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1. INTRODUÇÃO

Este estudo tem como temática central a inclusão da pessoa com deficiência - PD O termo pessoa com deficiência será utilizado neste estudo para referir-se à pessoa que apresenta, em comparação com a maioria das pessoas, significativas diferenças físicas, sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores inatos ou adquiridos, de caráter permanente, que acarretam dificuldades em sua interação com o meio físico e social (BRASIL, 1994, p. 22).
 na escola regular e, mais especificamente, nas aulas de Educação Física. Seu objetivo geral é analisar a situação vivenciada pelos alunos com deficiência nas aulas de Educação Física da escola regular de Ensino Fundamental, das redes municipal e estadual da cidade de Uberlândia Uberlândia está situada no Sudeste do País, na região denominada Triângulo Mineiro, no Estado de Minas Gerais, distando 445 Km de Brasília, 610 Km de São Paulo e 543 Km de Belo Horizonte. Sua população urbana é de aproximadamente 500.000 habitantes. (Histórico, 2001)/MG, no contexto nacional da política de inclusão. 
			No Brasil, especialmente a partir dos anos 80, observa-se um incremento na produção científica voltada para a questão da deficiência. Segundo alguns autores isso se justifica pela preocupação que mundialmente passou a existir para com as pessoas com deficiência, a partir de 1981, considerado o “Ano Internacional para as Pessoas Deficientes” (JANNUZZI, 1985; CARMO, 1991; ARAÚJO,1997). Contudo, verificamos, a partir do levantamento bibliográfico realizado, que são escassos os estudos na área da Educação Física que se propuseram a investigar esse assunto. Além disso, inexistem trabalhos nessa área voltados para análises situacionais da inclusão da PD nas aulas de Educação Física na escola regular.
Entendemos que a falta de informações sistematizadas sobre essa questão dificulta a superação dos inúmeros problemas enfrentados por essas pessoas. Esse fato nos motivou ao desenvolvimento deste trabalho, cuja temática central pode ser assim formulada: Qual a situação vivenciada pelos alunos portadores de deficiência, nas aulas de Educação Física da escola regular, de Ensino Fundamental das redes municipal e estadual da cidade de Uberlândia/MG em face da política nacional de inclusão?
Para respondê-la formulamos os seguintes objetivos específicos:
1)	Discutir como os temas da integração/inclusão vêm sendo abordados nos estudos e pesquisas das áreas da Educação e Educação Física.
2)	Analisar os princípios que têm norteado as políticas públicas da Educação Especial no Brasil. 
3)	Verificar, a partir do depoimento de professores de Educação Física e diretores das redes municipal e estadual da cidade de Uberlândia/MG, qual a situação vivenciada pelos alunos portadores de deficiência nas aulas de Educação Física escolar de Ensino Fundamental em face da política nacional de inclusão.


