenta em discursos reducionistas, como
por exemplo, quando sua efetivação é reduzida à garantia do atendimento educacional
especializado aos alunos público alvo da política nas escolas regulares. Este estudo mostra
que tal enfoque encontra amparo nos marcos internacionais fomentados pelo Banco Mundial.
Quando da análise do documento da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), foram identificados aspectos que
apontam para o entrelaçamento entre as políticas de educação especial e as políticas de saúde
mental infantojuvenil no Brasil. O primeiro aspecto identificado nesta análise foi a premissa
central da qual partem as duas políticas: o reconhecimento da criança e do adolescente
enquanto sujeitos de direitos e de responsabilidades, com a defesa do protagonismo da criança
e do adolescente como coluna central do trabalho a ser desenvolvido nos dois setores.
(BRASIL, 2005a; BRASIL, 2008)
Em seguida, o que se demonstrou foi que o princípio da intersetorialidade está
demarcado nas políticas dos dois setores. Na educação especial pauta-se que a articulação
intersetorial deve ser norteadora na implementação das políticas públicas (BRASIL, 2008), o
que também está postulado no guia Caminhos para uma política de saúde mental infantojuvenil (BRASIL, 2005a), quando este orienta a ampliação do cuidado para além dos muros
dos serviços de saúde, se efetivando, portanto o diálogo com outras instâncias e outros
setores, entre eles o da educação. Neste escrito, outras reflexões foram suscitadas, como por
exemplo, a problemática da fragmentação dos saberes que corrobora a lógica dos
especialismos, tanto na educação como na saúde.
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Portanto, o estudo produziu dados que indicam enlaces entre as políticas nos dois
setores, o que esclarece que a há respaldo legal, bem como conexões entre as políticas, com
potencial de efetivação dos direitos de crianças e adolescentes usuárias de saúde mental. É
necessário, desta forma, os gestores governamentais pactuarem ações efetivas entre os setores,
a começar nos planos decenais de educação. É neste aspecto que o estudo encontra esteio para
prosseguir com a investigação e se propõe a análise dos PME.
O segundo artigo que compõe este estudo é nomeado de Educação especial e
intersetorialidade nos planos municipais de educação: um estudo no território de
identidade metropolitano de Salvador. Este se lançou a identificar proposições de ações
intersetoriais entre educação e saúde, na meta da educação especial, nos PME dos municípios
do Território de Identidade Metropolitano de Salvador; e ainda, a discutir a articulação
intersetorial entre educação e saúde em diálogo com a Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva.
Em linhas gerais, é possível afirmar que os planos analisados apresentaram lacunas no
que se refere ao aspecto de conteúdo quanto às proposições de ações intersetoriais. O que
indica pouca apropriação por parte do setor educação acerca dessa estratégia de efetivação de
políticas públicas. Há planos que preveem estratégias intersetoriais, contudo não mencionam
os setores que serão envolvidos, o que pode gerar um esvaziamento da proposição, logo se
nota, nestes casos, possíveis dificuldades para a execução da estratégia.
Durante a análise foi possível verificar uma reprodução de determinadas estratégias do
PNE e do PEE, por parte dos planos municipais, o que impulsiona uma reflexão sobre a
ausência de dados locais e até mesmo de informações referentes ao território de identidade.
Isso indica que, no momento da construção dos planos, houve um distanciamento dos
diagnósticos locais, da realidade dos municípios, bem como das necessidades educacionais
locais. Ressalto que o fator orientador direcionado pelo PNE, ao se referir que os planos
estaduais e municipais precisam estar em consonância com o plano no âmbito federal, não
significa dizer que os demais entes devem reproduzir estratégias, e sim dialogar com o eixo
central, o PNE. Contudo, é necessário se construir indicadores de transposição de estratégias a
partir das reais necessidades do município.
Neste sentido, o estudo observou que os PME não consideram dados e informações do
contexto local quanto às especificidades da população alvo da política de educação especial, o
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que o município já construiu até então e o que é necessário garantir ao longo dos dez anos.
Contudo, mesmo verificando indícios da previsão de articulação com a saúde, não foram
encontrados nos documentos dados concretos que indiquem subsídios para o planejamento
educacional. Se evidenciou ainda, que há previsão de ações que defendem a efetivação da
universalização do acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado para
a população infantojuvenil com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas
habilidades ou superdotação. Contudo, não há proposições claras para a população
infantojuvenil usuária de saúde mental, nem indicativos de que este público será contemplado
no grupo definido pela Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
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2

EDUCAÇÃO ESPECIAL E SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL: INCLUSÃO E
SEUS DESCAMINHOS11

Resumo: Este artigo é parte de uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação
Gestão e Tecnologias Aplicadas a Educação (GESTEC), na Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), e tem como objetivo analisar a inclusão e seus descaminhos através da Política
Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, das conferências da
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e dos
regramentos da política de saúde mental infantojuvenil brasileira. O procedimento para a
produção dos dados observou natureza analítica, com abordagem qualitativa e pesquisa
documental. As fontes de informação foram os regramentos legais da política nacional e
internacional acessados em sites oficiais do Ministério da Educação, Ministério da Saúde,
Conselho Nacional de Saúde e UNESCO. As conclusões indicam que, desde meados do
século XX, o Banco Mundial exerce forte influência para o delineamento dos regramentos
legais da educação especial no Brasil, e as políticas de educação especial e da saúde mental
encontram diálogo na articulação intersetorial como caminho de implementação das políticas
públicas em prol do direito de crianças e adolescentes.
Palavras-chave: Educação especial. Educação inclusiva. Políticas públicas. Saúde mental.

2.1 INTRODUÇÃO
Neste texto busca-se discutir a inclusão de crianças e adolescentes com necessidades de
cuidado em saúde mental12, tendo por referência a Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, as conferências da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que tratam da inclusão e os regramentos da
política de saúde mental infantojuvenil brasileira.
O estudo tem natureza analítica com abordagem qualitativa. O procedimento de
produção dos dados observou a pesquisa documental, já que tem como principal fonte
regramentos legais da política nacional e os marcos internacionais da UNESCO para a
11

Este título foi encaminhado na categoria de artigo encomendado para a Plurais Revista Multidisciplinar, aceito
para publicação em setembro de 2018.
12
Para nos referir a esse grupo, faremos uso do termo crianças e adolescentes usuárias de saúde mental, a partir
do reconhecimento da existência de crianças e adolescentes que, por fatores diversos, encontram-se em algum
momento da vida, em experiência de sofrimento psíquico, transtorno mental, ou outro estado psicossocial que
demande cuidados em saúde mental. Portanto, assumimos assim, a opção por apresentá-las na lógica do uso do
direito ao cuidado em saúde mental.
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inclusão escolar. Os documentos objeto de análise são de domínio público e seu acesso se deu
no período de janeiro a julho de 2018, através dos sites oficiais do Ministério da Educação,
Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde e UNESCO, respectivamente.
Para Lakatos e Marconi (2003, p. 175), o que caracteriza uma pesquisa documental “é
que a fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não”. Sejam documentos
de arquivos públicos ou privados, entre eles, documentos oficiais, como leis, ofícios e
relatórios.

Ludke e André (2015, p. 45) concordam que “estes incluem desde leis e

regulamentos, normas, pareceres, memorandos [...]”. Sobre as vantagens da análise
documental as autoras apontam o fato de que “os documentos constituem uma fonte estável e
rica, constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que
fundamentem afirmações e declarações do pesquisador.” (LUDKE; ANDRÉ, 2015, p. 45)
A problematização da inclusão da população infantojuvenil com necessidades de saúde
mental no sistema educacional brasileiro nos revela os descaminhos a que a inclusão foi
conduzida na experiência brasileira recente. O debate é apresentado a partir de três
movimentos analíticos. Um que chamamos Dissensos da universalização da educação básica,
no qual demonstram-se as interferências dos marcos internacionais no campo da educação
inclusiva no Brasil e cuja principal consequência tem sido medidas que excluem, enquanto
buscam incluir. O segundo movimento, Ambiguidades e hibridismos conceituais da educação
especial e da educação inclusiva, demonstra que esses conceitos foram apropriados dos
marcos internacionais de forma tal que os regramentos legais não comunicam a necessária
especificidade desses conceitos para a definição de políticas públicas que garantam a inclusão
ao longo da educação básica. O último movimento evidencia que Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva13 (BRASIL, 2008) especifica um
público alvo para a inclusão, mas deixa a descoberto os demais grupos populacionais que
apresentam condições específicas que interferem no processo de aprendizagem e que, por este
motivo, necessitam ser contemplados pela Política. É o caso da população infantojuvenil
usuária de saúde mental, e, por este motivo, o último subtítulo é chamado de Descaminhos da
inclusão para a população infantojuvenil usuária de saúde mental.
Na legislação brasileira, o movimento da inclusão encontra base legal na Constituição
Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394 de 1996.
13

Documento disponível no site oficial http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf.
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As políticas educacionais que apoiam a educação inclusiva, principalmente a partir dos anos
2000, ganham força com a definição de políticas específicas e regramentos oficiais do
Ministério da Educação, a saber, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva, implantada a partir de 2008.
Não se nega que a defesa da universalização da educação básica, presente nas
conferências da UNESCO tem papel importante no cenário brasileiro, com destaque para a
Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), a Declaração de Nova Delhi em
(1993), a Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais (1994), o Marco
da Ação de Dakar (2000) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência (2007).
Da Conferência Mundial de Educação para Todos que aconteceu em Jomtien em 1990,
resultou a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990). Esta traz em
seu artigo 3º, § 1º a defesa da universalização da educação com qualidade para todas as
crianças, jovens e adultos. Afirma também que é preciso dar atenção especial às necessidades
básicas de aprendizagem das pessoas com deficiência, tomando medidas que garantam
igualdade de acesso à educação, segundo o artigo 3º, § 5º. Com a influência deste e de outros
marcos, no Brasil, a LDB 9.394/96 e o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº
10.172/2001, defendem a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à
diversidade humana.
No momento atual, se evidencia forte presença do movimento da educação inclusiva no
cenário brasileiro, incluindo aí o planejamento educacional. O atual Plano Nacional de
Educação, Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, traz em seu artigo 8º no § 1º que os entes
federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que garantam, entre
outras, o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o
sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades. (BRASIL, 2014) O
que quer dizer que os estados e os municípios brasileiros deverão garantir, em seus planos
decenais, a política de educação especial de modo a constituir redes e sistemas inclusivos.
Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (BRASIL, 2008), considera-se público alvo da educação especial os estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Esta
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objetiva o acesso, a participação e a aprendizagem destes estudantes nas escolas regulares, e
orienta os sistemas de ensino para promover respostas às necessidades educacionais.
É fato que as políticas para a educação inclusiva, no Brasil, surgem no bojo do
movimento pela redemocratização da educação e pelo fortalecimento do planejamento
educacional. Ainda que considerada enquanto paradigma educacional, esta não dispensa
olhares atentos às suas nuances. No caso deste estudo, se quer dar ênfase a educação especial
e, mais precisamente, a inclusão de crianças e adolescentes usuárias de saúde mental.
2.2 DISSENSOS DA UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Segundo Jannuzzi (2004), em 1950 iniciaram-se os movimentos comunitários que
resultaram na criação das escolas especiais privadas filantrópicas para os que sempre
estiveram excluídos das escolas comuns. Fomentava-se aí a concepção de educação especial
com o objetivo de reunir os diferentes. De acordo com Portela (2014),
Em meados do século XX, surgem as associações de pais de pessoas com
deficiência físicas e mentais na Europa e nos Estados Unidos da América, enquanto
no Brasil são criadas as Instituições Pestalozzi e as Associações de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE) que se destinavam à implantação de programas de
reabilitação e educação especial. Nesse mesmo período, com o avanço científico, as
causas e as origens das deficiências, que antes eram consideradas como visão mítica
e maniqueísta entre o bem e o mal, passam a ser investigadas e consideradas do
ponto de vista médico como doenças de caráter hereditário, males físicos ou
mentais. (PORTELA, 2014, p. 74)

No Brasil, na década de 1970 se percebe uma preocupação do poder público com essa
questão. (MENDES, 2006) Quando em 1973, o Ministério da Educação cria o Centro
Nacional de Educação Especial (CENESP), ainda sob o olhar integracionista, impulsionando
ações educacionais direcionadas às pessoas com deficiência e superdotação, contudo, tais
ações ainda eram baseadas em campanhas assistenciais e iniciativas isoladas do Estado.
(BRASIL, 2008)
Mundialmente, o movimento da educação inclusiva teve início no final da década de
1970, fortaleceu-se a partir de 1980 e foi ampliado no início de 1990. De acordo com Mendes
(2006), naquele momento, o movimento da educação inclusiva no Brasil seguia um ritmo do
contexto histórico mundial, e mais intensamente, dos Estados Unidos, que fortalecia os ideais
do movimento. Sanches e Oliveira (2011) confirmam que essa ampliação ganhou força por
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meio da Declaração Mundial sobre a Educação para Todos (UNESCO, 1990), e firmou-se
com a Declaração de Salamanca e Enquadramento da Ação na área das Necessidades
Educativas Especiais em junho de 1994.
Quanto ao enfoque conceitual observam-se compreensões de inclusão conflitantes. Por
exemplo, ainda se vê em debates a concepção de inclusão que atribui sua efetivação à garantia
do atendimento educacional aos alunos com deficiência nas escolas regulares. O que parece
diferir do que propõe os marcos internacionais. De maneira geral, nesses documentos, a
educação inclusiva é vista como um movimento de reforma capaz de responder à diversidade
entre todos os estudantes. Isso significa reconhecer e considerar a heterogeneidade entre os
sujeitos e, principalmente, efetivar um processo educativo que atenda ao que é comum a todos
e ao que é específico de cada um.
Veiga-Neto e Lopes (2007, p. 10), por sua vez, problematizam as políticas de inclusão
retomando o debate sobre a naturalização da norma. Eles nos dizem que “além de ser
instituída no, e a partir do, próprio grupo ao qual se refere, a norma é primária e
fundamentalmente prescritiva”. O que os autores estão a assinalar é que a norma funciona
como um mecanismo natural, portanto entendido como necessário, autorizado a pôr em
movimento uma ética do ordenamento, qual seja aproximar, comparar, classificar e distinguir
especificidades que serão alvo de uma ação pedagógica, médica, psicológica ou outra.
Além desse aspecto, Veiga-Neto e Lopes (2007) alertam que as políticas de inclusão
escolar são, também, manifestações da ação do Estado em busca da governamentalidade14. Na
governamentalidade, o Estado volta-se para as populações acionando variados mecanismos
mobilizadores do exercício do poder sobre os indivíduos e os coletivos, com vistas a dirigir
suas condutas em favor de uma dada política de Estado. Nas palavras dos autores
No caso das políticas de inclusão escolar, é fácil ver que a intervenção do Estado é
bem maior do que costuma acontecer quando este promove campanhas públicas,
mesmo que estas se utilizem da escola como ambiente de aplicação e propagação.
As campanhas públicas funcionam como pedagogias culturais e, por isso, buscam o
14

