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Da Educação Especial à Educação Inclusiva? A proposta de “inclusão escolar” da rede estadual de Goiás no município de Goiânia.
ALMEIDA, Dulce Barros de – UFG
GT: Educação Especial / n. 15
Agência Financiadora: Não contou com financiamento.

Há três décadas acompanhamos o preconceito, a marginalização e a exclusão em todos os sentidos na escola. As pessoas são estigmatizadas a priori por não se enquadrarem aos padrões dominantes. A auto-estima é rebaixada, a autonomia anulada e a cidadania comprometida. Há nesta constatação uma inversão total de valores, desnudados de princípios éticos e de justiça social. 
Por conseguinte, temos afirmado que a inclusão escolar como conseqüência da transformação das nossas escolas significa o caminho para que se garanta o direito incondicional à escolarização de todos.
Esta nossa opção por uma escola única e de qualidade para todos, ética e inclusiva, tem na cooperação e na solidariedade instrumentos imprescindíveis para a aprendizagem de todos os alunos.
Boff (1999) nos conduz a refletir sobre a impossibilidade de consolidar uma sociedade mundial globalizada e o surgimento de um novo paradigma civilizacional, se continuarmos marginalizando e excluindo. Este autor nos faz refletir a respeito do menosprezo dado à solidariedade e aos ideais de liberdade e de dignidade para todos os seres humanos.
 Para Mittler (2001) a educação inclusiva só começa com uma radical reforma da escola, com a mudança do sistema existente e repensando-se inteiramente o currículo para se alcançar as necessidades de todas as crianças. Para esse autor a inclusão não significa transferir o aluno da escola especial para a escola regular, pois, ela representa uma mudança na mente e nos valores para as escolas e para a sociedade em geral, porque subjacente à sua filosofia está a celebração da diversidade. 
Entendemos que as medidas governamentais direcionadas às pessoas excluídas, apesar de muitas vezes adequadas no seu discurso, não conseguem, na prática, reverter, ou ao menos minimizar, a situação educacional destas pessoas. O governo estadual de Goiás tem tido, inclusive, dificuldade em proporcionar às pessoas com qualquer tipo de deficiência o acesso aos bens públicos básicos como a escola, a saúde e o transporte urbano.
Autores como Susan Stainback, William Stainback e Peter McLaren (EUA), Edgar Morin (França), Boaventura Souza Santos (Portugal), Jorge Larrosa e Nuria Pérez de Lara Ferre (Espanha) e Stuart Hall, Kathryn Woodward e Peter Mittler (Inglaterra) são estudiosos que nos estimularam e nos mostraram que é possível um outro modelo de educação e de escola, onde todas as crianças possam conviver e estudar juntas, movidas pela solidariedade, cooperação e amizade.
A inclusão escolar, especificamente no Brasil, tem sido compreendida pelos órgãos públicos como políticas de ensino direcionadas às pessoas com deficiência, como se estas pessoas fossem as únicas que se encontram marginalizadas e excluídas do sistema regular de ensino. 
Esta compreensão tem encontrado respaldo legal na Lei n. 9.394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; no Decreto n. 3.298/99 que regulamenta a Lei n. 7.853/89, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e mais recentemente na Resolução CNE/CEB n. 2, de 11 de setembro de 2001, que institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.
Não obstante, parece-nos que todos esses aparatos legais chocam-se com a Constituição Federal de 1988, que garante a “todos” e, não apenas a alguns, o direito à educação e ao acesso à escola sem discriminações e adjetivações.
No Estado de Goiás, a concepção que se tem constituído a respeito da inclusão escolar é a de que é possível incluir alunos com necessidades educacionais especiais – NEE - na rede regular de ensino por meio de um órgão específico de ensino especial vinculado à Secretaria Estadual de Educação - SEE, ou seja, da Superintendência de Ensino Especial – SUEE, que histórica e culturalmente tem seus objetivos e atividades direcionadas às pessoas com deficiência desde 1973.
Alguns teóricos do nosso país defendem a inclusão escolar total, incondicional para “todos”, como conseqüência da “transformação” do ensino regular. Entre eles, podemos citar: Profa. Dra. Maria Teresa Eglér Mantoan, da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Profa. Dra. Windyz Ferreira, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Profa. Dra. Luciana Pacheco Marques, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e a Profa. Dra. Rita Vieira de Figueiredo, da Universidade Federal do Ceará (UFC), entre outros.