2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa pode ser caracterizada como um estudo de campo de caráter analítico-crítico. Está delimitada na perspectiva espacial à cidade de Uberlândia-MG, mais especificamente às escolas das redes municipal e estadual. 
A rede pública municipal possui um total de 60 escolas de ensino regular. Já a rede pública estadual possui um total de 63 escolas. Desse modo o universo da pesquisa foi composto por 123 escolas, 123 diretores e 300 professores de Educação Física.
Das 43 escolas da rede municipal, 3 não possuíam professores de Educação Física no período de realização da pesquisa (ano 2000-2001). Por esse motivo a população do estudo foi composta por 40 escolas.  
Das 63 escolas da rede estadual que possuem o ensino regular, uma atende apenas o Ensino Médio. Por isso, fizeram parte da população apenas as 62 escolas que possuem o Ensino Fundamental. A população do estudo foi composta, portanto, por 102 escolas de Ensino Fundamental. 
Nas escolas da rede municipal investigadas atuam 40 diretores e 118 professores de Educação Física. Já nas escolas da rede estadual estudadas atuam 62 diretores e 146 professores de Educação Física.
Foram encaminhados questionários para todos os professores de Educação Física e todos os diretores das escolas supra-mencionadas, perfazendo um total de 102 diretores e 264 professores de Educação Física. 
	Analisamos todos os questionários preenchidos que foram, efetivamente 54 questionários de diretores e 119 questionários de professores de Educação Física das duas redes.
As perguntas dos questionários destinados aos professores de Educação Física e diretores foram construídas objetivando fornecer um diagnóstico da situação vivenciada pelos alunos com  deficiência nas aulas de Educação Física, em face da política de inclusão.
Para o alcance do 1º e 2º objetivos específicos deste estudo, realizamos um levantamento bibliográfico. Consultamos o acervo da biblioteca da Universidade Federal de Uberlândia (Campus Santa Mônica e Educação Física), CD Rom da Associação Nacional de Pós-graduação em Educação – ANPED e o banco de dados do Núcleo Brasileiro de Dissertações e Teses em Educação Física, Esportes e Educação Especial – NUTESES. 
Com o intuito de atingirmos nosso terceiro objetivo específico, aplicamos dois questionários. Um direcionado aos professores de Educação Física e outro questionário destinado aos diretores. 
	Para realizarmos a análise dos questionários verificamos o percentual das respostas apresentadas pelos professores e diretores, bem como analisamos o conteúdo dessas respostas. As análises realizadas foram do tipo quantitativo-qualitativo.

3. A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

	Para uma melhor sistematização do trabalho, procuramos responder aos objetivos da pesquisa em três momentos: No primeiro discutimos como os temas da integração/inclusão vêm sendo abordados nos estudos e pesquisas das áreas da Educação e Educação Física. No segundo analisamos os princípios que têm norteado as políticas públicas da Educação Especial no Brasil: integração e inclusão. E, no terceiro apresentamos a análise dos dados obtidos na pesquisa de campo junto aos professores de Educação Física e diretores do Ensino Fundamental das escolas municipais e estaduais da cidade de Uberlândia – MG.
	 Por último, elaboramos, em forma de síntese, as considerações finais do estudo.





4. O TEMA DA INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NOS ESTUDOS E PESQUISAS DAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA

Sabemos que a literatura sobre integração/inclusão é extensa. Nosso intuito não é esgotar toda a literatura existente que envolve essa questão, mas pontuar aquelas que poderão melhor subsidiar nosso estudo.
Na Pós-graduação em Educação no Brasil, vários estudos voltados para PD foram desenvolvidos a partir dos anos 80. 
Dentre os assuntos investigados pelos autores sobre a integração e/ou inclusão da PD, podemos citar, a título de exemplo, a pesquisa desenvolvida por Carmo (1989) que analisou as propostas e realizações ocorridas no plano das políticas brasileiras de Trabalho, Educação e Lazer, concernentes às pessoas com deficiência física. Esse autor verificou que a discriminação e a segregação dos “deficientes” acompanham os homens desde os tempos mais remotos da civilização. 
Podemos dizer que as teses e dissertações defendidas no período que compreende os anos 80 do século XX a 2001 abordam diferentes aspectos afetos à questão da integração/inclusão da PD. É possível de fato afirmar que, apesar das lacunas que persistiram e das diferentes opções e abordagens utilizadas pelos autores, relevantes contribuições foram dadas na busca da superação dos problemas relacionados à integração/inclusão da PD.  
	Quanto à produção veiculada por livros publicados a partir dos anos 80, cujo foco foi a integração e a inclusão da pessoa com deficiência na escola, destacamos o livro de  Mantoan et al. (1997).
	Mantoan et al. (1997) discutiram as políticas referentes à integração/inclusão escolar e social da pessoa com deficiência. Os autores abordaram temas como: diversidade e processo de integração; a integração da pessoa deficiente no mercado de trabalho; o papel da escola na inclusão do deficiente mental, dentre outros.
De uma maneira geral, verifica-se que os autores dos livros produzidos sobre essa temática expressam a preocupação com a inclusão escolar e/ou social da PD e com os problemas afetos à Educação Especial no Brasil. Abordam temas específicos e diferenciados, que variam desde formação de professores, aspectos didáticos-pedagógicos, inserção no mercado de trabalho, até perspectivas mais ampliadas como políticas públicas e tendências atuais em Educação Especial.
Congressos científicos realizados em âmbito nacional e internacional também priorizaram o tema da integração e inclusão do deficiente. Como exemplo citamos: O III Congresso Ibero-Americano de Educação Especial, realizado em Foz do Iguaçu de 4 a 7 de Novembro de 1998, cuja temática versou sobre Diversidade na Educação: Desafio Para o Novo Milênio. Nesse evento temas sobre a inclusão social da pessoa com necessidades especiais foram abordados a partir de diferentes posicionamentos de vários estudiosos e vertentes teóricas ligados a essa área. 
Outro evento que imputamos de importância para o debate sobre a Educação Especial foi realizado pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED, em sua  23ª Reunião Anual.  A 23ª Reunião anual da ANPED foi realizada entre 24 e 28 de setembro de 2000, na cidade de Caxambu/MG.  Com o tema Educação não é Privilégio (Centenário de Anísio Teixeira), este evento priorizou, no Grupo de Trabalho - GT da Educação Especial, a discussão sobre a temática da  Educação Inclusiva. 
Neste mesmo evento, no Mini-Curso promovido pelo GT da Educação Especial, foi apresentado o trabalho desenvolvido por Baptista (2000).  Esse autor fez uma análise dos aspectos pedagógicos da Educação Inclusiva. Discutiu, entre outros fatores, a práxis pedagógica no atendimento às “diferenças,”as bases teóricas e as conseqüências metodológicas que têm caracterizado a Educação Especial nas últimas décadas, bem como a Educação Inclusiva e a ação educativa como suportes necessários e estratégias de intervenção.
	Os periódicos nacionais também abordaram nessas últimas duas décadas, em diferentes perspectivas, o tema da pessoa com deficiência. Merece destaque especial a Revista Presença Pedagógica (1999), que abordou em todo o volume cinco o tema da Inclusão e Exclusão Escolar. 
No intuito de contribuir para a existência de uma educação brasileira menos excludente, os artigos, de forma geral, procuraram levar os leitores à reflexão sobre situações em que vivem os educadores dedicados à luta cotidiana pela inclusão, como processo de transformação social. 
Esse breve balanço da produção científica da área da Educação voltada para a pessoa com deficiência nos permite observar que o interesse por esse tema e, conseqüentemente, pelas dificuldades enfrentadas por esse segmento da população vem suscitando a atenção dos pesquisadores há várias décadas.  
Também na área da Educação Física, a produção científica em relação à pessoa com deficiência tem apresentado crescimento a partir dos anos 80, como afirma Silva (1997). 
Essa autora ressaltou que os estudos sobre a pessoa com deficiência surgem nos mestrados da área da Educação Física apenas em 1983 e permanecem escassos até 1989. Destacou que as dissertações e teses voltadas para esse tema, produzidas nos cursos de mestrados e doutorados em Educação Física, apresentaram, nesse período, abordagens predominantemente empírico-analíticas. 
	Dentre os trabalhos produzidos na área da Educação Física e Esportes voltados para as pessoas com deficiência, podemos dizer que existem dois eixos centrais. O primeiro relaciona-se mais diretamente com a nossa temática, integração/inclusão da PD no ensino regular. Nele as preocupações estão mais voltadas para a questão da Educação Física Escolar, ou seja, para o campo educacional. 
	O segundo eixo refere-se mais especificamente à Educação Física Adaptada Educação Física Adaptada é a Educação Física para pessoas portadoras de necessidades especiais. São consideradas atividades apropriadas e possíveis as atividades desenvolvimentistas, jogos, esportes e atividades rítmicas. Toda programação deve ser adequada aos interesses, capacidades e limitações dos estudantes (JUNGHAHNEL-PEDRINELLI, 1994, p. 7)., cujos objetivos estão direcionados à reabilitação, qualidade de vida, recreação, lazer e treinamento para pessoas com deficiência.
Faremos a seguir um breve relato sobre as dissertações e teses que abordaram a questão da integração/inclusão do deficiente na Educação Física.
As dissertações e teses analisadas em nosso estudo apontam diretrizes para a superação dos problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência e buscam alternativas direcionadas para uma Educação Física Inclusiva. Demonstram a necessidade de repensar os currículos dos cursos de Educação Física; envolver pais e professores como forma de viabilizar a participação dos alunos PD nas aulas de Educação Física; elaborar projetos de extensão na área voltados para a comunidade, oportunizando aos alunos do curso de Educação Física vivenciar esta prática. 
Na área da Educação Física Adaptada várias dissertações e teses foram publicadas. Destacamos o estudo de  Araújo (1997).
Araújo (1997) resgatou e discutiu a estruturação do desporto para a PD no Brasil. Procurou, fundamentado na literatura consultada, as razões desse movimento, hoje internacionalmente conhecido. O autor deu atenção especial às ações implementadas por parte dos governos, no sentido de estabelecer o atendimento a esta população.
No levantamento realizado não identificamos livros que abordassem especificamente a temática deficiência e Educação Física Escolar, principalmente quando destacamos a  relação integração/inclusão. 
Livros voltados mais diretamente para a Educação Física Adaptada existem em maior quantidade, apesar de podermos afirmar que essa produção ainda é limitada. Ressaltamos o estudo de Rosadas (1989).
Rosadas (1989) procurou demonstrar em seu livro: “Eu posso. Vocês duvidam?” que o portador de deficiência é um ser capaz. Utilizou atividades físicas adaptadas e jogos esportivos para o deficiente como forma de demonstrar as potencialidades e possibilidades dessa clientela.
Os livros publicados sobre deficiência estão mais voltados para o campo da Educação Física Adaptada. E, o eixo central dessas publicações contempla, prioritariamente, a psicomotricidade numa perspectiva funcionalista, o esporte de rendimento e as atividades físicas adaptadas como forma de intervenção terapêutica e de melhoria na qualidade de vida.
Alguns eventos em nível nacional também foram realizados para discutir o tema da PD. Destacamos o IV Congresso Brasileiro de Atividade Motora Adaptada, por demonstrar preocupações relacionadas à inclusão da PD no campo escolar. 
	Em relação aos periódicos da Educação Física voltados para a deficiência, citamos a Revista SOBAMA, que é hoje o único periódico da área da Atividade Motora Adaptada no Brasil. Não possuímos, até o momento, periódicos direcionados especificamente para Educação Física Escolar e Deficiência. 
Esse breve balanço da literatura permiti-nos observar que, apesar das contribuições trazidas pelos autores, ainda é escassa a produção voltada para a inclusão da PD na Educação Física Escolar. Estudos que exponham dados sobre a realidade situacional dos alunos portadores de deficiência nas aulas de Educação Física não foram identificados.
4. PRINCÍPIOS QUE TÊM NORTEADO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL: INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO.
		
