16
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Podemos afirmar que, por detrás de cada manifestação de aceitação ou de rejeição da diferença de outrem, subjazem determinadas concepções de mundo, de sociedade e de homem, as quais caracterizam, muitas das vezes, o discurso hegemônico de uma sociedade, num determinado momento de sua história.
		Esta pesquisa teve como objetivo desvelar os múltiplos sentidos que estão sendo veiculados sobre o processo de inclusão, no que se refere ao atendimento dado às pessoas com deficiência.
		Tivemos como referência para a análise dos discursos o trabalho de Orlandi (1987, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1998), que se orienta pela perspectiva européia, Escola Francesa de Análise de Discurso (AD). Essa perspectiva se iniciou, na década de 1970, com Michel Pêcheux. 
		Compreender, de acordo com Orlandi (1993, 1996), é explicitar o modo como o discurso produz sentidos, ou seja, considerar o funcionamento do discurso na produção de sentidos, explicitando o mecanismo ideológico que o sustenta. O caminho para a compreensão do texto é se relacionar com os diferentes processos de significação que nele ocorrem, sendo estes processos função da historicidade, ou seja, história do sujeito e do sentido. 
		Para Orlandi (1996, p. 56), “o objetivo da AD é compreender como um texto funciona, como ele produz sentidos, sendo ele concebido enquanto objeto lingüístico-histórico”.
		Orlandi (1993, 1996) afirma a heterogeneidade do discurso, caracterizado pela dispersão dos textos e do sujeito, sendo este último afetado pela ideologia. Assim, o texto, atravessado por diferentes posições do sujeito, corresponde a várias formações discursivas, que se caracterizam pelas diferentes relações estabelecidas com a ideologia.
		Conforme Orlandi (1993, p. 58), “A formação discursiva se define como aquilo que numa formação ideológica dada (isto é, a partir de uma posição dada em uma conjuntura sócio-histórica dada) determina o que pode e o que deve ser dito”.
		As formações ideológicas se referem ao conjunto de atitudes e representações das posições de classes em conflito umas com as outras. Neste sentido, cumpre ressaltar que o sujeito se apropria da linguagem no interior de um movimento social, no qual está refletida sua interpelação feita pela ideologia. 
		Uma formação discursiva divide o espaço discursivo com outras formações discursivas, numa constante interpenetração de sentidos oriundos de formações ideológicas diferentes.
		A formação discursiva representa, pois, o lugar de constituição do sentido e da identificação do sujeito. Nela o sujeito adquire identidade e o sentido adquire unidade.
		Nosso procedimento foi o de compreender tudo o que compõe o nosso corpus discursivo, que é constituído das dissertações de mestrado e teses de doutorado, que versam sobre o processo de inclusão, dos Programas de Pós-Graduação que têm dentro de suas linhas de pesquisa discussão sobre as questões referentes às pessoas com deficiência (UFJF, UERJ, UFSCar, UNICAMP, USP, UNIMEP), tendo como marco a realização da Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada em Salamanca/Espanha, em 1994 (UNESCO, 1994). No levantamento que fizemos encontramos 13 referências sobre a questão em estudo, sendo 9 dissertações e 4 teses.
		Pudemos perceber que os sujeitos, autores dos textos dessas dissertações e teses, se situam em três formações discursivas: a da segregação, a da integração e a da inclusão. 
		Para situarmos a nossa posição e podermos explicitar o funcionamento discursivo existentes em tais dissertações e teses, traçaremos, inicialmente, a nossa compreensão sobre os princípios de integração e inclusão, situando-os num contexto histórico e ideológico.
		O princípio da integração surgiu na década de 1960, nos países nórdicos. Na literatura específica sobre Educação Especial encontramos diversos autores que tentam explicitar em que consistiria este princípio da integração, buscando dar subsídios para a modificação da prática segregacionista, ainda vigente em nossos dias, propondo a inserção do deficiente em todas as atividades desempenhadas por todos no seio da sociedade.
	Pereira (1980, p.3) lembra que “Integrar é processo. Integração é fenômeno complexo que vai muito além de colocar ou manter excepcionais em classes regulares. É parte do atendimento que atinge todos os aspectos do processo educacional.”
	De acordo com a Política Nacional de Educação Especial (BRASIL/MEC, 1994, p. 18), integração “É um processo dinâmico de participação das pessoas num contexto relacional, legitimando sua interação nos grupos sociais. A integração implica reciprocidade”.
		Embora imbuída do sentido de equiparação de oportunidades, de respeito às diferenças e de inserção plena dos "diferentes" nos diversos setores da atividade humana, a integração acabou reduzida ao mérito de alguns "capazes" e ao demérito da grande maioria, considerada a parcela dos "incapazes". Tal fato, não se deve, certamente, à construção teórica do princípio, mas ao contexto cultural, político e ideológico em que foi formulado, ou seja, no contexto da Modernidade.
		A Modernidade, descrita por Foucault (1989), Deleuze (1992) e Bauman (1998), dentre outros, como sociedade disciplinar ou normalizadora, pode ser caracterizada como um ambiente repleto de confinamentos, cada qual com suas leis e sanções disciplinadoras próprias. A instituição da norma constitui, assim, um eficiente mecanismo de manutenção da ideologia dominante. Absolutizando atitudes e pensamentos, o controle passa a ser uma questão de estar "dentro" ou "fora" dos padrões estabelecidos como normais. A família, a escola, a indústria, o hospital e o cárcere são exemplos dessas instâncias disciplinares. 
		O discurso da Modernidade sobre as pessoas com deficiência Optamos por utilizar o termo com deficiência, ao invés de portadores de deficiência ou portadores de necessidades educativas especiais. Tais terminologias serão usadas apenas quando citadas pelos autores. esteve sempre calcado no entendimento da deficiência como desvio da norma, ou, em outras palavras, como não ajustamento aos padrões ideologicamente estabelecidos como normais. 
		Atendendo a este concepção Moderna de sujeito desviante, a opção utilizada para a integração escolar no Brasil foi a denominada mainstreaming, ou seja, "corrente principal", tendo o sentido de um canal educativo geral, que em seu fluxo vai carregando todo tipo de aluno, existindo um leque de possibilidades e de serviços disponíveis aos alunos, que vai da inserção nas classes regulares ao ensino em escolas especiais. Configura-se, assim, o sistema de cascata, que deve favorecer o ambiente menos restritivo possível, possibilitando ao aluno transitar da classe regular ao ensino especial. 
De acordo com Pereira (1980, p. 6),