A concepção teórica que norteia os trabalhos dos que defendem a inclusão total traz para as discussões questões conceituais importantes, como a identidade, a diferença e diversidade, que são inerentes aos princípios fundamentais para a transformação da escola brasileira.
Como fonte de referência para se discutir e analisar a inclusão escolar utilizamos, além dos autores já referendados, os trabalhos desenvolvidos especificamente pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ensino e Diversidade – LEPED, pertencente à área temática ensino, avaliação e formação de professores da Coordenação de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da UNICAMP, coordenado pela Profa. Dra. Maria Teresa Eglér Mantoan, do qual fazemos parte.
Mantoan (1998, p. 3) propõe,
[...] uma verdadeira transformação da escola, de tal modo que o aluno tenha a oportunidade de aprender, mas na condição de que sejam respeitados as suas peculiaridades, necessidades e interesses, a sua autonomia intelectual, o ritmo e suas condições de assimilação dos conteúdos curriculares.

Sobre este Laboratório, sabemos que ele,
[...] surgiu da necessidade de se congregar esforços e competências de pessoas de diferentes áreas do conhecimento, para planejar e executar projetos que visam à transformação das escolas, para que se tornem espaços abertos às diferenças. A intenção deste grupo de pesquisa é discutir e eliminar barreiras educacionais que excluem crianças e jovens das nossas escolas, interrompendo suas trajetórias escolares por motivos os mais diferentes, relacionados aos processos de ensino e de aprendizagem. Caminhamos na direção de novos princípios e possibilidades de entendimento do ensino escolar e buscamos concretizar uma educação para todos, em uma escola única, acolhedora e verdadeiramente inclusiva. (LEPED/FE/UNICAMP, 2002)
O Governo do Estado de Goiás, aos 09 de outubro de 2000, lançou oficialmente sua política de inclusão escolar por meio do “Programa Estadual de Educação para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva”, idealizado, elaborado e gerenciado pela Superintendência de Ensino Especial – SUEE/SEE/GO.
Este Programa (1999) teve como pressuposto os dados de atendimento às pessoas com necessidades educacionais especiais no Estado de Goiás e as recomendações de âmbito internacional, nacional e regional que apontam para a direção de um sistema educacional centrado na diversidade humana e na universalização do acesso à escola e à permanência do aluno até o final de sua escolarização básica.
O Programa, em documento (1999), propõe a reformulação da política estadual de ensino, visando a torná-la mais eficaz e moderna, enfatiza a filosofia de uma educação inclusiva para todos, sem qualquer distinção, com o intuito de contribuir de maneira significativa para o crescimento qualitativo do Estado de Goiás e, por conseguinte, do Brasil.
As iniciativas e a pretensão da SUEE/SEE de garantir a inclusão ficam evidenciadas em documentos:
Ao considerarmos a filosofia inclusiva como um processo, propomos disseminar de forma gradativa a semente para que o Sistema Educacional de Goiás seja construído de tal sorte que todos os educandos, independentemente de suas capacidades, habilidades, etnias, nível sócio-cultural e limitações, sejam contemplados. Sem mega-estruturas segregadoras de atendimento, o ser humano deve ser visto como um todo e suas necessidades específicas devem ser valorizadas e respeitadas. (SEE/SUEE, 1999, p. 7)
Enfim, para a SUEE/SEE (1999):
Por força dessa tendência [inclusiva] foram reformuladas propostas, mudados paradigmas e revistos princípios, no momento histórico em que nosso governo e a sociedade assumem juntos o compromisso nacional de ‘assegurar a todos, sem discriminação, com ética e eqüidade, uma educação básica de qualidade’. Isto também significa colocarmos em prática uma política de respeito às diferenças individuais, garantindo a todos as mesmas condições de participação e contribuição de suas eficiências na construção social do saber, independentemente de suas diferenças. (SEE/SUPEE, 1999, p. 7-8)
Para a formulação do Programa, a SUEE/SEE considerou os seguintes dispositivos legais: Constituição Federal (1988), Constituição Estadual, Resoluções dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9394/96, Lei Complementar Estadual n. 26/98, que estabelece as Diretrizes e Bases do Sistema Educacional do Estado de Goiás, Política Nacional de Educação Especial do MEC e o Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei n. 8069/90. 
