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ARTIGO DE REVISÃO

RESUMO – Este artigo tem como objetivo discutir teoricamente algumas 
carências e desafios da Psicologia na atuação da educação inclusiva. 
As análises dos estudos teóricos produzidos, assim como das pesquisas 
científicas divulgadas nos últimos anos, evidenciaram que a Psicologia 
tem a necessidade de exercer uma atuação contextualizada e reflexiva, e 
acima de tudo comprometida socialmente com os alunos em processo de 
inclusão escolar e seus professores. Conclui-se que o impulsionamento para 
a mudança de paradigma vivenciado nas instituições escolares, para que se 
tornem espaços inclusivos, exige posicionamentos políticos, pedagógicos 
e institucionais mais democráticos e com respeito à diversidade humana. 
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INCLUSÃO ESCOLAR NO BRASIL: POLÍ-
TICAS, AÇÕES E INDEFINIÇÕES
Como se sabe, a educação brasileira se insere 

no quadro de transformações e discussões da 
in   clusão escolar com um rápido percurso ini-
ciado em 19901, que coincidiu com a realização 
da Conferência Mundial sobre Educação para 
Todos2, ocasião em que foram estabelecidas prio -
ridades para a Educação nos países de terceiro 
mundo. Mas é com a condensação do Plano 
De      cenal da Educação para Todos, em 1993, 
assim como as metas posteriores lançadas pelo 
governo (descentralização da administração de 
verbas, currículo básico, educação à distância, 
avaliação nacional das escolas), que se fundem 
ações alinhadas às tendências mundiais de uma 
educação para todos1.

Todavia, alguns alinhamentos internacionais 
ganharam maior destaque ao buscarem abordar, 
especificamente, a proposta de inclusão escolar 
de alunos com necessidades especiais. De acor-
do com a Declaração de Salamanca3, a constru-
ção de uma sociedade inclusiva é um processo 
de fundamental importância para a manutenção 
de um Estado Democrático. É este princípio que 
o Brasil busca partilhar com a implementação de 
suas ações educacionais inclusivas, que tomam 
forma nas Novas Leis de Diretrizes e Bases da 
Educação4.

Desta forma, no âmbito nacional, a polêmica 
discussão da proposta educacional inclusiva se 
deu pela aprovação, em 1993, e pela promulga-
ção, em 1996, da Nova Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, que em seus artigos firma a neces-
sidade de equidade ao atendimento educacional 
no ensino regular a todos os educandos. Deixa 
claro, em seu Art. 3º (inciso I, II e IV), que os 
princípios de igualdade de condições de acesso e 
permanência, com respeito à liberdade e apreço 
à tolerância, deverão ser as bases e princípios 
da Educação4. 

Esta compreensão é reafirmada na forma de 
lei, pelo Decreto nº 6.571, promulgado em 17 
de setembro de 20085, que busca avançar nas 
discussões da inclusão escolar ao regulamentar 
a possibilidade de atendimentos educacionais 

especializados aos alunos em processo de in-
clusão decorrentes de deficiências, transtornos 
globais do desenvolvimento, e altas habilidades 
ou superdotação. Dentre os objetivos traçados 
pela nova regulamentação nacional estão: prover 
condições de acesso, permanência e participa-
ção, com a garantia de transversalidade das 
ações da educação especial no ensino regular, 
por meio do desenvolvimento de recursos didá-
ticos e pedagógicos que auxiliem na eliminação 
das barreiras acadêmicas para esses alunos nos 
diferentes níveis acadêmicos2-4.

Ainda de acordo com a legislação, a com-
preensão da Educação Especial nessa nova 
esfera vem possibilitar a oferta do atendimento 
especializado aos alunos, com o oferecimento de 
recursos e procedimentos apropriados, facilitan-
do a acessibilidade e a eliminação de barreiras 
e, assim, efetivando a promoção da formação 
integral dos alunos6.

Não podemos desconsiderar que os amparos 
legais vêm possibilitando gradativamente a in-
clusão de alunos com necessidades especiais no 
ensino regular. De acordo com o Censo da Edu-
cação Básica, realizado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais, no ano 
de 2006, finalizado e divulgado em 2008, houve 
crescimento de 72,4% do número de matrículas 
realizadas em escolas regulares, o que, segundo 
análise, torna-se um favorável indicador para a 
inclusão escolar6.