Governamentalidade consiste num conceito proposto por Michel Foucault para discutir as mutações no
exercício do poder de Estado entre os séculos XVII e XIX. O autor explica o conceito dizendo que, no caso da
governamentalidade, o Estado apoia-se em um (ou mais) saber (res) com vistas a produz discursos em favor de
uma biopolítica. Ou seja, conduzir as ações humanas em favor da preservação da própria vida. E, para exercer
com eficácia o poder, mobiliza mecanismos sofisticados, também chamados dispositivos, cuja função é
mobilizar as condutas humanas individual e coletivamente em favor de uma dada política, o que também é
chamado de biopoder. Para conhecer este debate sugere-se: FOUCAULT, Michel. Segurança, Território,
População. SP: Martins Fontes, 2008.
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governamento sobretudo pelo discurso; elas pretendem ensinar o melhor
comportamento e o que é melhor ou mais correto fazer, usar etc. [...] Já as políticas
de inclusão, mesmo que se propaguem discursivamente e mesmo que se apoiem em
pedagogias culturais – pois, afinal, sempre é preciso ensinar e convencer a
população... –, procuram se efetivar de modo material, isto é, elas só se realizarão
plenamente se e quando todos os corpos – pensados como normais e anormais –
forem colocados juntos, num mesmo espaço. [...] Quando se fala em mobilização e
em “sob o mesmo teto”, está-se referindo tanto a um espaço físico – seja ele stricto
sensu institucional (escola, empresa etc.), familiar etc. – quanto a espaços
simbólicos – cultura, identidade, classificação diagnóstica...”. (VEIGA-NETO;
LOPES, 2007, p. 12)

Como se vê, os autores nos alertam que a inclusão é um tema que leva o Estado a lançar
mão de expedientes que garantam “efetivar de modo material” a política de inclusão, o que
não faz noutros campos da vida social. Para os autores este é um aspecto central no debate da
inclusão no Brasil, pois “... o mesmo espaço considerado de inclusão – escola, empresa - pode
ser considerado um espaço de exclusão. Conclui-se assim que a igualdade de acesso não
garante a inclusão e, na mesma medida, não afasta a sombra da exclusão”. (VEIGA-NETO;
LOPES, 2007, p. 12)
Mantoan (2003) em suas análises nos diz que a inclusão é um conceito revolucionário e
ele está a serviço de remover barreiras impostas pela exclusão, em seu sentido mais pleno. O
desafio da inclusão para os profissionais que estão a serviço da melhoria da qualidade de vida
humana é projetar artefatos e lançar propostas que não se destinam apenas a um grupo
restrito. Mas alerta, nossa ação pode produzir exclusão, em busca de realizar a inclusão.
Portela (2014, p. 64) explica que o liberalismo é a ideologia responsável por difundir a
noção de normalidade como elemento fundante da educação escolar, mas o faz numa relação
de equivalência com a noção de igualdade. Ao fazê-lo acaba por transpor para a noção de
igualdade a concepção de homogeneidade, de padrão e de norma. Assim, o liberalismo faz
circular no contexto da educação escolar a crença de que os alunos precisam ser tratados de
forma homogênea ou segundo a norma. Como se vê, este é um procedimento que tem por
consequência reafirmar a exclusão na medida em que assenta na norma a ação pedagógica.
Outro ponto de vista é o apontado por Carvalho (2010, p. 16). Para a autora, há hoje um
procedimento de pôr em oposição educação regular e educação especial, contribuindo
perigosamente para um binarismo no campo da educação que produz ilusões sobre os sujeitos
da educação e suas necessidades. Nas palavras dela, vivemos hoje “uma verdadeira revolução
conceitual, contrapondo termos, construindo diferentes práticas discursivas que sustentam a
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ilusão da igualdade entre as pessoas, ao mesmo tempo em que valorizamos as diferenças
individuais e o trabalho na diversidade.”
Sobre os marcos internacionais, Magalhães (2011) afirma que estes defendem a
perspectiva da educação inclusiva e a compreensão da escola como espaço democrático que
deve garantir a aprendizagem de todas as crianças. Libâneo (2012) aborda o tema em outra
perspectiva e aponta influências perversas que sustentam duas concepções de escolas Brasil:
[...] o dualismo da escola brasileira em que, num extremo, estaria a escola assentada
no conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, voltada aos filhos dos ricos, e,
em outro, a escola do acolhimento social, da integração social, voltada aos pobres e
dedicada, primordialmente, a missões sociais de assistência e apoio às crianças.
(LIBÂNEO, 2012, p. 16)

Este autor se posiciona criticamente acerca dos marcos internacionais alicerçados pelo
comando do Banco Mundial. Ele afirma que esse dualismo perverso que cresce no cenário da
educação brasileira é fruto do movimento Educação para Todos, cujo marco é a Conferência
Mundial sobre Educação para Todos. Libâneo (2012, p. 18) nos diz que os países signatários,
ao acessarem o documento, fizeram diferentes interpretações e usos, às vezes adequando a
efetivação da política às exigências do Banco Mundial. Difundiu-se amplamente uma visão
que ele denomina encolhida, através da qual se disseminou a ideia de necessidades mínimas
de aprendizagem a serem garantidas pelos Estados nacionais; uma interpretação que, segundo
o autor, pode levar a negação do direito universal à educação.
Em geral, estudos brasileiros como os de Canan (2016), Breitenbach, Honnef e Costas
(2016), Fonseca (2003) e Souza (2005) apontam que os marcos internacionais influenciam os
caminhos das políticas públicas educacionais no Brasil e que apesar de proporcionarem
aspectos positivos, como a defesa de que todas as crianças devem aprender juntas,
efetivamente, as práticas apresentam-se carregadas de contradições, como é o caso da
implantação de avaliações nacionais padronizadas.
Canan (2016, p. 73), ao discutir a influência dos organismos internacionais nas políticas
educacionais, aprofunda críticas à educação para todos no Brasil. A autora afirma que, a partir
dos anos 1980, o Banco Mundial expande suas estratégias, não somente no campo das
políticas socias, mas também no das políticas educacionais, especificamente no que concerne
ao financiamento, assessoramento e planejamento. E ainda que “os organismos internacionais
têm sido determinantes de nossas políticas públicas em troca de empréstimos para sua
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implementação”. E, nessa lógica, é evidente que os interesses atendidos são os da elite
dominante.
Breitenbach, Honnef e Costas (2016, p. 362) apresentam um estudo acerca das
implicações das traduções e interpretações da Declaração de Salamanca no Brasil, analisando
a versão publicada em 1994 e a versão disponibilizada atualmente no site do Ministério da
Educação. Segundo as autoras,
a primeira versão encerrava um caráter semântico ampliado, no que tange o público
da educação inclusiva, ou seja, a educação para todos e a escola comum como
responsável maior por esta. De modo diferente, a versão da Declaração de
Salamanca, disponível hoje na internet, alia a educação inclusiva à Educação
Especial, isto é, a educação inclusiva é pontuada como “tarefa” quase exclusiva da e
para a Educação Especial e seu público-alvo. (BREITENBACH; HONNEF;
COSTAS, 2016, p. 362, grifos do autor)

Neste estudo, as autoras se aliam a outros pesquisadores no sentido de alertar para o que
efetivamente ambicionam os organismos internacionais, como o Banco Mundial. Por
exemplo, ao disseminar a ideia de educação universal baseada numa cesta mínima de direitos
que fomenta a noção de uma educação de integração social em oposição a uma educação
assentada no conhecimento, este organismo está a influenciar nossas reformas educacionais e,
nem sempre, essas permitem a efetivação do direito à educação sem nenhum tipo de
discriminação. Evidencia-se que o fomento das agências internacionais favorece medidas
compensatórias, e mais ainda que as verdadeiras intenções e ideologias se camuflam em meio
às medidas disseminadas de educação para todos. Contudo, tais evidências não negam a
importância destes marcos na construção dos regramentos legais no cenário brasileiro.
Com isto pretende-se demarcar que este estudo tende a assumir uma postura lúcida, que
deseja escapar da alienação apontada por Santos (2011, p.226), quando afirma que “seja o que
for que dissermos hoje sobre a cegueira dos outros será provavelmente visto no futuro como
sinal da nossa própria cegueira”. Assim, ao discutirmos os marcos internacionais, não o
fazemos com ingenuidade, mas nos esforçamos por apontar o que há de interferência no
campo da educação inclusiva no Brasil.
Da Conferência Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990) nasceu a
Declaração Mundial de Educação para Todos: plano de ação para satisfazer as necessidades
básicas da aprendizagem, a qual estabelece princípios e diretrizes orientadoras de reformas

43

educacionais e indica que os sistemas devem garantir a satisfação das necessidades básicas de
aprendizagem, a universalização de acesso à educação e a organização de um ambiente
apropriado para a aprendizagem.
A Declaração de Nova Delhi (UNESCO, 1993) reitera o compromisso dos nove países,
entre estes, o Brasil, em buscar com determinação as metas definidas pela Conferência
Mundial sobre Educação para Todos, eliminando as disparidades do acesso à educação e
afirmando que esta não será negada a uma só criança. Já a Conferência Mundial sobre
Necessidades Educacionais Especiais que aconteceu em Salamanca (UNESCO, 1994) traz um
ordenamento de ações que preconizam os encaminhamentos educativos com ênfase na
educação inclusiva, apresentados no documento nomeado Declaração de Salamanca.
Enquanto o Fórum Mundial sobre Educação que aconteceu em Dakar, em abril de 2000
(UNESCO, 2000) teve como fim avaliar o cumprimento das metas dez anos após a
Conferência Mundial sobre Educação para Todos e reafirmar os compromissos nela postos.
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada em
Nova York em 30 de março de 2007 (ONU, 2007), traz impacto ao ordenamento jurídico
brasileiro em forma de Emenda Constitucional, através do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto
de 2009. Na legislação brasileira, a convenção (BRASIL, 2009a) traz entre seus princípios: o
respeito pela dignidade humana e autonomia individual; a não-discriminação; a plena e
efetiva participação e inclusão na sociedade; o respeito pela diferença e diversidade humana;
o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência. Esta
convenção demarca nova concepção acerca da capacidade dos sujeitos com deficiência.
2.3 AMBIGUIDADES E HIBRIDISMOS CONCEITUAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E
DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Deste modo, pode-se dizer que as políticas educacionais no Brasil se constituíram sob
forte influência das conferências internacionais orientadas pela UNESCO, principalmente, ao
trabalhar o princípio da universalização da educação básica. No caso da educação inclusiva, o
marco legal é a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva,
implantada pelo MEC em janeiro de 2008.
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O documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (BRASIL, 2008) está estruturado em seis seções. Na seção Apresentação, o texto
contextualiza a política no movimento da educação inclusiva e define:
A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na
concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores
indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar
as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.
(BRASIL, 2008, p.5)

Nota-se, no conceito de equidade, o compromisso da política com a inclusão, como
caminho possível para a construção de uma escola capaz de alcançar a todos. A educação
inclusiva, definida enquanto paradigma, propõe “uma mudança estrutural e cultural da escola
para que todos os alunos tenham suas especificidades atendidas”. (BRASIL, 2008, p.5)
Na segunda seção, o documento faz uma retrospectiva histórica e apresenta os marcos
normativos, desde a época do império, quando o atendimento às pessoas com deficiência se
restringia a duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, criado em 1854, e o
Instituto dos Surdos Mudos, fundado em 1857, chegando até ao Decreto nº 6.094 de 2007 que
estabelece as diretrizes do Compromisso Todos pela Educação. (BRASIL, 2008)
A terceira seção tem a função de apresentar dados acerca do diagnóstico da educação
especial no Brasil, a partir do censo escolar, chamando atenção para a evolução expressa do
número de matrículas de educação especial em escolas regulares. Quanto aos objetivos da
política, estes são apresentados na quarta parte do documento:
Assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de ensino
para garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e
continuidade nos níveis mais elevados do ensino; transversalidade da modalidade de
educação especial desde a educação infantil até a educação superior; oferta do
atendimento educacional especializado; formação de professores para o atendimento
educacional especializado e demais profissionais da educação para a inclusão;
participação da família e da comunidade; acessibilidade arquitetônica, nos
transportes, nos mobiliários, nas comunicações e informação; e articulação
intersetorial na implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2008, p. 14)

No documento, a educação inclusiva é definida como proposta educacional que
reconhece e garante o direito de todos os alunos de compartilhar um mesmo espaço escolar,
sem discriminações de qualquer natureza. Ela deve ser promotora da igualdade e valorizar as
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diferenças na organização do currículo. Este último deve favorecer a aprendizagem e atender
às necessidades de todos os alunos, sem discriminação. Já a educação especial é definida
como campo de conhecimento e modalidade educacional que transversaliza o ensino nos
diferentes níveis, etapas e demais modalidades. (BRASIL, 2008)
Além disso, na Política, evidencia-se o uso do termo necessidades educacionais
especiais, o qual nos remete à Declaração de Salamanca, versão difundida no Brasil. Dessa
forma, restringe-se a garantia deste atendimento a um grupo específico, diferentemente da
proposição constante na 1ª versão da Declaração de Salamanca, conforme apontam
Breitenbach; Honnef e Costas (2016).
Assim sendo, na elaboração das políticas públicas para educação especial no Brasil,
inclui-se e exclui-se e, conforme se inclui, exclui-se duplamente. Muitos dos alunos
com necessidades educativas especiais, incluídos/elencados na Declaração de
Salamanca, não foram contemplados pelas políticas de educação especial [...].
(BREITENBACH; HONNEF; COSTAS, 2016, p. 370).