Como objetivo geral do Programa, a SUEE/SEE pretende:
Implementar em Goiás uma política educacional inclusiva que leve em conta as potencialidades individuais inerentes ao ser humano, envolvendo uma reformulação nos projetos políticos pedagógicos das escolas, nas estruturas físicas, na capacitação de recursos humanos, atendendo às necessidades provenientes da diversidade das pessoas, de forma que haja uma educação solidária, ética, democrática, inovadora, com eqüidade e qualidade para todos. (SEE/SUEE, 1999, p. 8)
Em síntese, o Programa Estadual de Educação para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva incluiu para serem operacionalizados 10 projetos, a saber: Projeto Depende de Nós, Projeto Escola Inclusiva, Projeto Hoje, Projeto Refazer, Projeto Unidades de Referência, Projeto Caminhar Juntos, Projeto Comunicação, Projeto Despertar, Projeto Espaço Criativo e Projeto Prevenir.
Do Programa Estadual de Educação para a Diversidade numa Perspectiva Inclusiva, selecionamos, para fins de estudo e investigação, o Projeto Escola Inclusiva, pois trata especificamente da política de inclusão escolar das pessoas com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. O Projeto define a escola inclusiva como uma escola aberta para a diversidade humana, tendo como princípio democrático a educação para todos. 
Para a operacionalização da proposta pedagógica, a SUEE/SEE/GO (1999) entende que devem ser concretizadas as seguintes ações: eliminar as barreiras físicas que impedem o acesso do aluno às salas de aula e demais dependências da escola; eliminar as barreiras atitudinais de toda a comunidade escolar, sensibilizando-a; eliminar as barreiras funcionais pela utilização de materiais didáticos pedagógicos e equipamentos específicos; elaborar o Projeto Político Pedagógico de forma participativa e preparar a equipe (diretores, coordenadores, professores e auxiliares administrativos) por meio de uma capacitação contínua.
A SUEE/SEE, ainda conforme documentos, se coloca, estão, comprometida,
[...] com uma educação de qualidade, empenhada em redimensionar a Educação Especial neste Estado, viabilizando medidas empreendedoras para que a escola seja um espaço de exercício de cidadania e meio eficaz de combate à EXCLUSÃO de alunos com necessidades especiais no sistema educacional. (SEE/SUEE/GO, 1999, p. 28)
Quanto aos dados numéricos a respeito das Escolas Inclusivas de Referência, a SUEE/SEE iniciou sua implantação em 1999 inicialmente em 17 escolas da capital (uma delas de imediato saiu do Projeto) e 38 no interior, atendendo a 16.500 alunos. No ano de 2001, houve a expansão para 30 escolas na capital e 285 no interior. No presente ano este número praticamente dobrou.
Um dos princípios pedagógicos que rege a proposta de inclusão da rede merece destaque, qual seja: “a transformação da política educacional dentro dos princípios da ética, da valorização do ser humano, de uma escola para todos, possibilitando a formação dos educandos dentro desta perspectiva”. (SEE/SUEE, 1999, p. 25)
Entretanto, a SUEE/SEE, apesar de apresentar como seu objetivo geral a implementação de uma política inclusiva no Estado de Goiás, deixa dúvidas quanto à forma como se organiza e se estrutura para a consecução dos seus propósitos.
Até 1998, os serviços de Educação Especial na rede estadual de educação de Goiás estimulavam a implantação e a implementação de atendimentos segregados aos alunos com deficiência, como os de escolas especiais públicas ou privadas, classes especiais e salas de recursos, dentre outros. Apesar das mudanças ocorridas, com a política de inclusão, ainda hoje, as pessoas com deficiências graves, em virtude de suas condições específicas, são estimuladas a permanecer em escolas especiais.
A estrutura organizacional da SUEE na SEE/GO é desvinculada das Superintendências de Ensino Fundamental e Médio e também das Superintendências de Ensino Profissional, Educação a Distância e Continuada. 