A idéia de ter oportunidade igual de conviver, de educar-se, de aprender junto a crianças normais, não significa as “mesmas experiências educacionais”, porém “diferentes experiências educacionais” baseadas nas “necessidades individuais de cada excepcional”. Assim, os programas ou modelos de implementação, em alguns países, demonstram a preocupação de oferecer vários níveis de integração “a cascata da integração”, baseadas em princípios de psicologia de desenvolvimento, de aprendizagem, de métodos e processos de ensino, apoiados na avaliação dos fatores ambientais, sociológicos, culturais e administrativos, econômicos, visando a preparar o excepcional e o meio onde vive para essa integração.



		Mantém-se a segregação em escolas especiais para um grupo de alunos, considerados fora do padrão de aluno especial capaz de freqüentar o ensino regular, deslocando o discurso de uma posição de segregação total, mas caindo na cilada de manter no interior da proposta de integração parte dos sujeitos na condição de segregados, o que acaba por reafirmar uma formação ideológica de exclusão, na mesma direção da segregação total praticada anteriormente a formulação do princípio de integração.
De acordo com Sassaki (1997, p.35),


No modelo integrativo, a sociedade praticamente de braços cruzados, aceita receber portadores de deficiência desde que estes sejam capazes de: moldar-se aos requisitos dos serviços especiais separados (classe especial, escola especial etc.); acompanhar os procedimentos tradicionais (de trabalho, escolarização, convivência social etc.); contornar os obstáculos existentes no meio físico (espaço urbano, edifícios, transportes etc.); lidar com as atitudes discriminatórias da sociedade, resultantes de estereótipos, preconceitos e estigmas, e desempenhar papéis sociais individuais (aluno, trabalhador, usuário, pai, mãe, consumidor etc.) com autonomia.



	Na tentativa de reconhecer aspectos positivos do processo de integração, Sassaki (1997, p. 45) afirma que:



O mérito da proposta da integração está no seu forte apelo contra a exclusão e a segregação de pessoas com deficiência. Todo um esforço é envolvido no sentido de promover a aproximação entre a pessoa  deficiente e a escola comum, entre a pessoa deficiente e a empresa comum e assim por diante. Mas sempre com a tônica da responsabilidade colocada sobre as pessoas com deficiência no sentido de se prepararem para serem integradas à sociedade.