Este é o assunto tratado na quinta parte do documento, a saber, alunos atendidos pela
educação especial. Categoriza-se: alunos com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Uma política de inclusão na educação ao
circunscrever seu público-alvo, apenas, na tradição do normal e do patológico incorre num
procedimento reducionista e alia-se a lógica da medicalização15 da educação e da infância.
Um dos efeitos desse procedimento foi a necessidade de instituir-se a emissão de laudos
diagnósticos para a garantia do Atendimento Educacional Especializado (AEE). Este
movimento ao pretender orientar a inclusão está a reintroduzir a hegemonia do discurso
biomédico para os sujeitos marcados pela diferença. Segundo Taño (2017, p.106-107) “... se
mantém presente e forte a tradição histórica e com raiz bastante higienista, de se legar ao
aparato médico e da saúde a outorga para os processos de inclusão escolar das crianças e
adolescentes”.
É nesta perspectiva que não se pode deixar de indagar sobre as práticas educacionais
dirigidas aos sujeitos que não aprendem no tempo e no rito estabelecido pela educação
escolar, fazendo-os responsáveis pelo próprio fracasso. O que nos faz interrogar a concepção
15

Sobre esse tema ver Collares, Moysés e Ribeiro (2013). As organizadoras da obra Novas capturas, antigos
diagnósticos na era dos transtornos reúnem artigos os quais discutem a lógica da medicalização que avança
assustadoramente sobre as diversas esferas da vida, ocultando desigualdades e individualizando-as ao plano
biológico do sujeito. Essa lógica tem alcançado a educação e colocado os problemas educacionais na conta do
“sujeito que não aprende” por suas próprias questões.
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de educação para todos, muitas vezes propagada, sem efetivo e amplo debate com diferentes
grupos sociais sobre os caminhos possíveis para sua efetivação como política pública.
Seguindo a classificação, o documento da Política complementa: “Nestes casos e outros,
que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma
articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais
especiais desses alunos”. (BRASIL, 2008, p.15) Nesta citação, observa-se que a Política
reconhece a ocorrência de outros casos de transtornos funcionais específicos, contudo não
indica ou estabelece diretrizes de ação para estes. Isto nos leva a pensar que, embora o
documento deixe brechas para a educação inclusiva atender crianças com necessidades
diferentes daquelas descritas para o público alvo da educação especial, a Política não aponta
caminhos para sua efetivação.
Esta imprecisão pode induzir equívocos nas ações de planejamento no âmbito da gestão
educacional, entre esses restringir a oferta de atendimento educacional especializado as três
categorias especificadas como público-alvo da educação especial: alunos com deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Como se sabe a
Política quer garantir sua efetivação sem restringir o seu alcance a um público-alvo. A Política
quer promover o acesso de todas as pessoas à educação e produzir as condições de
aprendizagem a todos os alunos, e prezar pela qualidade da educação ofertada.
Se seguirmos a estrutura do documento, a sexta parte apresenta as diretrizes da Política.
Nesta reafirma-se a posição da educação especial enquanto modalidade educacional, como
também se introduz o funcionamento e a organização do Atendimento Educacional
Especializado, cujas diretrizes operacionais constam na Resolução Conselho Nacional da
Educação/Câmara de Educação Básica (CNE/CEB) nº 4 de 2009.
Esta breve análise do documento sugere que fiquemos atentos para as ambiguidades no
uso dos conceitos de educação inclusiva e educação especial, o que evidentemente aponta
para consequências no plano da gestão da educação, em especial no planejamento, ação que
deve expressar os mecanismos de inclusão a serem operados pelos sistemas de ensino.
2.4 DESCAMINHOS DA INCLUSÃO PARA A POPULAÇÃO INFANTOJUVENIL
USUÁRIA DE SAÚDE MENTAL
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Um segmento populacional que tem importância para a educação inclusiva é o de
crianças e adolescentes usuárias de saúde mental. Porém, este público não encontra identidade
com o público alvo da educação especial. Por este motivo cabe perguntar como o setor
educação conduz a inclusão educacional dessa população?
Pode-se dizer que este é um dos descaminhos da educação inclusiva no Brasil, aquele
que circunscreve um público alvo bastante restrito para a educação especial. Pessoas que
apresentam outras necessidades ou condições específicas que interferem ou dificultam o
processo de aprendizagem acabam por ser secundarizados ou mesmo conduzidos a uma
posição de exclusão do processo educacional.
De acordo com a Resolução nº 4 de 2009 (BRASIL, 2009b) que trata do atendimento
educacional especializado, a efetivação da inclusão escolar exige, entre outras ações, a
construção de redes intersetoriais. Neste caso se pode supor que os regramentos legais no
Brasil estão a nos orientar a construir ações entre os setores educação e saúde para efetivar a
inclusão na educação. Os registros históricos mostram que educação e saúde estiveram juntas,
mesmo antes da dissociação entre deficiência e loucura16, quando a aliança médicopedagógica trabalhava na classificação e diagnóstico dos diferentes.
Segundo Costa (1976), o sistema produtivo emergente na revolução industrial
transformou as relações sociais. Aqueles que não pudesse participar ativamente para a lógica
de produção de lucro deveriam ser retirados do convívio social. Assim, crianças abandonadas,
idosos, deficientes, mendigos e loucos passaram a ocupar verdadeiros depósitos humanos.
Conforme Alves et al. (2009, p.86), a representação da loucura no medievo
correspondia “... a expressão das forças da natureza ou algo da ordem do não-humano. Era
exaltada, num misto de terror e atração. [...] era tida como possessão por espíritos maus”. O
que se vê, nesta narrativa, é o que Scliar (2007, p.30) denomina de fundamentos mágicoreligiosos, aqueles que constroem a representação do que vem a ser sanidade e loucura
assentado “na ação de forças alheias ao organismo”.
No caso de crianças com deficiência, Ferreira e Guimarães (2003, p. 53, 56) referem
que a prática de abandonar essas crianças a própria sorte encontrava naturalização na vida

16

Utilizamos o termo loucura, na perspectiva adotada por Taño (2017, p. 200): “[...] a loucura e o sofrimento
psíquico são entendidos como processos sociais/relacionais que se efetuam a partir dos encontros coexistindo
com os modos com que determinada sociedade enxerga/acolhe e produz tais experiências”.
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social. Conforme os autores “... não parecia cruel abandonar tais crianças, [...] estavam os
mortais obedecendo aos desejos e imposições dos deuses”. Se seguirmos a interpretação de
Scliar (2007, p. 32), o que está assentado nesta narrativa é uma concepção mitológica para
justificar as práticas sociais que levavam crianças com deficiência a óbito.
Como se vê o diálogo das sociedades humanas com a loucura, a deficiência e a
diferença se assenta em concepções que dizem de um tempo histórico, suas crenças e de
práticas socioculturais consensuadas. Ocorre que esses modos de operar implicam em
consequências. Ferreira e Guimarães (2003) afirmam que a concepção mitológica trouxe para
a deficiência o fardo da impotência e da imperfeição tendo por referência um ideal divino.
Além disso, a concepção mágico-religiosa fortaleceu superstições que disseminavam a ideia
de que os sujeitos com deficiência eram habitados por maus espíritos.
Para Machado (2005), a obra de Michel Foucault História da loucura nos mostra que a
loucura é enunciada no terreno das experiências negativas. E, por decorrência, a deficiência e
a diferença são arroladas como experiências cujo estatuto corresponde ao da loucura.
Portanto, a pessoa com deficiência, assim como o louco, sofre com segregação,
enclausuramento e discriminação. Esses procedimentos foram acionados através de
dispositivos técnicos de controle como os asilos de alienados, cuja função consistia em efetuar
a afirmação da loucura, da deficiência e da diferença como experiências disfuncionais para a
ordem social. (SERRA, 1979; MACHADO, 2005)
Conforme Machado (2005, p. 28 e 29), a partir da obra de Michel Foucault, pode-se
distinguir três momentos deste processo de captura da loucura como experiência a ser
controlada. Uma captura é moral, outra é racional e, a mais recente, refere-se à noção de
doença mental.
A captura da loucura pela dimensão moral se passa no século XV, por exemplo, quando
esta é associada a ideia de experiências de “miragem, sonho, ilusão”, como o que se vê nas
aventuras do personagem Dom Quixote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Já, o século
XVII, a anuncia desclassificando-a como experiência que se opõe à razão. Para a época
clássica “a loucura se torna condição de impossibilidade do pensamento. Se eu penso não
posso ser louco, se sou louco não posso pensar”. A modernidade, por sua vez, faz da loucura
doença mental e experiência de interioridade. Conforme Machado (2005, p. 30), desde o
século XIX, “a alienação mental não é mais [...] uma ausência de razão, mas um antagonismo
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[...] A loucura, agora doença mental, diz respeito à alma humana, penetra em sua interioridade
[...] o homem, em estado de loucura perde sua verdade, sua essência...”.
Quanto à concepção de loucura na infância, SILVA et al. (2006) afirmam que seu
surgimento foi tardio. Durante quase todo o século XIX, vigorou a certeza de que quem
enlouquecia era o adulto, ou, no máximo, o adolescente. Ainda assim, o que se sabia sobre a
loucura é que esta não remontava aos acontecimentos da infância. Partia-se do princípio de
que “a doença mental era uma predisposição inata, um choque recente ou ambos. Ninguém
ficava louco por sua infância e muito menos no seu tempo de infância”. (SILVA et al. 2006,
p.7) Para os autores esse é por esse motivo que se diz que a criança anormal surge, não da
infância louca, mas, sim, do idiota.
Silva et al. (2006) nos diz que no século XIX a discriminação da criança com
deficiência passa a ser cientificamente legitimada pelos estudos de Edouard Séguin17 (1846),
quando este propõe a noção de fases no desenvolvimento. No caso da criança normal ela
ultrapassaria a fase idiota e no caso da criança anormal ela estagnaria na fase idiota. Silva, et
al (2006) apontam a importância as contribuições de Edouard Séguin para o percurso da
psiquiatria, bem como para a aliança dos saberes do campo psi com a pedagogia.
Em nosso país, esta aliança parece datar de 1903, com a separação institucional das
crianças anormais pela criação do primeiro pavilhão de crianças no interior do
Hospício Nacional, o Pavilhão Escola Bourneville. Antes disso, não se havia
destinado especial atenção à figura das anormalidades infantis neste país. Os
mecanismos segregatórios do século XIX tinham como ideais as normas impostas
pela medicina higienista. (SILVA, et al., 2006, p.2)

De acordo com Silva et al. (2006), a partir das campanhas de profilaxia nas escolas, em
1908, multiplicaram-se no Brasil especialistas da correção, do tratamento e da prevenção.
Neste ano foi criada em São Paulo a primeira inspeção médico-escolar com o objetivo de
realizar a chamada profilaxia ativa, quando a escola passa a disseminar noções de higiene para
a família e, consequentemente, para toda a sociedade. Em 1910 fundou-se no Rio Janeiro um
serviço com o mesmo objetivo, o de divulgar as ideias da inspeção médico-escolar.