Cada Superintendência tem uma estrutura própria para o desenvolvimento dos seus programas. Essa condição torna difícil a articulação e a integração entre elas, pois, o distanciamento entre as Superintendências contribui para a fragmentação de seus respectivos programas, sobretudo os do ensino especial e regular. E, mais, o desenvolvimento do modelo educacional do Estado de Goiás colocou a Educação Regular e a Educação Especial mais como linhas paralelas do que convergentes de educação.
A criação de um sistema educacional unificado, contudo é condição necessária para que se efetive a inclusão escolar e, para que essa unificação se concretize, é essencial alterar a estrutura organizacional da SEE/GO.
Um outro obstáculo que não pode ser descartado é o fato de historicamente a SUEE/SEE ter se subordinado às diretrizes da Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação - SEESP/MEC desde sua criação (1973), no intuito de obter financiamento para o desenvolvimento de seus programas.
Essa subordinação constitui um elemento complicador para a fusão do ensino especial com o ensino regular na rede estadual de educação, pois a SEESP/MEC defende, em seus documentos (1995), a integração total e parcial dos alunos (como modelo de organização educacional e escolar) e não uma escola aberta às diferenças. 
A integração escolar defendida pela SEESP/MEC prioriza os alunos com deficiência, porém capazes de acompanhar a escola comum em seus modelos tradicionais. O esforço basicamente é do aluno, para ser integrado e aceito na escola. Tudo depende dele, que se torna, assim, o único responsável por seu destino educacional, pois a escola permanece intacta e firme em seus propósitos excludentes.
A maioria dos especialistas envolvidos na educação de alunos com deficiência, em esfera local e nacional, acreditam que o ensino especial modificado, evoluído e adaptado garante a inclusão dos alunos com deficiência menos comprometidos, na educação regular. Crêem também que o deslocamento de especialistas do ensino especial para as escolas regulares, garante a inclusão do aluno com deficiência nas salas de aula do ensino regular. 
Não se discute, assim, a transformação da escola regular para acolher todo o alunado. Ocorre que a inclusão requer mudanças no ensino regular para incluir os alunos com e sem deficiências, que foram excluídos da escola por não se adaptarem às suas exigências.
Diante desse quadro, investigamos se uma proposta de inclusão escolar, proveniente de uma Superintendência de Ensino Especial, que se encontra desvinculada da organização e estrutura do ensino regular, é capaz de transformar as práticas de ensino regular, de maneira a atender de fato o que significa inclusão escolar. 
Realizamos uma investigação qualitativa de abordagem descritivo-reflexiva por entendermos que essa opção metodológica segundo André e Ludke (1986), possibilita a busca, a descoberta e a interpretação dos fatos, valoriza a indução e leva em conta os componentes de uma situação em suas interações e influências.
Aceitamos também uma das exigências da investigação qualitativa, a qual preconiza que o mundo seja examinado com a idéia de que nada é trivial e que tudo tem potencial para constituir uma pista, para então estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do objeto de estudo (Bogdan e Biklen, 1994).
Por suas peculiaridades, este estudo exigiu a participação de diversos órgãos da SEE, responsáveis pela política de inclusão escolar da rede estadual tais como da Superintendência de Ensino Especial – SUEE, da Superintendência de Ensino Fundamental – SUEF, do Conselho Estadual de Educação – CEE, da Subsecretaria Metropolitana de Educação – SUME e dos diretores, coordenadores, professores e alunos das escolas regulares de Ensino Fundamental da capital que se tornaram Escolas Inclusivas de Referência – EIR. 
Foram selecionadas para a investigação 40 salas de aula das 16 Escolas Inclusivas de Referência implementadas ainda em 1999, acompanhadas, apoiadas e avaliadas, sistematicamente, segundo as orientações e diretrizes da SUEE/SEE. 
Essas escolas estão localizadas em setores urbanos e urbanos/periféricos da cidade e atendem a alunos com necessidades educativas especiais, prioritariamente às pessoas com alguma deficiência, em turmas da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos.
Não priorizamos nenhuma série, nível ou turno, apenas nos limitamos às indicações e/ou às sugestões das próprias escolas.
No decorrer dos nossos estudos, como instrumentos de coleta de dados, utilizamos concomitantemente a observação, entrevistas, questionários, análise de documentos primários e secundários, fotografias, informações resultantes de reuniões, encontros e conversas informais.