4.1- Princípio da integração
O princípio da integração tem vigorado há mais de 3 décadas no Brasil. Surgiu em 1970 como um movimento que visava acabar com a segregação, favorecendo a interação entre alunos com deficiência e alunos considerados “normais”. Historicamente, teve início nos países escandinavos, mas foi nos Estados Unidos que o movimento se solidificou. O Canadá, e em particular Québec, também aderiu a esse movimento. É possível afirmar que esse movimento tornou-se presente na maioria dos países da Europa  (SAINT-LAURENT, 1997).
De acordo com Carmo (1991) o princípio da integração é constituído por alguns valores, entre eles o reconhecimento da igualdade universal entre os homens em direitos e deveres. 
A visão igualitária, ou seja, que todos têm as mesmas possibilidades, pressupõe apenas as condições imediatas ao pretendido, idealizado, sonhado e não leva em consideração as condições sociais e econômicas dos que nela tomam parte, como também ignora as diferenças de classe existentes e suas razões determinantes.
Apesar das limitações destacadas, Carmo (1991) admite que os integracionistas percebem e lutam para que os homens possam viver e atuar socialmente. Isso representa um avanço em relação à corrente segregacionista, que advoga que os portadores de deficiência precisam ser separados do resto da sociedade.
	Na realidade brasileira, a segregação dos alunos com deficiência é associada a toda uma história de exclusão de grande parte das populações marginalizadas. Esses fatos podem ser evidenciados pelos altos índices de analfabetismo, pelas altas taxas de desemprego, pela discriminação de grupos raciais, pela questão de gênero, ou seja, mulheres ganham menos que os homens, negros ganham menos que os brancos, e mulheres negras, menos ainda que quaisquer outros grupos (CARVALHO, 1999).
O fracasso escolar dessa população muitas vezes é justificado por princípios de caráter liberal São chamados princípios liberais por tratarem os fenômenos de forma abstrata, o que implica numa idéia equivocada dos mesmos (CARMO ,1991, p. 273)., jogando a responsabilidade pela evasão e reprovação escolares sobre os alunos, suas famílias e sua cultura, por serem populações em condições desfavoráveis de vida e de desenvolvimento.
	Para Carmo (1982, p. 04),
“a ausência física do aluno da escola (evasão) não é manifestação de negligência ou irresponsabilidade do aluno ou de seus pais, mas a única opção num “dilema de ferro” de que dispõe para auxiliar sua família e a si mesmo, buscando o trabalho precoce como meio de sobrevivência.” 

