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RESUMO 

O presente estudo, busca compreender a implantação e a efetivação da Proposta de 
Educação Inclusiva  da Rede Estadual  de Educação em Goiás,  por  meio de  um 
estudo de caso de uma escola considerada Escola Inclusiva de Referência (EIR), da 
cidade  de  Goiânia  (GO).  Essa  proposta  é  proveniente  e  desenvolvida  pela 
Superintendência  de  Ensino  Especial  (SUEE),  órgão  pertencente  à  Secretaria 
Estadual  da  Educação (SEE/GO).  Em 1999 o  Governo do Estado,  por  meio  da 
SUEE/SEE  apresentou  o  Programa  Estadual  de  Educação  de  Goiás  para  a 
Diversidade, cujo objetivo é o de concretizar as diretrizes nacionais de inclusão. A 
EIR pesquisada, desde 1990 se apresenta como uma escola vinculada á educação 
inclusiva. Por isso, optou-se por pesquisar a educação inclusiva nessa escola. Para 
tanto, reviu-se a trajetória histórica da educação especial na rede estadual a partir 
da década de 1990 e observou-se,  descreveu e analisou como esta Proposta é 
realizada nas salas de aula dessa escola. Realizou-se uma investigação qualitativa 
de abordagem descritivo-reflexiva. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se 
as  técnicas  de  observação,  entrevistas,  análises  de  documentos  e  informações 
resultantes de encontros e conversas informais. Os estudos realizados, as análises 
e as interpretações, foram efetuados à luz da abordagem teórico-metodológica da 
Fenomenologia,  que  mediante  essa  abordagem  por  meio  de  estudo  de  caso, 
procura-se  compreender  o  fenômeno  escola-campo.  No  decorrer  da  pesquisa, 
reflexões e questionamentos  foram surgindo,  dentre  estes:  O que é  uma escola 
inclusiva de referência? A EIR pode ser considerada,  de fato de referência? Por 
quê? A Educação, por si só, já não é inclusiva? Ao final do trabalho, percepções e 
perspectivas são apontadas para contribuir com ações efetivadas diante desse novo 
paradigma de educação inclusiva.