Levantamos dados especificamente sobre a legislação nacional, estadual e municipal, a respeito da educação e especificamente sobre a educação especial e a inclusão escolar, bem como sobre as recomendações internacionais referentes à educação de pessoas com necessidades educativas especiais no ensino regular.
Os dados quantitativos também foram incluídos em nosso estudo, pois entendemos, assim como Bogdan e Biklen (1994), que eles fornecem informações descritivas relativas a uma população servida por um programa educacional em particular, e, conforme constatamos, abrem novos caminhos a explorar e suscitam novas questões. 
Enfim, os dados colhidos foram analisados à luz do entendimento da inclusão escolar, segundo novas abordagens teórico-metodológicas que norteiam as grandes inovações educacionais do momento, como a abertura das escolas às diferenças, paradigmas educacionais e emergentes e novas concepções que estão na base de uma escola única e para todos. 
No decorrer de todo o trabalho realizado, a realidade presenciada, lida, discutida e interpretada por nós, conduziu-nos a um quadro em que o “velho” se misturava ao “novo” em nome de uma educação para todos, na perspectiva inclusiva. 
A SUEE/SEE define “alunos inclusos” como aquelas pessoas que apresentam necessidades educacionais especiais (NEE), para as quais a Proposta de Inclusão Escolar da rede estadual se direciona.
Entretanto, assim como Lajonquière (2001, p. 50), entendemos que falar em deficiente ou em necessidades especiais não há diferença alguma, pois “o déficit é uma falta a ser apagada por reeducação ou reabilitação enquanto a necessidade é uma falta a ser satisfeita com a educação”. Assim, mudam-se apenas os nomes, mas as idéias permanecem. 
Constatamos, então, que essa categoria de alunos é determinada pela SUEE e por ela é repassada às escolas. Esse órgão fixa, portanto, identidades a priori e prescreve um atendimento educacional à parte, embora todos tenham assento nas salas de aula do ensino regular. Parece-nos que a SUEE ainda se prende ao conceito de normalização e insiste em categorizações de alunos, tornando, assim, inevitáveis as listas de alunos inclusos.
Entendemos que ao eleger uma determinada identidade como um padrão, estaremos permitindo que essa identidade se torne uma força homogeneizadora nas escolas. Como enuncia Silva (2000, p. 83):
Fixar uma determinada identidade como a norma é uma das formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. A normalização é um dos processos mais sutis pelos quais o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença [...] Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser avaliadas de forma negativa. A identidade normal é ‘natural’, desejável, única. A força da identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como ‘uma’ identidade, mas como ‘a’ identidade. 

A nosso ver, as categorizações dos alunos com base em normas e padrões encontram respaldo no pensamento moderno que, segundo Azevedo (2001), tentou enquadrar o mundo em um modelo legal, determinista, único para explicar a diversidade com base na unidade – atomismo mecanicista.
Seguindo os pressupostos modernos, a Proposta de Inclusão Escolar se define como uma inovação, mas é calcada em um entendimento do outro e do mundo que pode ser contestado.
Marques e Marques (2003) afirmam que para o pensamento moderno o sujeito com deficiências é um sujeito que se calca na dicotomia do certo e errado, bom e ruim, normal e anormal e que o isolamento constitui uma prática bastante utilizada no tratamento do desvio da normalidade. 
As diferenças, que entendemos como inerentes à condição humana, por serem únicas e singulares, parece-nos que foram confundidas com desigualdades nas Escolas Inclusivas de Referência. 
Para Figueiredo (2002), as diferenças são desejáveis, porque enriquecem, ampliam e permitem a identificação/diferenciação; as desigualdades, ao contrário, produzem inferioridade, porque implicam relações de exploração. Enquanto as diferenças se assentam na cooperação, as desigualdades ocasionam competição. 
No nosso entendimento, as conceituações e os esclarecimentos sobre os alunos inclusos, feitos pela SUEE, evidenciam o caráter categorizador da Proposta de Inclusão Escolar da rede estadual e induzem à discriminação.
Assim, a Proposta implica que entendamos que acolher todos nas escolas, como princípio fundamental, significa a presença de todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras, num mesmo espaço educacional, a sala de aula, porém subdivididos em categorias, dentre as quais a dos educandos com necessidades educacionais especiais. 