O documento Brasil/Política Nacional de Educação Especial (1994) afirma que a integração se justifica como princípio na medida em que se refere aos valores democráticos de igualdade, participação ativa, respeito, direitos e deveres socialmente estabelecidos.
Não podemos deixar de mencionar que ao mesmo tempo em que o princípio da integração expressa tais valores e, em nome deles, recebe os alunos na escola regular, em contrapartida a realidade nos mostra que esses mesmos alunos acabam sendo encaminhados de volta à escola especial, usando o discurso de que eles não conseguem se adaptar na escola regular, que, em decorrência desses fatores, acaba por segregá-los novamente. Portanto, o princípio da integração advoga a inserção somente daqueles que conseguirem se adaptar ao sistema escolar.  
No nosso ponto de vista, a integração, se condicionada à capacidade de adaptação do aluno, mascara a realidade escolar, passando para o aluno a responsabilidade de permanecer ou não na escola, sendo, portanto, mais um mecanismo excludente. A integração, vista por esse prisma, faz o aluno co-responsável pela sua própria exclusão, levando-o à destruição de sua auto-estima e a sentir-se incapaz de responder às exigências da escola. Podemos dizer que Carmo (2001, p. 44) expressa esses fatos quando se refere à “igualdade de direito: do “direito” de ser excluído.”
O princípio da integração apresenta como pressuposto ideológico que todos somos iguais e por isso podemos estar juntos, porém desconsidera que somos todos diferentes, únicos, singulares, enfim, humanos. Desconsidera a história cultural do indivíduo. Traz ainda uma idéia de deficiência vinculada à doença, apesar de, como ponto positivo, advogar pela inserção do deficiente no âmbito escolar e social.
As propostas pedagógicas educacionais baseadas nesse princípio são voltadas para o modelo clínico, de reeducação, tendo como referência padrões de normalidade, tentando igualar o desigual, não respeitando as diferenças que lhe são próprias. 
O princípio da integração, no nosso entendimento, não conseguiu sustentar a inserção do deficiente na escola e nos diferentes espaços sociais de forma concreta, respeitando e aceitando, na essência, as diferenças e a diversidade humana.
Diante disso, percebemos que as ações para a efetivação do processo de integração apresentaram várias lacunas que, sem dúvida, propiciaram o aparecimento de uma nova diretriz política que norteou não só o Ensino Especial mas a Educação de um modo geral: o princípio da inclusão. Essa é a questão abordada a seguir. 