17

Fundador da primeira escola para tratamento de crianças e jovens com deficiência intelectual e autor do livro
Traitement moral, hygiène et éducation des idiots et des autres enfants arriérés (1846). Seu método era baseado
no funcionamento da inteligência e considerava os aspectos físicos e suas funções, os aspectos psicológicos, os
interesses e as experiências dos sujeitos.
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Os autores afirmam que esse foi um contexto no qual os saberes médico-pedagógicos
disseminaram classificações, diagnósticos, prognósticos, recomendações higiênicas e
pedagógicas. Mesmo após o término dos serviços de inspeção médico-escolar, a escola
continuou sendo vista como palco principal da procura pelos possíveis anormais, entretanto o
principal protagonista desta procura não é mais o médico, mas o professor, que passa então a
emitir as primeiras impressões diagnósticas, no lugar da inspeção médica. São os professores
que passam a classificar as crianças como anormais ou incapazes. (SILVA et al, 2006)
Nesse período, segundo Silva et al. (2006), o máximo que se viu enquanto
especificidade da infância, foi o entendimento de que a criança ao conviver com o adulto,
passa a correr o risco de se tornar um adulto degenerado. A partir daí houve a separação dos
adultos das crianças, que até então dividiam os mesmos espaços nos hospícios.
Segundo Couto (2012), somente após 2001 se presencia rudimentos no delineamento da
política de saúde mental para a infância e adolescência no Brasil. A autora demarca que dois
movimentos precedentes, de maior amplitude, foram decisivos nesta conjuntura e que ambos
corroboraram para o marco da história desta política, a nova concepção de criança e
adolescente:
O primeiro, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, realizada pela
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1989, da qual o Brasil foi signatário,
que sintetizou um novo paradigma para interpretar a situação da infância na
sociedade, ao afirmar a criança como sujeito e cidadão de plenos direitos (ONU,
1989). O segundo, a promulgação, no Brasil, do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), em 1990 (BRASIL, 1990), que estabeleceu direitos de
cidadania para crianças e adolescentes e alterou a condição jurídica anterior de
‘menores’ para a de sujeitos de direitos, substituindo a doutrina da situação irregular
pela da proteção integral, como marco orientador das novas políticas a serem
dirigidas a eles. (COUTO, 2012, p.7, grifos do autor)

Trata-se de movimentos mais amplos ao contexto do setor saúde, com implicação direta
nos rumos tomados pelas políticas infantojuvenis nos setores da assistência social, justiça e
direitos humanos. Dessa forma, os dois marcos corroboraram para o desenvolvimento de
políticas de saúde mental para a infância e adolescência no Brasil.
Importante destacar que a partir da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 que promulga o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Estado passa a assumir a proteção integral da
criança e do adolescente e deixa a função de tutela, “conferindo a garantia legal a um conjunto
de direitos para todas as crianças e jovens brasileiros, sem distinção”. (COUTO, 2012, p.7)
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No caso brasileiro pode-se considerar que os movimentos da Reforma Sanitária e da
Reforma Psiquiátrica contribuíram para problematizar e por em xeque o modelo de assistência
centrado na psiquiatria manicomial, baseado na segregação, no isolamento e na tutela das
pessoas com deficiência e/ou sofrimento psíquico grave. (BRASIL, 2005b) A culminância
desses movimentos sociais encontrou formalização institucional na 8ª Conferência Nacional
de Saúde realizada em Brasília no ano de 1986 (BRASIL, 1986) e em 1988 com a
promulgação da Constituição Federal que dedica um capítulo para as garantias e direitos
relativos à saúde. (BRASIL, 1988)
É assim que Couto (2012) destaca a Lei da Saúde Mental, Lei 10.216/2001 e a
realização da III Conferência Nacional de Saúde Mental (CNSM), também em 2001, para a
construção da política de saúde mental para a infância e adolescência. Conforme a autora
Com a Lei, a saúde mental passou a constituir uma política de Estado e não apenas
um programa de governo, ancorada na defesa dos direitos de cidadania dos pacientes
mentais. A inflexão comunitária das ações fez emergirem novas questões para a
saúde mental - só visíveis a partir do território -, como a da necessária inclusão no
campo do cuidado dos problemas mentais em crianças e adolescentes [...]. (COUTO,
2012, p. 6)

Com a promulgação dessa Lei nascem os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS),
regulamentados pela Portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002, com o objetivo de
substituir os hospitais psiquiátricos e compor a rede do Sistema Único de Saúde (SUS).
Dentre suas modalidades encontra-se o Centro de Atenção Psicossocial para a Infância e
Adolescência (CAPS i), serviço aberto com atendimento diário destinado a crianças e
adolescentes com agravos psíquicos impossibilitantes de manter ou estabelecer laços sociais
com autonomia. O trabalho do CAPS i ancora-se, entre outros princípios, na articulação
intersetorial.
O princípio da intersetorialidade, marcado na Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, ao citar a “articulação intersetorial na implementação das
políticas públicas” (BRASIL, 2008, p.14), também é defendido no guia Caminhos para uma
política de saúde mental infanto-juvenil (BRASIL, 2005a), quando orienta a ampliação do
cuidado, não somente no setor saúde, mas também no setor educação.
A dimensão da instersetorialidade é pautada, também, na IV Conferência Nacional de
Saúde Mental – Intersetorial (CNSM-I), corrida em 2010, ao defender as interfaces diversas e
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recíprocas entre o campo da saúde mental e outros campos como a educação. Seu relatório
destaca entre os princípios e diretrizes, o fortalecimento de políticas intersetoriais orientadas
para a saúde mental e para a atenção integral à criança e ao adolescente, e, por conseguinte, a
consolidação do fundamento intersetorial, em todos os níveis, na organização da rede,
principalmente no tocante à educação, assistência social e justiça. (BRASIL, 2010)
Injosa (2001, p.103) conceitua intersetorialidade como “a articulação de saberes e
experiências para a solução sinérgica de problemas complexos”. A autora fala da tessitura da
vida como uma complexidade, pois as necessidades de um sujeito ou de um grupo não
consiste como fato isolado, essas se apresentam integradas e interligadas. Dessa forma,
“coisas separadas ou itens isolados não dão conta de promover qualidade de vida, de fomentar
o desenvolvimento, de superar a exclusão social.”
Cabe-nos refletir sobre a fragmentação e sobreposição de saberes enraizados nos
especialismos dos dois setores, educação e saúde. Por vezes a responsabilização pelo trabalho
com crianças e adolescentes com deficiência é atribuída apenas aos professores do AEE, o
que pode indicar que a escola não os reconhece efetivamente enquanto sujeitos de direitos.
Vale realçar a premissa da qual partem as duas políticas, educação especial e saúde
mental infantojuvenil: o reconhecimento da criança e do adolescente como sujeitos de direitos
e de responsabilidades. O eixo central é o protagonismo da criança e do adolescente com voz
própria, sem que outras vozes falem deles ou por eles. (BRASIL, 2005a; BRASIL, 2008)
Outro princípio firmado na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva trata da participação da família e da comunidade (BRASIL, 2008).
Preceito que dialoga com o que é posto na política de saúde mental infantojuvenil (BRASIL,
2005a), ao recomendar o fortalecimento das redes de apoio comunitárias e familiares e
defender que a criança, o adolescente e sua família devem ser protagonistas da emancipação.
Suscitamos, portanto, que o diálogo entre os dois setores, tanto no campo da gestão,
como na assistência, efetivará as conexões postas nas políticas, sejam as definidas claramente,
sejam as observadas timidamente nas brechas, a partir de olhares mais aprofundados. Faz-se
necessário pactuar ações efetivas entre os setores, a começar nos planos decenais de educação,
para assim caminharmos para a efetividade da política de educação especial.
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2.5 CONCLUSÕES
Este estudo, ao analisar as políticas em tela, quer associar-se aqueles movimentos que
visam superar os descaminhos nos quais a inclusão foi lançada no cenário brasileiro.
Apresentou-se indícios de que as políticas públicas para a educação inclusiva e para a
educação especial no Brasil são construídas a partir de interpretações, por vezes redutoras,
ligadas a interesses ambíguos dentro de uma conjuntura política, como é o caso da
interpretação da Declaração de Salamanca.
Considerou-se, também, que os marcos internacionais indicam os caminhos para o
delineamento dos regramentos legais da educação especial em nosso país, ora sugerindo
possibilidades de avanços, como é o caso da universalização da educação básica, ora
atrelando-os a práticas e conceitos oriundos de tradições conflitantes, como é o caso da noção
de norma.
Evidencia-se a importância da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva para o efetivo atendimento à garantia do direito a todos os sujeitos.
Mas efetivar práticas inclusivas na educação significa também atender a população
infantojuvenil usuária de saúde mental, além do público-alvo já contemplado na Política alunos

com

deficiência,

transtornos

globais

de

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação.
Para se efetivar a inclusão de crianças e adolescentes vinculados à educação básica e
suas diferentes necessidades de aprendizagem, o texto aponta para o princípio da
intersetorialidade, preconizado nas políticas de educação especial e de saúde mental. A
operacionalização desse princípio exige proposição de ações nos planos de educação e saúde,
de modo que a gestão governamental assuma a efetivação da inclusão como direito de todos.
É importante referir que o regramento legal, por si só, não transforma a realidade das
instituições, dos coletivos e dos sujeitos. Contudo, enquanto resultado de embates e forças de
interesses de grupos diversos, ao se constituir como política pública, assume o caráter
orientador para as práticas sociais.
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3 EDUCAÇÃO ESPECIAL E INTERSETORIALIDADE NOS PLANOS MUNICIPAIS
DE

EDUCAÇÃO:

UM

ESTUDO

NO

TERRITÓRIO

DE

IDENTIDADE

METROPOLITANO DE SALVADOR18
Resumo: A Organização Mundial da Saúde (OMS) propõe que as políticas para a população
infantojuvenil deem atenção à saúde mental através da identificação precoce e da promoção
da saúde nas escolas. Os setores educação e saúde precisam, então, construir e fortalecer
diálogos para efetivar políticas públicas em prol do direito de crianças e adolescentes. Este
artigo apresenta resultados parciais da pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de
Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC) da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB) e objetivou identificar proposições de ações intersetoriais entre os
setores da educação e da saúde, na meta da educação especial, nos Planos Municipais de
Educação (PME) do Território de Identidade Metropolitano de Salvador; e discutir a
articulação intersetorial entre educação e saúde em diálogo com a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. O estudo teve abordagem
qualitativa e caráter descritivo. A construção de dados partiu da pesquisa documental e
contemplou a análise dos PME do Território de Identidade Metropolitano de Salvador. Os
resultados demonstram lacunas nos planos, desde a ausência de dados estatísticos até as
fragilidades nas proposições de ações intersetoriais. A pesquisa apontou que não há
proposições de ações para a população infantojuvenil usuária de saúde mental, o que sugere a
invisibilidade deste público no planejamento educacional dos municípios em estudo.
Palavras-chave: Educação especial. Intersetorialidade. Planos municipais de educação.
População infantojuvenil.

3.1 INTRODUÇÃO

De acordo à Organização Mundial da Saúde (OMS, 2001), as políticas para a população
infantojuvenil devem dar atenção à prevenção de incapacidade mental infantil através de
ações específicas, entre elas a identificação precoce e a promoção da saúde na escola. Assim,
a OMS (2001) afirma que é de fundamental importância o papel das escolas na formação das
crianças, propondo um envolvimento maior para o desenvolvimento social e emocional
saudável da população infantojuvenil escolar. Evidencia-se neste contexto, o inevitável
encontro entre dois setores, educação e saúde, e principalmente, a necessidade da construção
de um diálogo entre ambos. É nesta interface que apresentamos indagações, apontamentos e
considerações para a gestão educacional.
18

Este título foi aprovado para compor o Livro Gestão, territórios e redes: práticas de pesquisa em educação,
com publicação pela Editora EDUFBA .

55

Este artigo apresenta resultados parciais da pesquisa de mestrado desenvolvida no
Programa de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC) da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB). A pesquisa parte do tema atenção à saúde mental
infantojuvenil nas políticas educacionais e tem como objeto de estudo a intersetorialidade na
educação especial para a população infantojuvenil usuária de saúde mental. Para discutir a
presença ou não da intersetorialidade na educação especial para esta população a pesquisa
aqui apresentada tomou por referente a análise da Meta da Educação Especial, nos Planos
Municipais de Educação (PME) dos municípios que compõem o Território de Identidade19
Metropolitano de Salvador, a fim de identificar proposições de ações intersetoriais entre os
setores da educação e da saúde na esfera da gestão educacional.
As reflexões aqui encontradas perpassam desde a verificação de lacunas presentes nos
PME, quando, por exemplo, uma lei se propõe a efetivar estratégias intersetoriais, sem
mencionar os setores que serão envolvidos, até as dificuldades enfrentadas pelos municípios
no momento de construção dos planos, e que se revelam nas fragilidades presentes no
documento lei, a saber, a ausência de dados estatísticos que identificam o público para a
educação especial, por exemplo.
As discussões aqui propostas confirmam que há avanços no campo da educação
inclusiva, quando da implantação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva, em 2008, a qual aponta para a articulação intersetorial na
implementação das políticas públicas.
3.2 CONTEXTUALIZANDO OS CAMPOS
Em educação, o movimento da educação inclusiva é global e trata-se de uma ação
política, cultural, social e pedagógica, que tem em sua base a defesa do direito de todos os
alunos estarem juntos, aprendendo, sem nenhuma discriminação. Esse é, portanto, um
paradigma educacional que se fundamenta na concepção de direitos humanos e compreende
19

Segundo a Secretaria de Planejamento da Bahia, os “[...] Territórios de Identidade da Bahia foram
reconhecidos como divisão territorial oficial de planejamento das políticas públicas do Estado da Bahia em
2010. O conceito de Território de Identidade advém do processo iniciado pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário para composição dos territórios rurais em 2003. [...] após diversos encontros e discussões entre atores
sociais e gestores públicos, formaram-se [...] 26 Territórios de Identidade da Bahia. [...] O estabelecimento de
novos vínculos e interrelações criaram novas identidades, [...] e desde então, o extenso território baiano
(567.295 Km²) foi dividido em 27 Territórios de Identidade”. (BAHIA, [201-])
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que igualdade e diferença andam juntos, são indissociáveis, o que explica a ideia de equidade.
(BRASIL, 2008)
A Conferência Mundial sobre Educação para Todos que aconteceu em Jomtien na
Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990, relembra que a educação é um direito fundamental de
todos. Nesta, se estabelece a ideia de políticas de apoio em vários setores, necessárias à
concretização da educação básica. Nesta conferência, afirmou-se também a necessidade de
planejamento estratégico para a efetivação de uma educação de qualidade para todos. O
documento afirma que a educação básica para todos depende de um compromisso político e
de uma vontade política, respaldados por medidas fiscais adequadas e ratificados por reformas
na política educacional e pelo fortalecimento institucional. (UNESCO, 1990)
No Brasil, o primeiro Plano Nacional de Educação data de 1962, com a força dos
Pioneiros da Educação, entre eles, Lourenço Filho, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira20,
que já apontavam a necessidade de um Plano no documento do Manifesto21. Contudo, foi com
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN nº 9.394 de 20 de dezembro de
1996, que se definiu a necessidade de elaboração de planos de educação (Art. 9º): “A União
incumbir-se-á de: I) elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios”. (BRASIL, 1996)
Em 2001 foi aprovado o Plano Nacional de Educação, Lei n° 10.172 de 09 de janeiro de
2001 com a perspectiva de planejamento para dez anos. Segundo Dourado (2017) a aprovação
deste plano envolveu um embate entre dois projetos com concepções diferentes. Por um lado,
a proposta da sociedade brasileira, a qual priorizava a implantação de um Sistema Nacional de
Educação, por outro lado, a proposta do Executivo Federal, a qual priorizava a construção de
um sistema de avaliação da educação. O autor afirma que o plano aprovado não contemplou
uma série de princípios presentes na proposta do PNE da sociedade, o que demonstra que a
hegemonia no Congresso Nacional apontou e definiu o plano na lógica do governo, marcado
principalmente, pela ausência de definições financeiras.