Se houvesse a compreensão de que é no reconhecimento das diferenças que se trabalha a diversidade nas escolas, então, a Proposta de inclusão escolar da rede estadual não precisaria conceituar os seus alunos valendo-se de categorizações.
Trabalhar com a diferença, no sentido pleno é entender que o ensino, o apoio, os recursos didático-pedagógicos, a metodologia, a proposta curricular e a avaliação da aprendizagem devem beneficiar a todos em sala de aula e não apenas a alguns, por serem categorizados como “inclusos” tornando-se “privilegiados”, por contra-senso.
Muitas vezes não se atenta que, ao definir, classificar os alunos com necessidades educativas especiais e atribuir-lhes identidade a priori, estes são colocados na posição de “objeto”, e, fatalmente, são conduzidos a assumir as identidades que lhes são outorgadas. 
Os diagnósticos, as listas dos inclusos, os aparatos de qualquer natureza, assim como as recomendações diferenciadas acabam tornando-se legítimas e indispensáveis para a manutenção da identidade fixada e imposta de fora. 
Mantoan (2002, p. 87) faz a seguinte afirmação:
O aluno da escola inclusiva é outro sujeito, que não tem uma identidade fixa, permanente, essencial. Esse aluno engloba um conjunto diversificado de identidades, diante de um eu que não é sempre o mesmo, seguro e coerente, mas um eu cambiante, com cada um dos quais podemos nos confrontar e nos identificar temporariamente. Assim, como uma palavra não coincide com a mesma coisa que representa ou com o seu conceito, o sujeito não se confunde com a sua identidade.

A respeito dessa afirmação, Hall (1999, p. 21) observa: “uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou perdida”.
Assim, com o propósito de incluir, a Proposta cai nas armadilhas da inclusão como nos adverte Silva (2000, p. 82):
A afirmação da identidade e a marcação da diferença implicam, sempre, as operações de incluir e de excluir [...] A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora.

Para nós, ao repassar as diretrizes, via Proposta, para o ensino regular, a SUEE/SEE, faz o caminho que a escola regular deveria fazer. Em outras palavras, é a própria escola de ensino regular e seus membros diretos e indiretos que deveriam construir formas e alternativas viáveis para que todos os seus alunos, sem discriminação, pudessem se beneficiar das oportunidades escolares oferecidas.
Como diz Mantoan (2000, p. 7-8), as escolas abertas à diversidade são escolas,
[...] em que todos os alunos se sentem respeitados e reconhecidos nas suas diferenças, ou melhor, são escolas que não são indiferentes às diferenças. Ao nos referirmos a essas escolas, estamos tratando de ambientes educacionais que se caracterizam por um ensino de qualidade, que não exclui, não categoriza os alunos em grupos arbitrariamente definidos por perfis de aproveitamento escolar e por avaliações padronizadas e que não admitem a dicotomia entre educação regular e especial. As escolas para todos são escolas inclusivas, em que todos os alunos estudam juntos, em salas de aula de ensino regular. Esses ambientes educativos desafiam as possibilidades de aprendizagem de todos os alunos e as estratégias de trabalho pedagógico são adequadas às habilidades e necessidades de todos.
O ensino dicotomizado em regular e especial conduz as escolas regulares, por acomodação, a não enfrentarem o desafio de trabalhar com as diferenças e como conseqüência, a não qualificarem melhor o seu trabalho para atender a diversidade que se faz presente nas escolas em geral. 
Tecendo o velho com o novo, as Escolas Inclusivas de Referência, embora tenham sido criadas com a Proposta como unidades especiais, foram escolhidas, em sua maioria, entre as que já abrigavam alunos com deficiência, em suas classes especiais. Essa tessitura híbrida é a característica de políticas educacionais que não rompem com o velho, mas que justapõem soluções antigas com as novas.
Ainda hoje, em sua maioria, as escolas regulares se calam diante da forma de exclusão implementada, dominadas pelo paradigma da Modernidade. Ao cederem espaço físico para os alunos com necessidades especiais, não podem afirmar-se inclusivas, pois, aumentar o número de matrículas dos alunos com deficiência, não significa caminhar na direção de uma escola de qualidade para todos.
