
UMA REVISÃO DE LITERATURA ACERCA DA
ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO FRENTE A EDUCAÇÃO

INCLUSIVA

Marluce Alves SANTOS (UnilesteMG)

Introdução: Uma questão que vem sendo muito discutida no Brasil tanto por
pedagogos como por psicólogos e educadores, como trazem os autores Tessaro
Leonaro, Bray e Rossato (2009), é a inclusão de alunos com deficiência no sistema
regular de ensino.Com isso, na disciplina Psicologia e Necessidades Especiais, foi
realizada uma revisão de literatura acerca da atuação do psicólogo frente à educação
inclusiva. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão de literatura
sobre Necessidades Especiais com foco no trabalho do psicólogo buscando categorizar
as temáticas mais frequentes, bem como os objetivos pretendidos pelo conjunto de
estudos analisados.  Metodologia: A presente pesquisa é do tipo bibliográfico, por
utilizar material já escrito, especialmente no formato de artigo científico. Para a
realização desta pesquisa bibliográfica, a base de dados, Biblioteca Virtual de
Psicologia (www.bvs-psi.org.br), foi acessada entre outubro e novembro de 2011,
sendo utilizada para busca a expressão\"Psicologia e necessidades especiais\". Dos
trabalhos encontrados foram selecionados 17 que condiziam com os seguintes
critérios: todos aqueles escritos em língua portuguesa e que foram publicados entre
2005 e 2010, em revistas de psicologia. Resultados: Os resultados indicaram a
predominância de aspectos cognitivos e sociais como temáticas tratadas, onde, na
categoria cognição constam predominantemente trabalhos que enfocam habilidades,
aspectos subjetivos e comportamentos de pessoas com necessidades especiais. Na
categoria aspectos sociais constam trabalhos sobre inclusão escolar, educação inclusiva
para pessoas que apresentam necessidades especiais.
A prevalência de objetivos de pesquisa avaliativos, sendo elas, em sua maioria, de
campo, encontrando – se trabalhos sobre avaliação assistida voltada para crianças com
necessidades especiais, estudos sobre a proposta de educação inclusiva em escolas de
ensino básico, características das interações entre alunos com síndrome de Down no
sistema regular de ensino, aspectos subjetivos de um aluno portador de deficiência
mental, acesso à universidade por pessoas portadoras de necessidades especiais
educacionais, análise de mediação materna enfatizando díades mãe – criança com
deficiência visual, educação inclusiva na área de educação física e transmissão de
diagnóstico e orientação para pais de crianças com necessidades especiais. Ressalta –
se, finalmente, a pouca representatividade do psicólogo na intervenção em tal contexto.
Nos trabalhos lidos, na maioria, não há intervenção do mesmo, sendo que, apenas um
trabalho apresenta a sua atuação em equipe multidisciplinar. 
 Conclusão: Os resultados dos trabalhos lidos apresentam a pouca representatividade
do psicólogo frente à educação inclusiva, sendo que, conforme apresentado, apenas um
 aponta a intervenção do psicólogo em uma equipe multidisciplinar.
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