20

Designado para elaborar o PNE, Anísio Teixeira, encaminhou o texto do plano que foi aprovado pelo
Conselho Federal de Educação (CFE) em 12 de setembro de 1962 e homologado por Darcy Ribeiro em 21 deste
mesmo mês. (SAVIANI, 2008, p. 305)
21
O texto do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, escrito em 1932 e assinado por 26 signatários,
apresenta como objeto central a reconstrução educacional no Brasil, seus fundamentos, princípios e diretrizes,
cujas bases são explicitadas pelos fundamentos da Educação Nova. (SAVIANI, 2008)
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O período de 2010 a 2014 foi marcado por diversos debates em torno do novo PNE.
Dourado (2017) destaca, neste período, a importância das Conferências Nacionais de
Educação para a avaliação das políticas educacionais. Contudo, o novo plano teve aprovação
somente em junho de 2014, com a Lei 13.005 de 25 de junho de 2014, em vigência atual.
Como se vê, o planejamento educacional brasileiro, no âmbito do PNE, apresentou um vácuo
de 4 anos, desde o envio ao Congresso Nacional, em 2010, até a sua aprovação, após
tramitação, “incluindo as discussões e disputas entre os atores e suas distintas concepções”,
como afirma Dourado (2017, p.44). Do ponto vista da responsabilidade da gestão, isso
implica em não planejamento, o que nos faz questionar como se efetivaram as políticas
educacionais e, por conseguinte, a execução financeira, nas três esferas de governo, sem a
presença de um instrumento de Estado que estabelecesse a previsão de metas e estratégias
durante 4 anos.
Quanto as responsabilidades o PNE (2014) assevera no art. 8o que “os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação,
ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e
estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano, contado da publicação desta Lei”.
(BRASIL, 2014a) Nota-se aí uma exigência legal de que todos os entes construam seus
respectivos Planos de Educação.
Na Bahia, vários Planos Municipais de Educação foram construídos e outros revisados
recentemente, entre 2014 e 2017. Importa ressaltar que os Planos Estaduais, Municipais e
Distrital também devem se constituir em articulação e consonância com o PNE, pois estes são
instrumentos balizadores para a execução das políticas educacionais nas esferas
governamentais para a efetivação do sistema educacional.
O Ministério da Educação define o PNE enquanto plano de nação. Trata-se de um
documento de exigência constitucional e norteador das políticas educacionais, nos quais o
próprio ente federal, como também os demais entes devem tê-lo como referência para a
construção dos planos plurianuais22 orientadores dos procedimentos de gestão da educação
nos municípios.

22

Os Planos Plurianuais, previstos desde a Constituição Federal de 1988 e regulamentados pelo Decreto 2.829
de 29 de outubro de 1998, estabelecem planos de ação e definem orçamentos dos entes Federal, Estadual e
Municipal com vigência quadrienal. Possui avaliação anual e cada plano tem vigência a partir do segundo ano de
cada gestão governamental até o primeiro ano da gestão seguinte.
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No campo da Educação Inclusiva, destaca-se a Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva, documento construído pelo Grupo de Trabalho
nomeado através da Portaria Ministerial nº 555, de 5 de junho de 2007. Esta coloca a
responsabilidade do Estado em acompanhar os avanços do conhecimento e das lutas sociais,
com o objetivo principal de constituir políticas públicas promotoras de uma educação de
qualidade para todos os estudantes. (BRASIL, 2008) Este documento situa a educação
especial na perspectiva inclusiva, assume a articulação intersetorial como objetivo na
implementação das políticas públicas, e define o público contemplado:
Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a
proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades
educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que
implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma
articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades
educacionais especiais desses alunos. (BRASIL, 2008, p.09)

É possível então afirmar que a educação é assumida pelo Estado como um direito
legítimo, independente das condições dos sujeitos. Imediatamente emergem desafios para a
execução de uma política educacional que contemple a diversidade de necessidades presentes
no processo de escolarização, desde as físicas às psicossociais. Seguindo a Política de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) crianças e adolescentes
usuárias de saúde mental são público específico da educação especial. Sendo assim, perguntase: crianças e adolescentes usuárias de saúde mental têm sido contempladas no planejamento
das políticas para a educação especial nos PME?
Sabe-se que no campo da saúde mental, a Lei 10.216 de 2001, marca a Reforma
Psiquiátrica, e traz consigo um novo direcionamento para o cuidado, como também um
conjunto de mudanças nas políticas governamentais e na organização e oferta dos serviços de
saúde. Assim, em 19 de fevereiro de 2002, institui-se a Portaria nº 336 que assevera a
implantação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). (BRASIL, 2002) Estes se
constituem em serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos e atualmente integram a Rede
de Atenção Psicossocial (RAPS) no Sistema Único de Saúde (SUS).
Para o atendimento à população infantojuvenil existe a modalidade Centro de Atenção
Psicossocial para a Infância e Adolescência (CAPS i). Este serviço deve atender, conforme
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Portaria 336, à população com faixa etária de 0 a 18 anos, que apresente transtornos mentais
severos e persistentes. Em 2012 ampliou-se a faixa etária para até 25 anos23.
Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2015 a Bahia contava com 10 CAPS i
habilitados para o atendimento a crianças e adolescentes. (BRASIL, 2015) Em 2017, no
momento desta pesquisa, esse número permanece o mesmo, segundo informação
disponibilizada na fonte Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde24.
Em 2011, foi instituída a RAPS, através da Portaria nº 3088 de 23 de dezembro. A
RAPS propõe a ampliação do cuidado no território, com ações orientadas na criação,
ampliação e articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no
âmbito do Sistema Único de Saúde. (BRASIL, 2011)
Dados da Organização Mundial da Saúde (2002) referem que cerca de 450 milhões de
pessoas sofrem de alguma perturbação mental, neurobiológica ou por problemas
psicossociais. A depressão acomete como principal causa de incapacitação no mundo e como
a quarta principal causa de doença. 24 milhões de pessoas no mundo sofrem de esquizofrenia.
Anualmente, um milhão de pessoas cometem suicídio e entre 10 e 20 milhões tentam suicidarse, sendo que essa é a principal causa de morte entre os jovens no mundo.
Outro dado relevante é o destaque dado pela OMS (2002, p. 21) ao grupo de
manifestações que causam incapacidades para o trabalho, entre elas as perturbações da
infância e da adolescência. A projeção é de que uma a cada quatro pessoas, em algum
momento da vida, será afetada por problemas mentais. E, como agravante deste cenário,
apenas uma pequena minoria das pessoas afetadas recebe algum tratamento. (OMS, 2002)
Já em 2014, no Atlas de Saúde Mental, a OMS considera que uma em cada 10 pessoas
no mundo sofre de algum distúrbio de saúde mental, uma prevalência de 10% da população
mundial, o que representa em números aproximadamente 700 milhões de pessoas. (World
Health Organization, 2014) Quando se fala de assistência a essas pessoas, a OMS afirma que
há menos de um trabalhador de saúde mental para cada 10 mil pessoas, e que nos países de
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A ampliação da faixa etária se deu através da Portaria nº 854/2012, para fins de garantia de financiamento
nestes serviços, que por muitas vezes, mantinham o atendimento ao usuário após completar 18 anos de idade, por
diversas causas, entre elas, a dificuldade de encaminhamento a outros serviços de saúde mental.
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baixa renda esse número chega até um profissional para cada 100 mil pessoas. Atualmente no
Brasil, estima-se que 23 milhões de pessoas sofrem com algum problema de saúde mental.
Noutros dados apresentados pela OMS (2002), o suicídio é a principal causa de morte
entre os jovens, em grande parte dos países desenvolvidos, como também em muitos em
desenvolvimento. Esta também é uma das três principais causas de morte na população com
faixa etária entre 15 e 34 anos.
O Plano de Ação para a Prevenção e Controle de Doenças Não Transmissíveis proposto
para o período 2013-2019 do Ministério da Saúde e correspondente à Estratégia da
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) para a Prevenção e Controle de Doenças Não
Transmissíveis para 2012-2025, entre outras, apresenta a preocupação com distúrbios da
saúde mental, principalmente a depressão e a demência. (OPAS; OMS, 2013)
Mesmo diante deste cenário, mais de 40% dos países necessitam de políticas de saúde
mental e mais de 30% não têm programas que contemplem esse campo. Quando se fala de
políticas para o público infantojuvenil, o quadro é ainda mais preocupante, já que mais de
90% dos países não têm políticas de saúde mental que incluam crianças e adolescentes.
(OMS, 2002)
Importante ressaltar que a infância e a adolescência se apresentam em cenário
preocupante nos estudos e nos relatórios da OMS, com dados que indicam uma prevalência
geral de 10 a 20% de crianças e adolescentes com transtornos mentais e comportamentais nos
países desenvolvidos e em desenvolvimento, considerando que nessas fases é difícil traçar
limites claros e bem definidos entre o que pode ser considerado normal para o
desenvolvimento e o que seria considerado anormal. (OMS, 2002)
No estado da Bahia, o Tabwin25 informa que, no ano de 2016, 2047 crianças e
adolescentes, na faixa etária entre 0 e 18 anos, foram atendidas em algum CAPS, com CID26
psiquiátrico. E ainda, neste mesmo ano, 262 crianças e adolescentes na mesma faixa etária e
com mesmo CID, foram atendidas nos hospitais baianos. Ressalta-se que muitos dos
atendimentos em hospitais ocorrem pela ausência de CAPS tipo III27. Segundo o Ministério
da Saúde (BRASIL, 2015), a Bahia conta com apenas 03 (três) CAPS tipo III, o que faz com
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que crianças e adolescentes sejam assistidos em situações de crise, em hospitais gerais, e em
seguida direcionadas para o CAPS que oferece cobertura ao seu território.
O indicador de cobertura de CAPS/100 mil habitantes, em 2014, coloca a Bahia com
0.95, o que reflete uma cobertura muito boa, segundo o Ministério da Saúde. O que nos
chama a atenção é que, esta mesma publicação aponta que o estado da Bahia apresenta um
percentual de 34,3% de municípios elegíveis28 para CAPS sem este serviço habilitado. Este
dado aponta para uma contradição à constatação anterior do Ministério da Saúde quando
coloca a Bahia em lugar de excelência em cobertura.
É importante registrar que os dados apresentados pelo Tabwin referem-se aos
atendimentos realizados também nas modalidades CAPS I e CAPS II29, e não apenas aos
atendimentos em CAPS i. Isso se dá devido à ausência de CAPS i em diversos municípios
baianos, o que direciona a demanda de assistência à saúde mental na infância e adolescência
para os CAPS de outras modalidades, por já se constituírem enquanto serviços de assistência
em saúde mental. O que preocupa neste cenário é que estes CAPS, muitas não dispõem de
condições adequadas para a assistência às especificidades da infância e adolescência. Falamos
aqui sobre as especificidades da clínica, as ações de território, principalmente com as escolas,
a ausência de espaços terapêuticos próprios para a infância e adolescência, a formação dos
profissionais e tantas outras questões concernentes à clínica da infância e adolescência.
A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) mantém e
gerencia um aplicativo denominado Azimute30 que permite pesquisar informações de serviços
de saúde e de educação relacionadas com dados da população do Estado. No momento desta
pesquisa os dados que compõem o banco do Azimute são datados de 2010, ano do penúltimo
Censo Demográfico. Porém, o aplicativo Azimute não localiza dados relacionados à categoria
de crianças e adolescentes usuárias de saúde mental ou em sofrimento psíquico, contudo foi
possível localizar dados sobre matrículas nas redes de educação pública de crianças e
adolescentes com transtorno desintegrativo da infância, a psicose infantil, e dados sobre
matrículas de crianças e adolescentes com autismo.
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Municípios com população acima de 15 mil habitantes. (BRASIL, 2015)
Segundo a Portaria 336/02, CAPS I consiste em serviço de atenção psicossocial com capacidade operacional
para atendimento a pessoas com transtornos mentais severos e persistentes, em municípios com população entre
20.000 e 70.000 habitantes. Enquanto CAPS II consiste neste mesmo serviço de atenção psicossocial, em
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30
Ver em: <http://www.azimute.sei.ba.gov.br/>. Acesso em 9 de março de 2017.
29

62

Além dessa categoria, o aplicativo apresenta dados referentes à deficiência, transtorno
global do desenvolvimento ou altas habilidades, o que é preconizado na Política de Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. É preciso salientar, porém, que esses dados
referem-se ao quantitativo de matrículas nas redes, contudo não há dados censitários
referentes à população de crianças e adolescentes com autismo, transtorno desintegrativo da
infância, ou outra categoria. Isso significa que este aplicativo não oferece subsídios para os
municípios no que se refere ao levantamento de demanda efetiva para a educação especial. A
ausência de tais dados dificulta o planejamento da meta 04 nos PME.
Chama a atenção que a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva apresenta a categoria transtorno global do desenvolvimento, termo o qual abrangeria
todo o espectro, contudo, ao buscar os dados de matrícula para este público específico,
observa-se a nomenclatura autismo infantil, o que nos faz questionar se estes dados referemse apenas às crianças e adolescentes declaradas com autismo infantil ou se abrangem os
demais grupos considerados no espectro. Essa imprecisão pode dificultar o planejamento das
instituições e das redes, no momento da construção dos dados para a oferta do Atendimento
Educacional Especializado (AEE).
Os dados apresentados pelo Azimute sobre discentes declarados com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades constam de um total de 55.036
pessoas vinculadas à rede pública de ensino na Educação Básica, no Estado da Bahia. Sobre
discentes declarados com autismo infantil, o aplicativo informa um total de 954. Enquanto
2.960 discentes são declarados com transtorno desintegrativo da infância, psicose infantil.
Ressaltamos que este é um número que nos chama a atenção e, ao nosso olhar, já indica a
necessidade de se questionar como são construídos estes dados.
Falar sobre transtornos em saúde mental nos direciona às complexas questões que
rodeiam os diagnósticos e seus processos de construção. Amparado pela Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, este estudo considera que crianças e
adolescentes usuárias de saúde mental se constituem enquanto grupo específico objeto da
referida política. Portanto, não consideramos excesso retomá-la, quando define:
[...] como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que
implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma
articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades
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educacionais especiais desses alunos. Consideram-se alunos com deficiência àqueles
que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, que em interação com diversas barreiras podem ter restringida sua
participação plena e efetiva na escola e na sociedade. (BRASIL, 2008, p.09, grifo
nosso).