 A constatação de que não houve nenhuma mudança interna nas escolas tidas como inclusivas e de referência no que se refere basicamente à organização, estrutura e funcionamento levou-nos a entender que uma proposta educacional com esse modo de pensar e de fazer a inclusão, no qual o ensino especial adentra o ensino regular com diretrizes, orientações e adaptações de toda ordem, é parte de uma concepção que predomina não só no Estado de Goiás, mas, praticamente, em todo o país.
A nosso ver, esta concepção tem respaldo nas recomendações da Declaração de Salamanca (1994), que, textualmente, admite e orienta a inclusão escolar, por meio da educação especial. 
Skliar (2001, p. 17) afirma que “a escola inclusiva parece mais um novo enfoque da educação especial e não da educação no geral. O movimento acontece para a escola regular e não desde a escola regular”.
Esta proposta que estimula a transposição dos serviços oferecidos pelo ensino especial para o ensino regular incluindo os profissionais, os recursos, os métodos e as técnicas da educação especial, concebe, de forma equivocada, que o aluno só pode ser adaptado ao ensino regular por meio do ensino especial. 
Consideramos que, valorizando as diferenças e efetuando mudança na estrutura rígida e seletiva das escolas, poderemos levá-las ao aprimoramento das suas práticas sem a interferência do ensino especial. Desse modo, as escolas, amparadas de políticas educacionais, conseguiriam romper com o modelo pedagógico organizacional conservador que as domina e deflagrariam um combate à discriminação e à exclusão.
A proposta de inclusão escolar da rede estadual de Goiás, a nosso ver, tem servido de pretexto para validar a prestação de serviços do ensino especial, porque ainda não foi assumida como “um novo paradigma de pensamento e de ação, no sentido de incluir todos os indivíduos em uma sociedade na qual a diversidade está se tornando mais norma do que exceção” (STAINBACK e STAINBACK, 1999, p. 31).
O conceito de aluno “padrão” continua vigorando nas escolas, até mesmo nas que se consideram inclusivas. Para reverter esta situação, é preciso que se tome a diferença como parâmetro da reorganização das escolas, não fixando mais a igualdade como norma. 
De fato, propostas elaboradas distantes da realidade das escolas geram práticas de homogeneização e padronização, que fazem parte de uma visão mecanicista e reducionista de escola, diametralmente oposta aos ideais inclusivos de educação.
A proposta de inclusão da SUEE/SEE, apesar de fundamentada nessa visão, teve o efeito positivo de mostrar às escolas que “alguém precisaria fazer alguma coisa” diante do descaso e desinteresse do ensino regular em relação aos alunos que nele deveriam estar e nunca terem sido recusados em suas salas. Ao transferir os alunos egressos de classes e escolas especiais para o ensino regular, a SUEE/SEE provocou no meio educacional regular inquietação e insegurança com suas intervenções. Esses sentimentos denunciaram os mecanismos seletivos e excludentes que o ensino regular vem desenvolvendo ao longo da história.
 A propósito, o ensino regular em Goiás aceita, com passividade, todas as diretrizes e orientações advindas da SUEE, talvez por se sentir incapaz de pensar e realizar um ensino para todos, diferente do que comumente ministra.
Pensamos e acreditamos que toda ação educativa deve ter como eixo o convívio com as diferenças e a aprendizagem como experiência relacional que produz sentido para o aluno, pois contempla a sua subjetividade, embora construída no coletivo das salas de aula. 
Desde a implantação da Proposta, a SUEE/SEE deveria, na nossa opinião, ter se fundido ao ensino regular. Como isso não ocorreu, foi perdida uma grande oportunidade de concretizar um projeto verdadeiramente inclusivo. 
 A nosso ver, a Proposta não conseguiu ressignificar as práticas pedagógicas das escolas inclusivas como parte de uma política educacional estadual, que almeja a transformação escolar e conseqüentemente a escola para todos.
Percebemos que foi estabelecido implicitamente um jogo de interesses entre o ensino regular e o especial. O primeiro, para não mudar, aceita as influências do especial, e este, para manter a Proposta, se ilude com a aceitação do ensino regular. 