4.2 -  Princípio da inclusão
O princípio da inclusão que surgiu nos Estados Unidos em 1975, demarcou a chamada escola inclusiva, efetivada oficialmente com a Lei Pública 94.142 (MRECH, 1998). 
No Brasil essa perspectiva tomou impulso nos anos 90, e é provável que estará fortemente presente nos primeiros 10 anos do século XXI em todos os países. 
Mas como poderíamos compreender o fenômeno da inclusão como um princípio que tem norteado as políticas públicas sociais e educacionais?.
O termo inclusão é recente e teve sua origem na palavra inglesa “full inclusion”. Segundo Stainback & Stainback (apud DORÉ et al.,1997, p.176), 

 “... trata-se de um novo paradigma” (...) a noção de “full inclusion” prescreve a educação de todos os alunos nas classes e escolas de bairro (...) reflete mais clara e precisamente o que é adequado: todas as crianças devem ser incluídas na vida social e educacional da escola e classe de seu bairro, e não somente colocada no curso geral (“mainstream”) da escola e da vida comunitária, depois de ele já ter sido excluído.” 

Vale ressaltar que, historicamente, o direito de toda pessoa à educação foi preconizado, legalmente, há mais de 50 anos, pela Declaração Mundial dos Direitos Humanos. Recentemente, a Conferência Mundial de Educação para Todos Em março de 1990, realizou-se em Jomtiem, na Tailândia, a Conferência Mundial de Educação Para Todos, convocada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial, com o propósito de gerar um compromisso mundial de buscar uma solução conjunta dos países para a crise na área educacional. (REVISTA INTEGRAÇÃO,1994).
 veio reforçar esses direito.
	Podemos dizer que tanto a Conferência Mundial de Educação Para Todos (1990) como a Declaração de Salamanca (1994), inspirada nos princípios de integração e no reconhecimento da necessidade de ação para conseguir “escolas para todos”, buscaram um consenso mundial sobre os futuros rumos dos serviços educativos especiais: combater a exclusão escolar e reduzir a taxa de analfabetismo. 
O Documento de Salamanca, ao mesmo tempo que advoga uma escola para todos, menciona a importância de se educar algumas crianças em escolas especiais e/ou salas especiais em escolas regulares. 
Apesar de algumas controvérsias, o Documento de Salamanca merece destaque por ter sido um marco referencial para as novas tendências educacionais e principalmente para a Educação Especial. 
O princípio da inclusão coincide com as idéias que fundamentam o liberalismo Liberalismo é “A doutrina que tomou a si a defesa e a realização da liberdade no campo político. Tal doutrina nasce e se afirma na Idade Moderna e pode ser considerada dividida em duas fases: 1ª A fase do séc. XVIII, caracterizada pelo individualismo; 2ª a fase do séc. XIX caracterizada pelo estalinismo” ( ABBAGNANO, 1962, p. 576). E,  ainda (...) O liberalismo é um fenômeno histórico que se manifesta na Idade Moderna e que tem seu baricentro na Europa (...), (...) manifesta-se nos diferentes países em tempos históricos bastante diversos, conforme seu grau de desenvolvimento (BOBBIO,1986, p. 686-687).
: “todos são iguais”; a necessidade de “igualdade de oportunidades”; a “educação é para todos” e, ainda, a educação deve ter como objetivo a unidade de cultura, de espírito e homogeneidade nacional. Idéias liberais divulgadas em conferência proferida na Escola Normal de São Paulo, em 24 de agosto de 1916, p. 19 – 54 Carneiro Leão (apud DALBÉRIO, 2001, p. 91).	
Portanto, ao se pensar em inclusão, não se pode ter uma visão ingênua, é preciso aproveitar o discurso atual de “escolas para todos” e buscar caminhos para que ela se efetive tendo como meta uma educação de qualidade. 
Carmo (2001) afirma que existem duas correntes no que diz respeito à educação inclusiva: a dos legalistas que, respaldam a inclusão em bases legais do “direito de todos” e dever do Estado, e a dos adaptadores, que visam adaptar a escola em seu caráter aparente, podendo ser chamados de “adaptadores” sociais ou restauradores escolares e da educação.
Concordamos com Carmo (2001) que tanto uma corrente como a outra não apresentam consistência em seu discurso para sustentar a inclusão. Os legalistas acabam pondo em prática uma ação desarticulada, sem consistência e compromisso com a realidade objetiva das escolas brasileiras, proporcionando segregação, comprometimento da auto-estima das PD, que, incapazes de responder às exigências da escola regular, acabam mais uma vez excluídos de seu interior.
Carmo (2001) explica que os restauradores acreditam que para ocorrer a inclusão o mais importante é reformar as escolas, de forma superficial ou aparente, promovendo mudanças tais como: adaptações arquitetônicas, adequação dos conteúdos curriculares, preparação dos professores e outras alterações de caráter metodológico. Desconsideram, portanto, a incompatibilidade histórica que sempre existiu entre os projetos político-pedagógicos das escolas especiais e os das regulares, propondo alterações superficiais na organização do espaço escolar, deixando de discutir elementos importantes para o processo de inclusão.
Concordamos com os autores que advogam uma nova forma de organização escolar como meio de concretizar uma escola para todos, o que implica, necessariamente, uma mudança de paradigma. Vários autores defendem também defendem a necessidade de uma nova forma de organização escolar, por exemplo: Saint-Laurent (1997), Mittler (1999) e Carmo (2001). 
Entendemos que o momento atual é talvez o mais importante e ao mesmo tempo o mais conflitante para a Educação Especial, tanto no Brasil como no mundo. Segundo Mrech (1999), esse momento retrata uma forte inclinação para a junção entre Educação Geral e Educação Especial, de forma que o paradigma da inclusão possa transformar a dicotomia existente entre ambas em vertente única: a Educação Inclusiva.
Estamos de acordo com Carmo (2001, p.47) quando afirma ser necessário,  na perspectiva inclusivista,