Portanto, quem pesquisa neste campo tem se deparado com diversas interpretações
acerca desta questão. Há municípios brasileiros que consideram o grupo de crianças e
adolescentes usuárias de saúde mental enquanto público da educação inclusiva, porém fora do
público da educação especial. Isso significa que crianças e adolescentes têm seus direitos
negligenciados no que se refere às garantias da Política Nacional de Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, entre elas o AEE, por uma questão de interpretação da lei
ou do que lhes convém considerar no momento da garantia da atenção integral às crianças e
adolescentes.
Feita apresentação dos contextos relacionados ao tema deste estudo, seguiremos
descrevendo dados produzidos nesta etapa da pesquisa que determinou-se por estudar
proposições para a aproximação e a implementação de diálogos entre os setores educação e
saúde, na meta da educação especial, nos PME do Território de Identidade Metropolitano de
Salvador no estado da Bahia.
3.3 METODOLOGIA
É recorrente a discussão sobre os métodos adotados em uma pesquisa, assim como
também se observa com frequência o debate entre tendências, que por vezes se dizem
conflitantes, na definição do percurso investigativo e sua abordagem, a depender do objeto de
estudo.
Neste caso, o estudo tem abordagem qualitativa e caráter descritivo. Oliveira (2013, p.
37) conceitua este tipo de abordagem como “um processo de reflexão e análise da realidade
através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalhada do objeto de estudo
em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”.
Ainda segundo esta autora,
A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo um estudo detalhado de
um determinado fato, objeto, grupo de pessoas, ou ator social e fenômenos da
realidade. Esse procedimento visa buscar informações fidedignas para se explicar
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em profundidade o significado e as características de cada contexto em que se
encontra o objeto de pesquisa. (OLIVEIRA, 2013, p. 70)

Por se tratar de uma pesquisa que vai além da discussão de conceitos e ampliação de
conhecimentos teóricos, ou seja, apresenta em seu escopo fins de aplicação em uma dada
realidade, este estudo pode ser tipificado no campo da pesquisa aplicada. Segundo Barros e
Lehfeld (2000), o que caracteriza uma pesquisa aplicada é a sua motivação pela necessidade
de se produzir resultados para a aplicação com fins práticos.
A construção de dados partiu da pesquisa documental e contemplou a análise dos
seguintes regramentos legais no planejamento da educação básica: o Plano Nacional de
Educação (Lei nº 13.005 de 25 de julho de 2014), o Plano Estadual de Educação do Estado da
Bahia (Lei nº 13.559 de 11 de maio de 2016) e os Planos Municipais de Educação dos treze
municípios que compõem o Território de Identidade Metropolitano de Salvador: Camaçari,
Candeias, Dias Dávila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata de São João, Pojuca,
São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Salvador, Simões Filho e Vera Cruz. O
recorte feito foi a meta que trata da educação especial, com o objetivo de identificar
proposições de ações intersetoriais entre os setores da educação e da saúde.
Inicialmente se faz necessário o olhar para os planos nacional e estadual de educação, a
partir da compreensão de que a construção dos planos municipais deve acompanhar as esferas
federal e estadual, de forma articulada e em consonância com os planos destes dois níveis.
O PNE está organizado a partir de 20 metas, acompanhadas por estratégias que traçam
caminhos a serem seguidos na área contemplada. São apresentadas enquanto “metas
estruturantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade, que dizem respeito
ao acesso, à universalização da alfabetização e à ampliação da escolaridade e das
oportunidades educacionais”. (BRASIL, 2014b)
A meta 4 trata da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, e esta meta é
aquela na qual se concentra o esforço de pesquisa.
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o
acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado,
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados. (BRASIL, 2014a)
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Na apreciação dos planos verifica-se que as informações sobre a meta são desdobradas
em estratégias, as quais representam as ações previstas para o decênio contemplado no
documento. Nesta pesquisa, o movimento para conhecer as ações propostas na meta 4 busca
informações como faixa etária atendida, público contemplado, bem como o que há de
compromissos para a oferta da educação especial nas três esferas: nacional, estadual e
municipal.
Já nas estratégias que acompanham a meta foi investigado se está prevista a articulação
com o setor saúde. E se nesta articulação há indicativos de construção de uma política
intersetorial para a população infantojuvenil usuária de saúde mental, na perspectiva da
educação inclusiva.
Sabe-se que nas políticas publicas educacionais para a educação especial na perspectiva
da inclusão existe um olhar a partir das deficiências, contudo, quando se trata da
especificidade para a atenção à população usuária de saúde mental, o setor educação não tem
apresentado diretrizes específicas.
Ocorre que esses debates têm sido marcados por importante grau de disparidade. Partese da consideração de que este público está inserido no grupo da deficiência mental, o que, de
certo modo, tem contribuído para a pouca apropriação por parte dos profissionais do setor
educação e dos e dos gestores para com a atenção à saúde mental infantojuvenil na escola.
Considerando esta prática histórica, é que se apresentou relevante verificar se, do ponto
vista intersetorial, os PME reconhecem a necessidade de ofertar atenção à população
infantojuvenil usuária de saúde mental.
3.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao apreciar o PEE, Lei nº 13.559 de 11 de maio de 2016 e o PNE, Lei nº 13.005 de 25
de junho de 2014, verificou-se que o PEE segue o PNE na organização e no planejamento da
meta 4, já que esta se apresenta nos dois documentos com o tratamento da educação especial,
como também apresenta o público contemplado com a mesma definição: população de quatro
a dezessete anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação.
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No aspecto da articulação com o setor saúde, ambos apresentam na estratégia 4.5 o
estímulo à criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados
com instituições acadêmicas e com profissionais de outras áreas, entre elas, da saúde.
(BRASIL, 2014a; BAHIA, 2016) Destacamos que o PEE faz referência explícita ao termo
articulação intersetorial para a estratégia 4.5, diferentemente do PNE que não faz uso deste
termo, mas recomenda a criação de centros multidisciplinares.
Os dois documentos, PNE e PEE, quando tratam do Atendimento Educacional
Especializado (AEE), na estratégia 4.9, apresentam seus compromissos fazendo apenas uma
distinção. Enquanto o PNE se orienta para fortalecer a ação, o PEE se propõe a executá-la.
Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao
atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do
desenvolvimento escolar dos(as) alunos(as) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários(as) de programas
de transferência de renda, juntamente com o combate às situações de discriminação,
preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para
o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude.
(BRASIL, 2014a, grifo nosso)
Acompanhar e monitorar o acesso à escola e ao atendimento educacional
especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos(as)
alunos(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades [...]. (BAHIA, 2016, grifo nosso)

As estratégias 4.11 do PNE e 4.10 do PEE preveem o estímulo ao desenvolvimento de
pesquisas interdisciplinares que subsidiem a formulação de políticas públicas intersetoriais
com o fim de atender as especificidades educacionais de estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (BRASIL,
2014a; BAHIA, 2016) Como se vê, o estímulo a pesquisas interdisciplinares que
desemboquem na identificação de necessidades e de ações intersetoriais restringe-se ao
público do AEE, sem, contudo, explicitar ou fazer referência à população usuária de saúde
mental.
Destaca-se mais uma vez que, o fato dos documentos não expressarem claramente tal
preocupação, não exclui a possibilidade de efetivação desta ação, contemplando a população
usuária de saúde mental, desde que esta especificidade seja considerada enquanto campo
imerso no grupo das deficiências. Contudo, é importante reconhecer que a latência desta
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questão nos planos de educação pode contribuir para que esse público permaneça na
invisibilidade das políticas e das práticas educacionais.
No que concerne às estratégias 4.11 do PEE e 4.12 do PNE o que se verifica é a
reprodução do mesmo texto com a proposição de articulação intersetorial por parte das duas
leis para a chamada educação integral ao longo da vida; vejamos:
Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde,
assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de
desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento
escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos
globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização
obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida. (BRASIL,
2014a; BAHIA, 2016)

Ao final desta análise descritiva, é possível afirmar que, na meta que trata da educação
especial nos Planos de Educação Nacional e Estadual vigentes, a articulação com a saúde está
prevista enquanto movimento de reconhecida importância para a efetivação da
universalização do acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado para
a população com deficiência. Contudo, não há registro de ações intersetoriais previstas
explícitamente para a população usuária de saúde mental.
Quando se passa a análise dos PME dos municípios baianos, seguem-se os mesmos
itens investigados nos Planos Nacional e Estadual de Educação.
Nesta busca, foi verificado que os treze municípios apresentam em seus respectivos
planos, a meta que trata da educação especial na perspectiva da educação inclusiva para o
público com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou
superdotação. Dos treze municípios, onze apresentam a educação especial na meta 4,
acompanhando o PNE e o PEE, no que concerne à estrutura do documento. Dois deles
incluem a educação especial em outra meta: Dias D’Ávila apresenta na Meta 11 e Vera Cruz
apresenta na meta 3.
No item definição da faixa etária contemplada, 4 a 17 anos, onze municípios
acompanham o PNE e o PEE, enquanto Salvador e Madre de Deus, não apresentam definição
de faixa etária.
Quanto ao aspecto da articulação com o setor saúde, onze municípios apresentam esta
em uma ou mais das estratégias do PME. Este dado pode ser indicativo de planejamento com
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este setor. Enquanto nos Planos dos municípios de Lauro de Freitas e São Sebastião do Passé
não foi observado nenhum registro no PME que indique articulação com o setor saúde, nem
mesmo o setor é citado nesta meta. Neste aspecto, se evidencia uma desconsideração do que
preveem o PNE e o PEE.
No que concerne ao uso do termo intersetorialidade, onze municípios o expressam em
alguma estratégia da meta em questão, seja de forma clara, comunicando as ações e os setores
envolvidos, seja timidamente, sem identificação do setor com o qual a ação deverá ser
desenvolvida. Registra-se, que os municípios de Lauro de Freitas e Simões Filho não
apresentam expressamente o uso do termo intersetorialidade em nenhuma das estratégias que
compõem a meta da educação especial.
O município de Camaçari não menciona a articulação com o setor saúde quando prevê a
criação de centros especializados com equipe multidisciplinar para o atendimento às pessoas
com deficiência. Ao considerar-se que o PNE e o PEE apontam explicitamente a necessidade
desta articulação entre os diferentes setores responsáveis pela execução de políticas públicas
em favor da garantia de direitos, pergunta-se: a função do PME não consiste precisamente em
descrever as metas e os compromissos do município, para o período de dez anos, de modo a
que as ações possam ser executadas com efetividade? Como foi construída a previsão
orçamentário-financeiro para a criação de centros especializados com equipe multidisciplinar?
Como esta estratégia seria viabilizada desconsiderando-se o setor saúde, por exemplo, entre
os setores envolvidos na atenção ao público alvo da educação especial?
Outro aspecto observado nos PME é a aproximação de ações intersetoriais com a
Educação de Jovens e Adultos (EJA). Este dado consta nos documentos dos municípios de
Camaçari, Itaparica, Pojuca, Salvador, São Francisco do Conde e Vera Cruz. Nesses, a
estratégia que trata da intersetorialidade restringe-se à educação de jovens e adultos,
reproduzida e mantida na íntegra do PNE e do PEE. Chama a atenção, ainda, o município de
Camaçari quando este apresenta duas vezes no PME esta mesma estratégia, a saber nos itens
4.7 e 4.17.
No escopo da política intersetorial observou-se que em alguns PME há diálogo com o
tema promoção e desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares. Por exemplo, a estratégia
4.11 do PNE é mantida na sua integralidade nos PME de Camaçari, Mata de São João, Pojuca
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e Salvador. Este último apenas resume o público a estudantes da educação especial. A
estratégia no PNE aqui referida é a que segue:
4.11) Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a
formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades
educacionais de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de atendimento
especializado. (BRASIL, 2014a)

