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Introdução: Esse trabalho surgiu como exercício prático da disciplina Pesquisa em
Psicologia II, do 4° período do curso de Psicologia do Centro Universitário do Leste de
Minas Gerais. O trabalho buscou refletir sobre a Educação Inclusiva no contexto
brasileiro, acompanhar sua evolução ao longo do tempo e ressaltar os métodos
utilizados em sua prática.  Objetivo: Realizar uma revisão de literatura, discorrer sobre
o conceito da educação inclusiva e a sua legislação, e identificar os métodos utilizados
na educação inclusiva.  Metodologia: Essa pesquisa é do tipo bibliográfico. Foram
utilizados como referencial metodológico 14 artigos publicados na Biblioteca Virtual
em Saúde – Psicologia Brasil (BVS – Psi Brasil) no período de 2009 a 2014. A partir
da revisão de literatura buscou-se enfatizar os principais métodos utilizados na
educação inclusiva no Brasil. Após a leitura dos artigos, foram criadas categorias dos
temas, dos objetivos e dos métodos utilizados, de acordo com os artigos encontrados e
o objetivo desta revisão. Resultados: Os temas mais frequentes dos artigos são:
Inclusão Escolar e Portador de Deficiência, ambos aparecem com a mesma frequência.
Na categoria Inclusão Escolar os trabalhos focam na escola, e na interação com o
professor. Em Portador de Deficiência, encontram-se diversas definições do conceito
que caracterizam e identificam a deficiência. Dentre os objetivos dos trabalhos sobre
inclusão escolar e pessoas com deficiência, a maioria dos textos tinham como
propósitos a discussão do tema. Dentro dessa discussão encontram-se trabalhos que
mencionaram as contribuições da psicologia histórico-cultural para o psicólogo em
relação à educação inclusiva, questões culturais, educação e lazer na vida do
deficiente, e o preconceito que estes enfrentam. Os resultados mostraram que o Braile,
Libras, Sala de Recursos, Serviço de Itinerância, Método Soroban, Monitoria e Jogos
são os métodos utilizados na prática educativa de inclusão. Esses métodos utilizados
na inclusão escolar de pessoas com deficiência aparecem com a mesma proporção nos
artigos acessados. Conclusão: Embora existam vários métodos utilizados na inclusão
de deficientes, é necessária a criação de outras ferramentas que possibilitem a
socialização com aceitação do aluno consigo mesmo e da sociedade com o aluno.
Além da inclusão escolar deve-se buscar a inserção do aluno no meio social ao longo
de sua vida.
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