 ... “superar as relações educacionais hoje existentes na atual estrutura escolar seriada, redimensionar o tempo  e  o  espaço  escolares,  bem como flexibilizar os conteúdos rumo a uma abordagem integradora que rompa com a compartimentalização das séries, das disciplinas e com a fragmentação do conhecimento. Enfim, precisa superar de forma radical a atual organicidade escolar brasileira.” 

Entendemos como condição básica para a inclusão repensar a organicidade escolar brasileira, mas para isto é primordial dar os subsídios necessários para sustentar e viabilizar essa mudança. Caso contrário, é como ter dado a “liberdade” aos escravos e não garantir-lhes os direitos mínimos de cidadania.
	Estamos cientes de que o movimento em prol de uma educação para todos, e conseqüentemente da escola inclusiva, ocorre num contexto de extrema exclusão social, o que sem dúvida é um grande empecilho para que se assegurem os direitos das pessoas com necessidades especiais.
Como processos sociais, tanto a integração como a inclusão são de fundamental importância para que tenhamos chegado ao século XXI encarando e reconhecendo a necessidade de repensar a Educação em geral e, particularmente, a Educação Especial. 
A inclusão traz uma perspectiva arrojada de escola, de ensino, de educação. Precisamos, portanto, enfrentar o desafio, mas não podemos abraçar a inclusão sem considerar as idéias liberais contidas nos discursos, as restrições, pontos fundamentais e determinantes levantados nos estudos e pesquisas, tanto em nível nacional quanto internacional. 
	Devemos considerar também as propostas já implementadas no Brasil e no exterior, as especificidades de cada deficiência e clientela da Educação Especial. É preciso visar uma organicidade escolar que atenda à diversidade e à diferença, considerando a própria história do processo histórico da educação, para que consigamos efetivá-la na prática das escolas brasileiras.