Já o PME de Madre de Deus (2015, p. 15) refere-se a “articular e colaborar com a União
e o Estado no desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares [...]”.
No conjunto da análise dos PME do Território Metropolitano de Salvador, verificamos
que alguns documentos publicizam também os diagnósticos educacionais. Nestes, nota-se a
ausência de dados referentes ao território de identidade, informações que contribuiriam para o
planejamento das políticas territoriais locais. Fala-se de dados escolares, população em idade
escolar para a educação básica, sistema de notificação de necessidades da população
infantojuvenil com deficiência no território etc.
Nota-se ainda, por parte dos entes municipais, a ausência de descrição no PME de dados
e informações específicas sobre o próprio município, o que contribuiria para a projeção do seu
campo de ação. Evidencia-se, em consequência disso, a reprodução de algumas estratégias,
sem uma reflexão clara do que cabe ao ente municipal, bem como das necessidades locais
inseridas no contexto da política estadual. Este é o caso referido anteriormente, quando o
município de Camaçari reproduz integralmente a estratégia de nº 4.11 do PNE.
Ao olharmos para o PME de Salvador, encontramos a proposição explícita de
articulação intersetorial com a saúde objetivando acesso a informações detalhadas sobre a
população infantojuvenil com deficiências: “4.17 Promover, através de articulações
intersetoriais, a obtenção de informações detalhadas sobre o perfil das pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 a
17 anos”. (SALVADOR, 2016, p. 5)
Enquanto isso, em nenhum outro PME do Território de Identidade Metropolitano de
Salvador, observou-se estratégia que atenda ao propósito de conhecer a população
infantojuvenil com deficiências, de modo que se tenham dados demográficos detalhados sobre
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esta população e seu perfil. O que dificulta a proposição de políticas públicas para esta
população, já que não se sabe de fato suas necessidades.
Observou-se que dos treze municípios em pauta, oito disponibilizaram os textos que
apresentam os respectivos diagnósticos educacionais junto à publicação da Lei de aprovação
do Plano. Mesmo não sendo foco desta etapa da pesquisa, foi possível observar que dos oito
municípios, dois não apresentaram dados quantitativos: Lauro de Freitas não informou
quantitativo de matrícula de alunos por tipo de deficiência e São Francisco do Conde que não
dispôs de nenhum dado quantitativo relativo ao público da educação especial.
Vale destacar que o PME de Dias D’Ávila apresenta uma estratégia de grande potencial
a política intersetorial ao defender a criação de um comitê de articulação intersetorial, para
tratar das questões referentes à política de educação especial: “11.5) criar um comitê de
articulação intersetorial para discutir e regulamentar questões referentes à Educação Especial
Inclusiva, conforme a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação
Inclusiva”. (DIAS D’ÁVILA, 2015, p. 131)
Já o município de São Sebastião do Passé faz referência à necessidade da ação
intersetorial tanto no diagnóstico da educação especial, como na meta específica, contudo não
referencia o setor saúde ao definir suas estratégias nesta meta.
3.5 CONCLUSÕES
As discussões aqui empreendidas partiram do objeto de estudo: a intersetorialidade na
atenção à saúde mental infantojuvenil, nos PME do estado da Bahia e justificaram-se na busca
por compreender o movimento de construção do diálogo entre dois setores, educação e saúde,
em prol da garantia de direitos de crianças e adolescentes usuárias de saúde mental. Vale
lembrar aqui que os dados apresentados pela OMS apontam a necessidade emergente de se
implantar e implementar políticas públicas que atendam à saúde mental, bem como da
importância do olhar das escolas ao assumirem o papel de extrema relevância na formação
das crianças, nos aspectos do desenvolvimento social e emocional saudável. Foi a partir deste
cenário, que apresentamos indagações e considerações, com o foco na gestão educacional, a
partir dos PME.
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A pesquisa do mestrado foi delineada para atender a quatro objetivos específicos,
destes, dois nortearam as análises e reflexões presentes neste artigo: 1) identificar proposições
de ações intersetoriais entre os setores da educação e da saúde, na Meta da Educação Especial,
nos PME dos municípios que compõem o Território de Identidade Metropolitano de Salvador;
e 2) Discutir a articulação intersetorial entre educação e saúde em diálogo com a Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
No tocante ao alcance destes objetivos, refletimos que é extremamente oportuno
explicitar que o primeiro deles não pôde ser alcançado na sua integralidade, devido às lacunas
verificadas nos PME. Um exemplo disso é constatado em planos que preveem estratégias
intersetoriais, contudo não mencionam os setores que serão envolvidos. Outra constatação
neste sentido é feita quando o município de Camaçari prevê a criação de centros
especializados com equipe multidisciplinar para o atendimento às pessoas com deficiência, e
não menciona a articulação com o setor saúde para a composição desta equipe, como também,
não indica outro caminho para esta composição.
Cabe ressaltar que as análises foram feitas a partir dos documentos leis dos PME
publicizados na rede Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE). Logo, se
houve alteração de alguma lei dos planos e esta se mantém sem publicização, destacamos que
não foi objeto desta pesquisa.
Os esforços voltados para o alcance do segundo objetivo deste estudo possibilitaram,
entre outras questões, compreender que há avanços, mais especificamente em relação à
proposição de articulação intersetorial na implementação das políticas públicas, já que esta se
constitui objetivo da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da educação
Inclusiva. Contudo, esta política ainda se apresenta com obscuridade em alguns PME, o que
oferece brechas para a exclusão de grupos do público alvo da educação especial, mesmo
sendo considerados públicos da educação inclusiva.
Nesse sentido, ao considerar a importância de um sistema educacional inclusivo,
defendido no atual PNE, há que se construir escolas públicas enquanto espaços acessíveis a
crianças e adolescentes com deficiência, e ainda garantir a educação integral dos sujeitos.
Além disso, no campo da pesquisa acadêmica, nota-se a perspectiva deste estudo em
contribuir para que os entes possam cumprir com sua missão constitucional de garantia de
direitos a crianças e adolescentes que necessitam de atenção integral nas redes de educação e
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de saúde. Falamos aqui da necessidade de se garantir o acesso, com condições efetivas de
permanência, à educação a estes sujeitos, que precisam ter sua vida ativa com mais cidadania
e participação social.
Ademais, esta pesquisa evidenciou que há uma reprodução das estratégias do PNE e do
PEE na meta que trata da educação especial nos Planos Municipais de Educação dos
municípios do Território de Identidade Metropolitano de Salvador. além disso, em muitos
casos, não consideram dados e informações do contexto educacional, as realidades locais, as
necessidades e especificidades da população alvo desta política e os potenciais espaços de
efetivação nos municípios. Contudo, em sua maioria, observaram-se indícios da previsão de
articulação com a saúde na busca pela efetivação da universalização do acesso à educação
básica e ao atendimento educacional especializado para a população infantojuvenil com
deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação.
Como se observou, os PME analisados neste estudo não preveem ações claras para a
população infantojuvenil usuária de saúde mental, o que apresenta risco de invisibilidade
deste público nas políticas e nas práticas educacionais. Contudo, tal questão não pode ser
considerada mote para inviabilidade de planejamento por parte da gestão educacional, desde
que esta população seja considerada imersa no grupo das deficiências.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa objetivou analisar a meta da educação especial nos Planos Municipais de
Educação do Território de Identidade Metropolitano de Salvador no estado da Bahia. Para
este propósito, foram demarcados os seguintes objetivos específicos: a) Analisar a inclusão da
população infantojuvenil usuária de saúde mental com o foco na Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; b) Identificar proposições de ações
intersetoriais entre educação e saúde na meta da educação especial, nos PME dos municípios
que compõem o Território de Identidade Metropolitano de Salvador; c) Discutir a articulação
intersetorial entre educação e saúde em diálogo com a Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva; e d) Desenvolver com os gestores dos municípios do
Território de Identidade Metropolitano de Salvador uma Cartilha para apoiar no processo de
revisão dos PME, na meta da educação especial. Na execução da pesquisa, os objetivos foram
organizados de forma que culminaram na produção dos dois artigos, os quais expõem os
resultados deste estudo.
No artigo intitulado Educação especial e saúde mental infantojuvenil: inclusão e seus
descaminhos são demonstradas ambiguidades e hibridismos no enfoque conceitual da
educação especial, que por vezes se apresenta em interpretações reduzidas, em prol de uma
conjuntura política, com amparo nos marcos internacionais fomentados pelo Banco Mundial,
como é o caso da interpretação da Declaração de Salamanca. A partir da análise do
documento da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva
(BRASIL, 2008), foram identificados aspectos que apontam para o entrelaçamento entre as
políticas de educação especial e as políticas de saúde mental infantojuvenil no Brasil.
Mesmo considerando o risco da invisibilidade da população infantojuvenil usuária de
saúde mental nas políticas de educação especial, evidencia-se a importância da Política
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva para o efetivo
atendimento à garantia do direito a todos os sujeitos. O reconhecimento da criança e do
adolescente enquanto sujeitos de direitos e de responsabilidades no trabalho de enaltecimento
do protagonismo da criança e do adolescente é coluna central nas políticas dos dois setores.
(BRASIL, 2005a; BRASIL, 2008)
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Outra evidência demonstrada foi que o princípio da intersetorialidade está definido nas
políticas dos dois setores, tanto na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), como no guia Caminhos para uma política de saúde
mental infanto-juvenil. (BRASIL, 2005a). Este orienta a ampliação do cuidado para além dos
muros dos serviços de saúde, com o trabalho no território e o diálogo entre os profissionais
dos diferentes setores e serviços operantes na vida do sujeito, entre eles a educação.
Portanto, esse estudo produziu dados que indicam enlaces entre as políticas da educação
e da saúde, demonstrando que a há respaldo legal para as gestões formalizarem em seus
instrumentos de planejamento proposições de ações entre os setores. A partir desse momento,
o estudo passou a investigar este mote nos planos de educação.
Os resultados dessa investigação são apresentados no segundo artigo, Educação especial
e intersetorialidade nos Planos Municipais de Educação: um estudo no Território de
Identidade Metropolitano de Salvador. Ficou explicitado que há uma reprodução das
estratégias do PNE e do PEE na meta que trata da educação especial nos PME contemplados
neste estudo, o que indica uma desconsideração do contexto educacional local.
Ademais, as estratégias expõem indícios da previsão de articulação com a saúde na
busca pela efetivação da universalização do acesso à educação básica e ao AEE para a
população com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou
superdotação. Observou-se ainda que os planos apresentam lacunas no que se refere ao
aspecto de conteúdo quanto às proposições de ações intersetoriais. Há documentos que
preveem estratégias intersetoriais, contudo, sua formulação se apresenta apenas esboçada,
pois sequer são citados os setores que serão envolvidos.
Evidenciou-se, por fim, o risco de invisibilidade da população infantojuvenil usuária de
saúde mental nas políticas e nas práticas educacionais, já que não há no planejamento da
educação municipal, ações claras para essa população.
A questão do planejamento educacional no Brasil foi defendida fortemente a partir dos
ideais do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, na década de 1930, conforme situado
neste estudo. Não à toa que esta pesquisa enveredou por olhar para os planos decenais de
educação ao perguntar como crianças e adolescentes usuárias de saúde mental estão
visibilizadas no cenário das políticas educacionais. Assim, mirar para o dispositivo de
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planejamento da educação municipal, implica também em outras considerações, já que o PME
deve se articular aos demais instrumentos de planejamento do município.
Mesmo não tendo como foco o aprofundamento nos níveis de gestão da educação, cabenos referenciar aos aportes de planejamento, além dos planos decenais, já que os mecanismos
necessários para a efetivação dos planos de educação deverão ter previsão orçamentária
durante o período de vigência, pelos entes responsáveis, seja a União, os estados ou os
municípios. Diante disso, cabe realçar que os PME deverão dialogar com o Plano Plurianual
(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).
O MEC tem desenvolvido um trabalho, através da Rede de Assistência Técnica para
Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação, com o objetivo de assessorar os
municípios a monitorar e avaliar as metas e estratégias dos planos. Assim, ao apontar as
lacunas, também podem ser realizadas as mudanças necessárias na execução do plano, como
também podem ser incorporadas proposições, devido ao caráter de flexibilidade inerente ao
planejamento. (BRASIL, 2016)
O MEC orienta que os documentos dos PME aprovados em lei devem ter a informação
definida acerca do período de avaliação, que pode variar cronologicamente de um município
para outro. (BRASIL, 2016) É nesta etapa de avaliação quando os municípios podem realizar
as mudanças que se fizerem necessárias. E é para essa etapa que a presente pesquisa pretende
oferecer a contribuição através de uma Cartilha.
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A CARTILHA: O PORVIR DA IMPLICAÇÃO

Corroborando com a implicação da pesquisadora, esta pesquisa foi contemplada com
um edital de fomento discente da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado da
Bahia, com recurso para projeto extensionista. Bem, já era propósito desta pesquisa apresentar
um instrumento com o intuito de apoiar os gestores municipais no processo de revisão dos
PME, no que se refere à meta da educação especial. Assim, a última etapa da pesquisa
contempla a construção compartilhada deste instrumento. No momento, estamos em
atendimento aos trâmites burocráticos necessários à liberação do recurso, para assim dar
início à execução das ações.
Se por um lado, as análises construídas nos artigos apontam contribuições para a
formulação de políticas voltadas à população infantojuvenil na interface educação e saúde,
por outro lado, o projeto de extensão nos dá a oportunidade de maior aproximação com os
gestores municipais.
O projeto de ação extensionista, intitulado A Política de educação especial e os Planos
Municipais de Educação, se propõe a construir o produto desta pesquisa, de forma
compartilhada com gestores municipais de educação.