Mantoan (2001) esclarece a respeito desse tipo de jogo, afirmando que a educação especial se protege, ao mostrar-se temerosa por uma mudança radical da escola, apoderando-se da inclusão como um assunto de sua competência. Por outro lado, o ensino regular se omite (deliberadamente) em relação à inclusão, para evitar uma revisão geral de suas práticas e a sua transformação, entendendo que a inclusão é um problema do ensino especial e reforçando o interesse deste de encampar a inclusão.
Para não continuar ferindo os preceitos constitucionais, a SUEE deveria transformar-se em um setor de educação responsável pela articulação e integração com outros órgãos públicos e/ou privados nos encaminhamentos de alunos em geral, com e sem deficiência, para os mais diversos atendimentos especializados.
O setor poderia ainda dedicar-se a pesquisas na área educacional, iluminando cada vez mais os caminhos da inclusão escolar. 
Os nossos estudos conduzem à afirmação de que tudo foi minuciosamente planejado e realizado pela SUEE/SEE, sem que esta se apercebesse que o usual é as escolas criarem suas próprias táticas para assimilarem uma estratégia de inovação, apesar de todo o contorno formal e engessado existente ao seu redor. Nessa perspectiva, transformar a cultura das escolas regulares mesmo naquelas que aderiram à inclusão, em nome de uma “estratégia” de inovação escolar, não parece ter dado certo até então.
A nosso ver, quando os professores se reconhecerem como sujeitos culturais, mediadores e potencializadores da educação, tomarem para si o desafio de articular a cultura dos seus alunos com o conhecimento escolar, toda essa postura tutelar do estado em relação aos professores e às escolas poderá tornar-se desnecessária, pois haveria, em conseqüência, uma nítida demonstração de que a inovação educativa começou a ser tecida de dentro e não apenas de fora para dentro da escola. 
As políticas públicas brasileiras municipais, estaduais e ou federais, entretanto, ao conceberem a inclusão em suas diretrizes, projetos, orientações: 
	Neutralizam os desafios da inclusão acomodando tanto o ensino regular como o especial;

Não denunciam a exclusão escolar, resultante da organização pedagógica e administrativa do ensino regular;
Não ampliam o conceito de inclusão e restringem a inovação à inserção de alunos com deficiência na escola regular e, assim mesmo, apenas de alguns;
Criam um impasse entre o ensino especial e o ensino regular e continuam privilegiando a integração escolar; 
Discriminam com uma denominação equivocada (inclusão) os alunos, as turmas, as escolas, os professores, os currículos, caracterizando-os;
 Baseiam-se na normalização e na fixação de identidades, pois trabalham com tipos de aluno (especial/normal) e de professor (especializado e não especializado) categorizados;
Estimulam a tutela do órgão central sobre os professores, escolas, diretores e, em conseqüência, tiram-lhes a autonomia e utilizam estratégias que camuflam os verdadeiros objetivos das propostas/projetos verdadeiramente inclusivos.
Se for rompida a atual situação do ensino em Goiás que, em nome da inclusão, criou três tipos de escolas, a escola regular, a escola especial e a escola inclusiva, teremos nesta e em outras redes educacionais a possibilidade de construir uma modalidade única de ensino que acolherá todos os alunos, desafiando a educação escolar a rever seus saberes e fazeres atuais. 
Para nós, concretizar, de fato, a inclusão constitui um grande desafio, pois envolve mudanças na concepção de sociedade, de homem, de educação e de escola. Mudar concepções já cristalizadas e arraigadas em nome de um outro modelo de educação não é uma tarefa simples e fácil, sobretudo quando essas mudanças vão beneficiar pessoas que foram historicamente injustiçadas, marginalizadas e excluídas da sociedade, e, em conseqüência, da escola.
Entendemos que se faz necessário, ainda hoje, continuar investigando esta e outras redes de ensino que se proclamam inclusivas ou em processo, para que haja contribuição com reflexões e análises a respeito da inclusão, a fim de que esta não continue sendo praticada no Brasil apenas como parte da política do ensino especial.
Nossa intenção, portanto, ao realizar este estudo, foi oferecer aos responsáveis pela Proposta de Inclusão Escolar, como uma política educacional da rede estadual de Goiás, dados que sugerem um repensar crítico sobre a mesma, numa outra perspectiva teórico-paradigmática.
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