5. ANÁLISE SITUACIONAL DA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, EM UBERLÂNDIA- MG

Nesta parte buscamos explicitar, de forma breve, os principais resultados observados, a partir dos dados coletados na pesquisa de campo, que foram os depoimentos de diretores e professores de Educação Física, da rede municipal e estadual da cidade de Uberlândia-MG, sobre a situação vivenciada pelos alunos portadores de deficiência, nas aulas de Educação Física do Ensino Fundamental, na escola regular, em face da política nacional de inclusão.
·	Os diretores da rede estadual e municipal de ensino, participantes da pesquisa, não conceituam inclusão escolar com clareza. Algumas respostas a essa questão demonstraram um conteúdo discriminador em relação ao PD, evidenciando visões segregacionistas ou, no máximo, integracionistas. Portanto, distantes do debate atual a respeito da política de inclusão.
·	Existem PD (auditiva, física, mental, visual e múltipla) freqüentando aulas de Educação Física, tanto na rede estadual, quanto na rede municipal. A deficiência física foi a mais encontrada na rede de ensino estadual e a deficiência auditiva está mais presente na rede municipal.  
·	As principais dificuldades encontradas indicadas pelos diretores das duas redes de ensino foram: falta de preparação, formação e qualificação dos professores; espaço físico e prédios inadequados.
·	Nem os professores de Educação Física da rede municipal, nem os professores da rede estadual apresentaram um conceito consistente sobre inclusão escolar. Algumas respostas, como vimos, também expressam preconceitos, discriminação ou uma concepção de deficiência vinculada à doença e anormalidade. Poucos professores demonstraram possuir um conhecimento mais sistematizado sobre a inclusão escolar, como política educacional, ou como princípio. 
·	A maior concentração de portadores de deficiência, nas duas redes, está na 1ª série. As menores concentrações encontram-se, nas duas redes, nas séries finais: 6ª e 8ª séries na rede municipal e 6ª série na rede estadual.
·	A maioria dos professores de Educação Física da rede estadual não possui alunos PD nas suas aulas. Os motivos relacionados para a não participação dos alunos com deficiência foram diversificados, variando desde preconceito do aluno, insegurança, timidez e até tomar remédio controlado, risco de aumentar a deficiência visual e realização de cirurgia.
·	A maioria dos professores de Educação Física da rede municipal possuem alunos com deficiência nas suas aulas. 
·	Tanto as escolas estaduais, quanto as municipais não possui, de forma geral, locais adaptados para os alunos com deficiência realizarem as aulas de Educação Física. 
·	Praticamente inexistem, nas duas redes de ensino, materiais adaptados para os alunos com deficiência utilizarem nas aulas de Educação Física. 
·	A maioria dos professores das duas redes de ensino mencionou que não faz adaptação dos conteúdos para PD nas aulas de Educação Física. 
·	De acordo com os professores das duas redes de ensino, as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos PD para participarem das aulas de Educação Física são: preconceito, aceitação dos colegas, entrosamento, relacionamento, rejeição e discriminação; falta de local adequado, materiais específicos, estrutura adequada e aparelhos específicos; medo do PD de se expor, de errar, de participar, timidez, vergonha, ansiedade; falta de formação, preparação e conscientização profissional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
	Os resultados nos mostram que a perspectiva que se apresenta para as pessoas com  deficiência nas aulas de Educação Física na cidade de Uberlândia estão distantes de atingir aquilo que preconiza a política de inclusão escolar. É possível afirmar que mesmo a política de integração não foi, ainda, de fato atingida, visto que não estão garantidas as condições básicas de acesso e permanência do aluno PD na escola, mais especificamente nas aulas de Educação Física. Isso fica evidente quando observamos que diminui sensivelmente o número de deficientes nas séries mais avançadas. 
	O fato de já existirem PD freqüentando aulas regulares de Educação Física já significa um grande avanço. Porém, no nosso modo de ver, ainda há um longo caminho a trilhar para que as metas da inclusão sejam atingidas. 
Entendemos que as transformações necessárias para que a inclusão aconteça implicam mudanças radicais em nossa forma de organização social.  Essas mudanças, por sua vez, estão relacionadas com uma nova visão de homem, mundo e sociedade, em que o respeito às diferenças ultrapasse o discurso e as políticas governamentais e se materialize em nossas diferentes formas de produção e relações sociais.
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