Trata-se de uma Cartilha com

informações que possam apoiar os gestores municipais no processo de revisão dos PME, na
meta da educação especial, do Território de Identidade Metropolitano de Salvador.
O objetivo geral do projeto é possibilitar intercâmbio entre gestores municipais de
educação, representantes da Comissão de monitoramento e avaliação dos planos dos
municípios do Território de Identidade Metropolitano de Salvador e pesquisadores desta
Universidade, com o fim de identificar perspectivas e caminhos para assegurar a política de
educação especial nos PME, em especial, a contemplar crianças e adolescentes usuárias de
saúde mental.
O projeto se propõe a realizar a metodologia de ciclo de encontros para discutir sobre a
política de educação especial e as ações previstas nos PME. A pretensão é de efetivarmos
quatro encontros com representações da UNEB, gestores e técnicos das secretarias de
educação dos municípios que compõem o Território de Identidade Metropolitano de Salvador,
representantes das Comissões de monitoramento e avaliação dos PME deste mesmo território,
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representantes do Fórum Estadual de Educação da Bahia (FEEBA) e da Secretaria de
Educação do Estado da Bahia (SEC-BA).
A ideia é possibilitar espaço de debate dos resultados desta pesquisa para que juntos, os
sujeitos aqui citados possam construir o instrumento de apoio às ações de revisão dos PME,
especificamente, na meta da educação especial. Esperamos que a partir deste ciclo de
encontros resultem intercâmbios entre universidade, gestores, profissionais da educação e
entidades responsáveis pela deliberação e acompanhamento da execução de políticas públicas
educacionais Para isso, os seguintes objetivos específicos foram definidos no projeto de
extensão:
• Apresentar dados e análises desta pesquisa realizada no GESTEC sobre educação
especial nos PME dos municípios do Território de Identidade Metropolitano de
Salvador aos gestores municipais e representantes da Comissão de monitoramento e
avaliação dos planos deste território de identidade, SEC-BA e FEEBA;
• Identificar com os gestores municipais e representantes da Comissão de
monitoramento e avaliação dos planos, ações em execução que contemplem a
educação especial para crianças e adolescentes usuárias de saúde mental, bem como o
que há de previsão nos instrumentos de planejamento dos municípios para a alocação
de recursos com esta finalidade;
• Promover a socialização de dados sistematizados pelo FEEBA e pela SEC -BA acerca
do monitoramento e avaliação dos PME deste território de identidade, no alcance da
meta da educação especial;
• Produzir uma Cartilha para a meta da educação especial, que apoie os municípios no
processo de revisão dos PME;
• Publicar a Cartilha em uma revista qualificada e de alcance nacional com a anuência e
participação das instituições que realizaram esta intervenção.
Ressaltamos que a inclusão do FEEBA neste projeto se deu, pelo reconhecimento da
importância desta instância no planejamento e efetivação das políticas educacionais. Além do
seu caráter de legitimidade para tal, sua força de acesso e diálogo com as gestões tanto no
âmbito estadual como na esfera municipal de educação, merecem realce. Desde o segundo
semestre de 2017 temos acompanhado as reuniões do FEEBA. Participamos do planejamento,
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da organização e da realização da Conferência Estadual de Educação da Bahia (COEED-BA)
em maio de 2018, com expressiva participação dos municípios baianos. Ressaltamos que
durante esse período também aconteceram conferências livres e audiências públicas nos
municípios e uma audiência pública na esfera estadual, prévia da COEED-BA.
A COEED – BA trouxe o lema A Consolidação do Sistema Estadual de Educação (SEE) e o
Plano Estadual de Educação (PEE) monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a
garantia do direito à educação de qualidade social, pública, gratuita e laica31. Cabe destaque
ao lugar assegurado para a educação especial nesta conferência, no Eixo Temático V Planos decenais, SNE, Educação e diversidade: democratização, direitos humanos,
justiça social e inclusão. O tema esteve presente tanto em mesas de debate organizadas por
eixo, como no Grupo de Trabalho que se discutiu o mote da educação especial, dentro da
educação e diversidade, no documento referência aprovado e enviado para a Conferência
Nacional de Educação (CONAE) e para a Conferência Nacional Popular de Educação
(CONAPE). A COEED assegurou ainda o Colóquio Sistema Educacional Inclusivo:
desafios às políticas e organização de serviços para pessoas com necessidades especiais.
Portanto, diante do importante papel que tem o FEEBA, tanto no debate acerca do tema, como
também na relação com os municípios baianos, consideramos de extrema coerência sua
inclusão nesta ação extensionista.
Destarte, ao final deste projeto, esperamos como resultado efetivar o intercâmbio entre
UNEB, secretarias municipais de educação dos municípios do Território de Identidade
Metropolitano de salvador, FEEBA e SEC-BA, com debates assegurados acerca da meta da
educação especial nos PME. E, principalmente, que deste intercâmbio, brote a construção
compartilhada da Cartilha com o potencial de apoiar gestores municipais de educação no
processo de revisão da meta da educação especial nos PME.

31

Registros referentes à COEED-BA 2018 encontram-se disponíveis em: http://www.feeba.uneb.br/wpcontent/uploads/2018/04/programacao_coeedba_2018.pdf
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A

CARTILHA: UM

ESBOÇO

DISPARADOR

PARA

O

DESENVOLVIMENTO COMPARTILHADO
O Plano Nacional de Educação, Lei 13.005 de 25 de junho de 2014, orienta que estados
e municípios executem monitoramento contínuo e avaliações periódicas dos seus respectivos
planos decenais de educação, com o fim de acompanhamento por parte da sociedade civil e
das instâncias responsáveis pelas ações educacionais. Para que isso aconteça, é necessário
unir esforços, planejar recursos e tomar decisões conjuntas em prol da garantia da educação
de qualidade. (BRASIL, 2016)
Esta cartilha é fruto de trabalho compartilhado entre a Universidade do Estado da Bahia
(UNEB), através do Programa de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação
(GESTEC) e da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), gestores municipais de educação e
representantes das Comissões de monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de
Educação (PME) do Território de Identidade Metropolitano de Salvador, Secretaria de
Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) e Fórum Estadual de Educação da Bahia (FEEBA).
Seu objetivo é apoiar os municípios na etapa de revisão do PME, com o olhar para a melhoria
da qualidade da educação, a partir do acompanhamento sistemático do planejamento
educacional municipal. Neste enfoque, miramos para a meta que trata da educação especial e
destacamos a perspectiva da educação inclusiva.
As notas que compõem este esboço partem das análises e resultados de uma pesquisa
de mestrado desenvolvida no GESTEC, a qual interroga: como crianças e adolescentes
usuárias de saúde mental estão contempladas nos marcos legais orientadores da educação
especial no Brasil, bem como nos planos decenais de educação?
A seguir, apresentamos um delineamento das etapas consideradas, a princípio,
norteadoras para o processo de avaliação da meta 4 dos Planos Municipais de Educação.
ETAPA 1: Organização e planejamento do trabalho
Neste momento inicial do trabalho o esforço é para reunir documentos, marcos e
publicações oficiais que identifiquem as instâncias responsáveis pela etapa de avaliação do
Plano Municipal de Educação (PME). Assim, os gestores municipais devem assegurar o
contato com os membros da Comissão de monitoramento e avaliação do PME e os membros
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da equipe de trabalho da Secretaria Municipal de Educação para este trabalho. É
imprescindível que seja assegurada a participação de instâncias como o Fórum Municipal de
Educação e Conselho Municipal de Educação.
Destacamos que nesta etapa seja organizado um arquivo que reúna materiais
orientadores publicados pelo MEC e demais recursos considerados relevantes para o
planejamento deste trabalho. Após esse levantamento, é imprescindível que seja construído
um cronograma de encontros entre os responsáveis pelo trabalho, como também seja
construído um plano de trabalho que assegure as etapas seguintes.
ETAPA 2: Estudo dos marcos legais e instrumentos de trabalho
Nesse momento, sugerimos que os membros da Comissão e participantes da equipe de
trabalho estudem e discutam os marcos legais da educação no Brasil, a legislação estadual, a
legislação municipal no que concerne à educação, os documentos orientadores da educação
especial e os documentos da política de saúde mental infantojuvenil. A saber, segue lista
exemplificativa:
•

Constituição Federal;

•

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394 de 20 de
dezembro de 1996;

•

Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014;

•

Plano Estadual de Educação, Lei nº 13.559 de 11 de maio de 2016;

•

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva;

•

Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o §
3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

•

Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 que Institui a Lei Brasileira de Inclusão da
Pessoa com Deficiência;

•

Guia Caminhos para uma Política de Saúde Mental Infanto-Juvenil.

É também importante que se tenha um momento dedicado ao estudo dos instrumentos
de trabalho disponibilizados pelo MEC, como por exemplo, a Ficha de Monitoramento do
PME (BRASIL, 2016, p. 7). Caso considerem necessário, é oportuna a produção de
instrumentos complementares pela Comissão e participantes da equipe de trabalho.
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ETAPA 3: Estudo da meta da educação especial no PME
Esta etapa consiste na apreciação atenta da meta pela Comissão e demais membros da
equipe de trabalho, relacionando com as estratégias, observando se os prazos definidos foram
assegurados, indicando melhor entendimento dos processos de efetivação das estratégias, bem
como relembrando a alocação de recursos direcionados às respectivas estratégias.
Em seguida é importante identificar a situação do município quanto à meta, conforme
cenário apresentado nos relatórios de monitoramento e/ou avaliação do PME. Este é o
momento em que serão utilizados os instrumentos disponibilizados pelo MEC, como também
os demais produzidos pela equipe de trabalho na etapa anterior.
ETAPA 4: Levantamento do diagnóstico municipal no contexto da meta
Esta etapa direciona os esforços da Comissão e demais membros da equipe de trabalho
para a construção e/ou atualização do diagnóstico municipal no que se refere à meta da
educação especial. Significa que deve ser feito um relatório descritivo da situação municipal,
com dados quantitativos e caracterização qualitativa, apontando o contexto atual, os
problemas, as dificuldades e as perspectivas no terreno da educação especial. Entre outras
ações, exemplificamos:
•

Mapeamento da demanda para a educação especial, por faixa etária e
caracterização da deficiência. Nesta ação, sugere-se fazer parcerias outros
setores, como Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social;

•

Levantamento da rede de atenção à infância e adolescência no município e o que
já existe de parceria implantada;

•

Identificação da alocação de recursos nos instrumentos de planejamento do
município: PPA, LDO, LOA, Plano de Ações Articuladas e outros;

•

Levantamento situacional das escolas do município com descrição de
infraestrutura, recursos, existência de Salas de Recursos Multifuncionais etc;

•

Mapear a real situação do município quanto à formação inicial e continuada dos
profissionais da educação, incluindo professores e formação continuada para
professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE);
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•

Mapear quais estratégias e critérios são atualmente utilizados pela Secretaria
Municipal de Educação, bem como pelas escolas, para definir o planejamento
das suas práticas cotidianas para a efetivação da inclusão, a saber:
 Documentação solicitada às famílias no momento da matrícula;
 Critérios utilizados para a enturmação dos estudantes com deficiência;
 Critérios utilizados para a matrícula no AEE;
 Fluxo implementado nas escolas para encaminhamento de estudantes aos
demais serviços da rede de atenção à infância e adolescência;
 Projeto político pedagógico da Secretaria Municipal de Educação e das
instituições escolares contemplam princípios da educação inclusiva;
 Critérios estabelecidos para a lotação de professores no AEE.

•

Produzir um organograma da Secretaria Municipal de Educação para
identificar qual o lugar ocupado pela modalidade da educação especial e como
esta se relaciona com os níveis de ensino, como também com as demais
modalidades.

ETAPA 5: Revisão da meta e das estratégias
Neste momento, será considerado todo o resultado dos esforços empenhados nas etapas
de 1 a 4 para se efetivar a revisão da meta e das estratégias, adequando o que for considerado
necessário, como também, definindo novos horizontes no planejamento desta meta. Além dos
indicadores observados durante o trabalho da Comissão de monitoramento e avaliação do
PME, apontamos que sejam considerados os aspectos identificados partir dos resultados da
pesquisa realizada no GESTEC:
•

Alinhamento da meta no que se refere à faixa etária, respaldado pela Lei nº
13.632 de 06 de março de 2018 que altera a LDB para dispor sobre educação e
aprendizagem ao longo da vida;

•

Ampliação do alcance das estratégias para pessoas que se encontrem em
condição de deficiência, entre elas crianças e adolescentes usuária de saúde
mental;

•

Definir estratégias claras, com proposições de ações intersetoriais efetivas,
especificando o setor e a forma de operacionalização da articulação.
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Nesta etapa, destacamos a importância de ser assegurada amplamente a participação
social, seja através de audiências públicas, conferências, sessões ou outro espaço de
democratização e participação popular de forma efetiva.
Quadro 1. Resumo das etapas e procedimentos
ETAPAS

PROCEDIMENTOS
Reunir documentos, marcos e publicações oficiais;

Organização e planejamento do
trabalho

Identificar as instâncias responsáveis pela etapa de
avaliação do PME;
Construir cronograma de encontros e plano de
trabalho.

Estudo dos marcos legais e
instrumentos de trabalho

Estudar os marcos legais da educação no Brasil, a
legislação educacional estadual e municipal, os
documentos orientadores da educação especial e os
documentos da política de saúde mental
infantojuvenil.
Estudar a meta, relacionando com as estratégias e
observar os prazos e sua efetivação;

Estudo da meta da educação especial
no PME

Utilizar os instrumentos de monitoramento e
avaliação;
Identificar a alocação de recursos nos instrumentos de
planejamento.

Levantamento do diagnóstico
municipal no contexto da meta

Construir relatório descritivo da situação municipal,
com dados quantitativos e caracterização qualitativa,
apontando o contexto atual, os problemas, as
dificuldades e as perspectivas.

Revisão da meta e das estratégias

Avaliar e revisar a meta e as estratégias, adequando o
que for considerado necessário e definindo novos
horizontes no planejamento.

Fonte: Construído pela autora, 2018.
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