		A inclusão, hoje assumida como um novo paradigma social e educacional, vem resgatar o sentido original do termo integração, defendendo uma sociedade mais justa e mais democrática, livre das práticas discriminatórias e segregacionistas que marcaram negativamente a história da humanidade, sendo construída num outro contexto cultural, político e ideológico, que é o Atual.
		Na Atualidade, de acordo com Marques (2001), pressupõe-se que todas as pessoas são iguais no que se refere ao valor máximo da existência: a humanidade do homem. A diferença não deve, pois, se constituir num critério de hierarquização da qualidade humana. Independente da condição existencial de cada um, todos são igualmente homens, com o mesmo valor existencial. Assim, o que se deve considerar é a diferença na totalidade e a totalidade na diferença, sem se prender à prejudicial polarização do normal (igual), de um lado, e do diferente (desigual), do outro. Essa redução é, na verdade, uma decorrência do primado do universal, que, aplicado às relações humanas (entre indivíduos e/ou grupos), derivou no processo de padronização do "normal", marca de todo o pensamento Moderno. Não mais fundado no universal, o discurso Atual passa a se constituir a partir do dado do múltiplo, ou seja, da diversidade. Nas suas palavras (Marques, 2001, p. 68) “ser diferente não significa mais ser o oposto do normal, mas apenas ‘ser diferente’. Este é, com certeza, o dado inovador: o múltiplo como necessário, ou ainda, como o único universal possível”, o que deriva em práticas sociais de reconhecimento e respeito pelo outro.
		O sentido do processo de inclusão, considerado dentro de uma formação ideológica inclusiva, faz com que sejam abolidos completamente os serviços segregados, para todos os sujeitos. Tem-se como metáfora da inclusão o caleidoscópio, uma vez que se pressupõe que os sujeitos aprendam e se desenvolvam melhor em ambientes ricos e variados.
		Reforçando o ideal democrático de escola para todos, o princípio fundamental da Declaração de Salamanca, aprovada na Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, realizada em Salamanca/Espanha em 1994 (UNESCO, 1994), afirma que as escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. Devem acolher crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças que vivem na rua e que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; crianças de minorias lingüísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados. Verifica-se que tal princípio contempla o atendimento de toda a diversidade existente em nosso meio social, o que implica em grandes desafios para nosso sistema escolar.
		A inclusão, para Mantoan (1998), institui a inserção dos deficientes na escola regular de uma forma mais radical, completa e sistemática. A meta da inclusão é não deixar ninguém fora do sistema escolar, que terá que se adaptar às particularidades de todos os alunos para concretizar a sua metáfora – o caleidoscópio.
		Educação para todos é sinônimo de educação inclusiva. Reforçando esta afirmação Mantoan (1998, p. 44) diz que:



O princípio democrático da educação para todos só se evidencia nos sistemas educacionais que se especializam em todos os alunos, não apenas em alguns deles, os alunos com deficiência. A inclusão, como conseqüência de um ensino de qualidade para todos os alunos provoca e exige da escola brasileira novos posicionamentos e é um motivo a mais para que o ensino se modernize e para que os professores aperfeiçoem as suas práticas. É uma inovação que implica num esforço de atualização e reestruturação das condições atuais da maioria de nossas escolas de nível básico.



	A apreensão dos sentidos dados na Atualidade à problemática vivida pelos sujeitos com deficiência evidencia, de acordo com Marques (2000), a coexistência de três formações discursivas no tratamento da diferença imposta pela deficiência. 
	A formação discursiva que coloca o sujeito com deficiência como “desviante”, tendo como referencial a dicotomia normalidade X anormalidade, constitui a formação discursiva da segregação, que se filia à formação ideológica da exclusão. 
	A outra, que torna visível a “diferença”, constitui um movimento dessa formação ideológica da exclusão em direção a uma formação ideológica inclusiva. Esta formação discursiva pode ser identificada como a da integração. 
	A formação discursiva inclusiva, que faz parte da formação ideológica da inclusão, pressupõe pensar os sujeitos na sua diversidade.
		Nas dissertações e teses analisadas pudemos perceber que num mesmo texto, o sujeito se posiciona em mais de uma formação discursiva, filiando-se ora a uma posição integracionista ora inclusivista e ainda, algumas vezes, se posicionando entre os que pressupõem a segregação dos deficientes. O que fizemos foi capturar o sentido ao qual cada um dos autores se filiava, naquele momento da análise, apesar dos deslocamentos possíveis de sentido, enquanto leitores situados em uma determinada condição de produção – a da Atualidade, que pensa o sujeito na sua diversidade.
		Andrade (1997) procurou mostrar, em seu trabalho, de que modo se apresenta o conceito de integração de sujeitos com surdez no espaço de uma instituição religiosa, uma catequese, onde se oferece a estas pessoas indicações para sua integração em uma sociedade predominantemente ouvinte. Em sua opinião, “a integração, propriamente dita, não é motivo de debate [...]; ela parece ser vista como algo intrínseco às regras sociais: um fenômeno já dado, longe de ser refutado”. (p. 6) Porém, em função de suas análises do processo de catequese vivido nesta instituição religiosa, conclui afirmando que:


Minha tentativa é por sob suspeita o próprio conceito de integração e tudo que carrega consigo. É preciso que nos inquietemos diante de sínteses acabadas que já nos são familiares; é preciso desalojar esses conceitos que na maioria das vezes são aceitos antes de qualquer exame. É possível admitir o conceito de integração sem aceitar, também, o apagamento das diferenças? (p. 67)



		Desta forma, as condições de produção do seu discurso a fizeram se situar entre os que questionam uma posição integracionista, filiando-se aos que defendem a segregação como possibilidade.
	Partindo de citações de outros autores, Parizzi (2000) menciona inclusão em seu texto considerando que esta deve ser compartilhada na escola como um valor e não com um programa, como pode ser verificado na seguinte citação de Zollers et al:



A escola deveria adquirir uma cultura de inclusão em que não fosse trabalhada como novo programa, mas compartilhada como valor [...] Nessa cultura inclusiva, alunos não são intrusos que devem ser integrados na comunidade escolar, desde o princípio eles pertencem a ela. (p. 204)


		Mas, cai na cilada do próprio discurso, ao selecionar para sujeitos de sua pesquisa na investigação da prática pedagógica com a diversidade duas professoras de classe especial do ensino regular e ao valorizar esta modalidade de atendimento para educandos com deficiência. Diz que: “o cotidiano de uma classe especial parece inegavelmente trazer ao professor experiências muito variadas e ricas, exigindo que constantemente se defronte com situações novas e imprevistas tanto em relação ao comportamento dos alunos quanto a sua maneira de aprender”. (p 200)
		Entre os que se filiaram a uma posição integracionista encontramos Silva (1994), Silva (1996), Chacon (1995), Paiva (1997), Beraldo (1999), Picchi (1999), Lauand (2000), Mattos (2000).
		Silva (1994) relata a experiência de um projeto de integração do aluno com deficiência mental na rede regular de ensino de Campinas/SP, que optou pela assessoria do professor itinerante nas salas de aula.
		Ao colocar sua posição sobre o processo de integração, Silva (1994) sugere um deslocamento para uma posição dentro do paradigma da inclusão. Afirma que a integração do sujeito com deficiência mental pode permitir o desenvolvimento das possibilidades de elaboração de conhecimentos e de se constituir enquanto sujeito sendo um processo de troca que vai além da integração física, propiciando situações de aprendizagem. Nas suas palavras, “Integração é neste sentido assumir a responsabilidade pela educação, inclusive, dos portadores de deficiência mental”. (p. 46)
		Como princípio critica o serviço itinerante por ser um recurso remediativo e assistencialista, mas, ao final de sua pesquisa, se contradiz quando considera este mesmo serviço como opção mais viável para aquele contexto, posicionando-se numa formação discursiva integracionista.
	Embora tenha discordado da tipificação do sujeito com deficiência mental como “doente, incapaz, frágil, problemático e assustador”, encontrada nas representações sociais dos professores de uma pré-escola particular, sujeitos de sua pesquisa, Silva (1996) permanece sobre um discurso integracionista quando coloca que “aquele que não tem condição de ser integrado em classe regular, seja porque porta uma deficiência que exige um atendimento muito especializado (uma deficiência grave), seja porque não se adapta fora de seu mundo de iguais, deve ser inserido na classe especial, mas podendo conviver em variadas ocasiões com seus pares não-deficientes”. (p. 4)
	O trabalho de Chacon (1995) teve como objetivo discutir a integração social do sujeito com deficiência mental, enquanto um processo que se inicia na/pela família e não exclusivamente na escola. Foram entrevistadas 8 mães de crianças consideradas com deficiência mental em vários graus matriculadas numa instituição de reabilitação na cidade de Piracicaba/SP.
	A partir das definições de outros autores em conjunto com sua pesquisa traça sua própria definição sobre integração. Afirma:


A integração é um processo dinâmico e paulatino que se inicia na/pela família. Constitui-se pela internalização de valores sócio-culturais mediados pelos indivíduos. Valores esses condicionantes para a participação das pessoas em maior ou menor grau nos diferentes níveis sociais (família, escola, trabalho, comunidade, etc) de forma a usufruir dos mesmos direitos e deveres de cidadão. (Chacon, 1995, p. 118)



		Concluindo, Chacon (1995) afirma que a maneira como é vivida na/pela família e a forma como é internalizada pelo sujeito com deficiência por meio de ações mediadas, determina seu maior ou menor grau de integração na complexa rede de relações sociais e na própria família. 
		Chacon (1995) faz uma proposição importante ao dizer da internalização dos processos vividos pelo sujeito com deficiência, a partir das mediações de seu contexto familiar, porém propõe que tal fato como determinante do sujeito, sendo que sua maior ou menor inserção se daria a partir dele e não das mediações que a escola, ou outras instâncias sociais possam lhe proporcionar. Coloca a responsabilidade pelo processo no sujeito com deficiência, como uma via de mão única. Tal fato o posiciona numa formação discursiva da integração, onde cabe ao sujeito a responsabilidade pelo seu processo de inserção na sociedade.
	Paiva (1997) entrevistou 40 mães de pessoas na faixa etária de 7 a 14 anos com paralisia cerebral, sobre a escolaridade dos mesmos. Diante das respostas apresentadas pelas mesmas concluiu pelo princípio da integração, ao entender que existem os que podem e os que não podem freqüentar o ensino regular. 
		Diz Paiva (1997, p. 2) que:


vemos que grande parte dessa população, apesar de comprometimentos sérios, facilmente identificáveis (como linguagem, audição e visão) poderia freqüentar o ensino regular para fins, dentre outros aspectos, de sistematização das aquisições acadêmicas e da atualmente chamada inclusão.



		Ao mesmo tempo, em sua conclusão, expõe que “portanto, é mister uma avaliação criteriosa de cada caso, para se verificar as vantagens ou não do encaminhamento a uma escola regular. Muitas vezes, a escola especial é ainda a opção mais adequada”. (Paiva, 1997, p. 89)
		Em seu texto, Beraldo (1999) relata sua experiência como professora em uma APAE, fato que lhe trouxe o questionamento sobre a real necessidade de todas aquelas crianças estarem ali. 
Ao conceituar os processos de integração e inclusão diz:


Apesar da integração e da inclusão estarem dirigidas a colocação do deficiente na escola, seus conceitos não denotam o mesmo significado. Enquanto a integração espera o aluno deficiente chegar na escola para se adaptar, a inclusão pressupõe que esta escola já deva estar pronta para receber qualquer tipo de aluno. Para a integração, o aluno deficiente já pode ter tido um currículo de passagem pela classe regular, pela especial, voltando para a regular, enquanto na inclusão os alunos deficientes, no início de sua escolaridade, já deverão estar no ensino regular. (Beraldo, 1999, p. 26)



		No entanto, faz sua pesquisa para analisar o processo de inserção de alunos com deficiência em salas de 2ª e 4ª séries do ensino fundamental onde tinham alunos tidos como deficientes mentais, que tinham entre 10 e 14 anos, que já haviam freqüentado a classe especial, o que a leva a concluir que existem lacunas no processo de inserção do aluno tido como deficiente mental. Dentro dessas condições de produção acaba por afirmar que, embora acredite que muitas delas podem freqüentar uma classe regular de ensino, existem crianças, jovens e adultos que necessitam de um ensino especial. Com estas colocações a autora deixa margem para a possibilidade de algumas crianças permanecerem em escola especial, se situando numa posição integracionista. A pesquisadora chega a valorizar muito o professor da classe especial e a entrada na classe especial como uma estratégia preliminar para a inserção na classe regular ser bem sucedida.
		A tese de Picchi (1999) apresenta um levantamento sobre aspectos da integração escolar do aluno com deficiência mental na classe comum da educação fundamental, partindo da opinião não só dos profissionais, como também dos pais e alunos das classes especiais.
		Picchi (1999) não diferencia integração e inclusão no decorrer de seu texto. Intercala o uso destes dois termos e por vezes usa a expressão “integração ou inclusão” em suas colocações:


