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Introdução: Nos últimos 40 anos, podem-se observar novas tendências na educação
especial.  Vários países têm modificado seu modelo educacional, buscando a inclusão
de seus alunos. A proposta da inclusão escolar ganhou força e visibilidade a partir dos
encontros realizados na Tailândia em 1990 e em Salamanca, na Espanha em 1994,
tornando-se uma concepção aprovada na comunidade internacional. Este estudo faz
parte de uma pesquisa de iniciação científica do Unileste-MG, na qual busca mostrar
que o movimento pela inclusão requer uma mudança estrutural, desde a mentalidade
das pessoas sobre educação especial até currículo escolar para as pessoas com
necessidades educacionais especiais. Objetivo: Nesse sentido, a presente pesquisa tem
como objetivos correlacionar Educação Especial e Educação Inclusiva,
proporcionando um entendimento conceitual e histórico das duas propostas
educacionais. Tem como finalidade ainda, verificar as ações inclusivas que são
desenvolvidas pelas escolas. Por fim, este trabalho busca fomentar estudos na área da
Educação Inclusiva. Metodologia: No intento de conseguir alcançar tais fins, optou-se
por trabalhar com pesquisa qualitativa. Numa primeira etapa, foi desenvolvida uma
revisão de literatura sobre a temática em questão. Nessa, foram selecionados para a
leitura autores consagrados na área da Educação Especial e/ ou Inclusiva. Após as
leituras, procurou-se realizar os fichamentos dos textos lidos, contribuindo dessa
forma, para a elaboração da fundamentação teórica da pesquisa. Após esta pronta,
partiu-se para o campo, onde se entrevistou três pessoas com algum tipo de
deficiência. Resultados: Com a pesquisa feita pode-se perceber que os indivíduos com
deficiências são ainda discriminados, assim como na época da educação especial, e
que, apesar de se falar em educação inclusiva, essas crianças ainda não tem as
condições mínimas de freqüentarem uma escola regular, uma vez que pouco há de
adaptações arquitetônicas e, em relação aos educadores, estes ainda são pouco
preparados para lidarem com esses educandos. O que contradiz a real proposta da
educação inclusiva. Percebe-se que é necessária muita divulgação dessa temática da
educação inclusiva, uma vez que percebeu-se que as próprias pessoas com deficiência
não sabem de que se trata. Também faz-se necessário que se prepare melhor os
educadores. Enfim, o trabalho trouxe maior experiência em relação a este tema,
proporcionou maior consciência em relação ao outro e à importância de se estar atento
a diversidade humana. As pesquisas nesse campo devem continuar e esse assunto deve
ser melhor entendido por toda a sociedade, pois se trata de melhores condições de vida
para pessoas que são cidadãos de direitos e deveres como qualquer um. Conclusão:
Espera-se que, a partir dos estudos realizados, que esta pesquisa contribua na
promoção e ressignificação de práticas de ensino, buscando uma motivação para o
atendimento das necessidades educativas de todas as pessoas, comprometendo-se
assim, com a melhoria dos serviços educacionais prestados à comunidade.
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