A Integração ou Inclusão Escolar do aluno na área em questão deverá exigir mais que informação das autoridades escolares. Há que se sair do discurso e agir! Prover a escola das condições mínimas, senão as desejáveis para que se desenvolva qualquer ação que seja, realmente, educativa na escola. (p. 111)



		Picchi (1995) diz que a integração provoca uma mudança positiva em todo o sistema de ensino e beneficia toda a população escolar uma vez que exige várias renovações no sistema escolar, o que situaria seu discurso no paradigma da inclusão, apesar da utilização do termo integração. No entanto, reforça uma posição integracionista, quando defende a formação especializada para o professor até que os professores comuns apresentem qualificações para um atendimento apropriado das necessidades educacionais dos variados tipos de alunos. Na realidade, sabemos que no paradigma da inclusão há um enfrentamento da diversidade por parte de todos os professores e que não há como se preparar para, somente é possível se preparar com o aluno, estabelecendo uma relação cotidiana com ele.
		Em seu trabalho, Lauand (2000) procurou identificar, planejar, implementar e avaliar estratégias que possam ser consideradas básicas para a inserção escolar de alunos com deficiência física e/ou múltipla. Num primeiro momento descreveu e analisou as estruturas físicas e o funcionamento do serviço administrativo de Araraquara/SP, a fim de identificar aspectos para favorecer a integração do público alvo, e, a seguir, planejou e implementou um programa de capacitação dos professores deste município.
		Para Lauand (2000, p. 94) “as políticas atuais no país têm procurado viabilizar essa escolarização, porém, o que inversamente assistimos é uma dicotomia entre a filosofia e a prática inclusiva”. 
	A autora apresenta suas definições de inclusão e integração baseadas em Sassaki. Diz que inclusão total defende a necessidade de incluir na classe e na escola regular todos os alunos com deficiência independente do tipo de grau de deficiência por tempo integral e sem qualquer outro tipo de serviço, que implique exclusão ou segregação sócio-educacional e define que integração é um processo que tem como objetivo oferecer aos indivíduos deficientes formação e reabilitação em ambientes regulares menos restritivos possíveis, com suportes necessários.
Porém, diz que:



Parece ser fácil falar de inclusão para alunos que não apresentem graves incapacidades, mas arriscaríamos dizer que talvez o futuro desses alunos, nessa perspectiva, seria o abandono, ou a exclusão das escolas públicas regulares de ensino para encontrarem abrigo em instituições [...] onde receberiam um atendimento mais adequado, nessa nova perspectiva que se quer implantar. (Lauand, 2000, p 102)



		Na realidade, a autora conhece o princípio da inclusão, mas acredita que a instituição poderia dar um atendimento mais adequado para alguns sujeitos com incapacidades mais graves. Daí o seu posicionamento numa formação ideológica integracionista, uma vez que no paradigma da inclusão a escola e a sociedade devem se adaptar a todas e quaisquer diferenças.
	No seu estudo, Mattos (2000) analisa a situação de três escolas que possuem classes especiais, sendo uma em Jundiaí e as outras duas nos municípios de Mauá e São Bernardo do Campo. Foram sujeitos desta pesquisa três professores de classe especial, três professores de classe regular (sendo estes professores de alunos egressos de classe especial), três mães e três alunos, num total de 12 sujeitos.
	Mattos (2000) apontou a necessidade da elaboração de um currículo mais flexível, que privilegie as interações sociais, adequando recursos e metodologias não só para alunos com deficiência, mas também aos alunos regulares para que ocorra inclusão escolar. Porém, acredita que se deve “valorizar a dicotomia professor de classe especial e professor de classe regular. É justamente essa duplicidade que favorece o desenvolvimento de expectativas positivas em relação às responsabilidades e as tomadas de decisão”, (p. 187) uma vez que acredita que a criança deve primeiramente atingir um determinado nível de competências na classe especial para depois ser inserida numa classe regular. 
	Desta forma, propõe a adequação do sujeito com deficiência ao padrão escolar antes que o mesmo possa freqüentar a classe regular, o que situa seu discurso na formação ideológica da integração.
	Alguns dos autores (Marques, 2000, Carvalho, 2001, Tartuci, 2001), no entanto, já situaram seu discurso numa posição inclusiva, como se propõe na Atualidade.
	Analisando o processo discursivo de professores de alunos com deficiência mental nas salas regular e especial, Marques (2000) constatou que falando de inclusão as professoras acabavam reforçando a exclusão quando explicitavam a necessidade de atendimento a determinadas condições para que a criança fosse inserida. Segundo a autora, a escola que temos hoje está aparentemente preparada para atender alunos de boa capacidade cognitiva, sem problemas de saúde. Esta escola privilegia alguns em detrimento de outros considerados desviantes dos padrões de normalidade. Existe, para ela, a necessidade da construção de um novo espaço discursivo sobre a deficiência mental e, por conseguinte, sobre a deficiência de um modo geral. Para a autora, é papel do educador questionar o que está implícito no discurso pedagógico e a partir daí deslocar o paradigma da deficiência de um paradigma de exclusão para um novo, o da inclusão.
	Para realização de seu estudo, Carvalho (2001) acompanhou duas crianças com paralisia cerebral matriculadas em turmas regulares do ensino fundamental em uma escola pública de Juiz de Fora/MG.
	Ao falar sobre o seu entendimento de inclusão, usou as seguintes palavras:


Acreditamos que, ao incluirmos o aluno com deficiência nas salas de aula das escolas regulares, estamos exigindo destas escolas novos posicionamentos diante dos processos de ensino e de aprendizagem, à luz de concepções e práticas pedagógicas mais evoluídas e uma mudança de atitude face à avaliação dos alunos, à promoção para séries  e níveis de ensino mais avançados. A inclusão provoca o aprimoramento da formação dos professores e é também um pretexto para que a escola se modernize, atendendo às exigências de uma sociedade, que não admite preconceitos, discriminação, barreiras entre seres, povos, culturas. (p. 94)


		Apontou que o convívio social se ampliou, que aconteceram progressos na motricidade decorrentes da motivação proveniente do convívio social que a escola lhes têm proporcionado, porém que os resultados são menos evidentes no que se refere ao aprendizado dos conteúdos escolares. Concluiu que em Juiz de Fora o processo que ocorre é o da integração, sendo que já se iniciou uma discussão sobre o processo de inclusão. 
	Tartuci (2001) tem como questão central de seu trabalho analisar a interação que alunos com surdez que freqüentam da 6ª série do ensino fundamental à 2ª série do ensino médio estabelecem com seus professores e colegas ouvintes em classes comuns da rede estadual regular de ensino de um município no interior de Goiás. 
		De acordo com Tartuci (2001), as escolas envolvidas em sua pesquisa não têm passado por nenhuma alteração em sua estrutura para atender aos casos de necessidades educacionais especiais. Os alunos com surdez atendidos nestas escolas não tiveram em sua trajetória escolar e ainda não estão tendo oportunidade de vivenciar experiências nas quais seja respeitada sua condição bilingüe.
	Baseando-se em palestra proferida por Sassaki, em outubro de 2000, Tartuci (2001) concorda que a escola que não se transforma é a escola integradora, que não se incomoda de ter alunos com deficiência desde que sejam capazes. Afirma que inclusão não se trata de um novo nome, mas de outro fenômeno, no qual a escola tem que ser transformada para receber os alunos, mudar sua filosofia, teoria, atuação etc.
	Segundo Tartuci (2001), no que se refere aos alunos com surdez, o que se tem feito em nome da integração e da inclusão têm levado às mesmas conseqüências: discursos oficiais apontam para alterações, via mudanças pedagógicas, mas na prática não se diferenciam das práticas integracionistas que limitam a inserção física do aluno com surdez na escola comum e impõem uma língua cujo uso não domina e não adquire normalmente.
	Deslocar os sentidos de uma formação ideológica excludente para uma formação ideológica inclusiva implica pensar uma sociedade sem referenciais determinados, em pensar os sujeitos na sua “diversidade”, dentro de uma formação discursiva que tenha como pressuposto o fato de que os dados se constituem num determinado momento, são históricos, sociais, culturais, não existindo um referencial único, mas uma disposição para lidarmos com o dado e para considerarmos todas as possibilidades da vida.
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