Entretanto, se por um lado as estatísticas 
parecem animadoras, por outro não podemos 
deixar de considerar que o indicador de inclu são, 
quando delimitado pela realização da ma   trícula 
do aluno, não garante que o acesso e a perma-
nência do aluno, como proclamado pelos dife-
rentes documentos nacionais e internacionais 
que defendem a inclusão escolar, de fato está 
sendo efetivado. As ações de inclusão escolar 
direcionadas por diferentes chavões políticos, 
como por exemplo, considerar a matrícula dos 
alu   nos como um indicador positivo, podem ser 
verídicas, mas se tornam ilusórias quando essas 
mesmas estatísticas indicam os índices de eva são, 
repetência e nível de alfabetização dos alunos, 



Educação, Psicologia Escolar E inclusão

Rev. Psicopedagogia 2011; 28(86): 185-93

187

independentemente de possuírem deficiências 
ou não. Tal fato mobiliza repensar as propostas 
de inclusão escolar e os indicadores meramente 
estatísticos lançados nos levantamentos realiza-
dos, que parecem desconsiderar questões como: 
condições de instalações, despesas e materiais, 
tempo letivo, formação de professores, clima e 
gestão escolar, ações essas que, como se sabe, 
contribuem para a efetividade do ensino. 

Nesse sentido, pensar em um processo de 
inclusão escolar que dê conta das ações exclu-
dentes que cercam as escolas é assumir que 
mui  ta atenção deve ser dada ao caráter elitista e 
homogeneizante das práticas pedagógicas e suas 
inadequações na abordagem da diversidade dos 
alunos, e que exige de nossas consciências um 
despertar mais ético ante a questão social fundada 
por exclusões e desigualdades7. Ainda de acordo 
com a autora, a escola deve passar de um local de 
apropriação do conhecimento para constituir-se 
em um espaço para o exercício da reflexão crítica, 
de maneira que se revejam as dinâmicas e orga-
nizações pedagógicas instauradas ao longo dos 
tempos, em nossas instituições escolares. 

Um avanço na Educação pressupõe o alcance 
de um novo patamar na história da evolução da 
humanidade, com a revisão dos inúmeros equi-
líbrios existentes, injustiças e desigualdades, 
que assolam nossa sociedade. Uma análise da 
realidade capitalista contemporânea e suas cruéis 
consequências, tais como miséria, desemprego, 
conflitos étnicos, racismo, discriminação e mar-
ginalização de camadas da população, permeiam 
o processo de inclusão escolar de alunos com 
necessidades especiais8. 

Discutir a temática da inclusão escolar nos 
remete, inicialmente, à discussão do papel da 
escola na sociedade6,8-10. Pode-se dizer que a 
escola assume o relevante papel na consolidação 
de determinados “traços” sociais, sendo produ-
to e produtora desses mesmos traços. Ainda 
segundo a autora, para estudar a escola e sua 
organização é necessário contemplar os aspectos 
amplos da sociedade, como a economia e a polí-
tica. “A inclusão, então, aparece como propulsora 
de uma nova visão da escola. Entretanto, sob o 

discurso do respeito às diferenças, oportuniza-
-se educação diferente para “compensar” as 
di   ferenças sociais”9.

De maneira geral, as pesquisas que tratam 
das políticas educacionais refletem, explicita-
mente, o discurso da educação como instrumen-
to para o enfretamento do processo de exclusão 
social, acrescido da possibilidade de justiça 
social da escola para todos, inclusive, para as 
pessoas com necessidades especiais10. Estas 
mesmas políticas abordam e divulgam, em suas 
diretrizes, a importância do processo de socia-
lização em detrimento de currículos conteudis-
tas, em respeito ao ritmo de cada criança. Porém, 
a autora conclui que, embora esses princípios 
sejam, em tese, democráticos, na verdade existe 
um hiato entre a intenção e a realidade vivida 
em nossas escolas. 

Ainda de acordo com a autora10, dentre as prin-
cipais causas do distanciamento entre a intenção 
e a realidade educacional em nosso País podem 
ser destacados os seguintes pontos: manutenção 
das formas hierarquizadas e pouco democráticas 
das políticas educacionais; desconsideração da 
história profissional daqueles que fazem o dia-
-a-dia da escola; implantação das políticas sem 
a articulação com a infraestrutura necessária; 
ma       nutenção de concepções a respeito do aluno 
e de sua família de classes populares, que des-
qualificam uma parcela importante da população, 
para a qual essas políticas são dirigidas; desco-
nhecimento das reais finalidades das políticas 
educacionais implementadas pelos próprios 
educadores, e demais profissionais da educação, 
dentre eles, os próprios psicólogos escolares. 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E PSICOLOGIA: 
APROXIMAÇÕES NECESSÁRIAS
Diferentes estudos internacionais já enfo-

caram os aspectos mais explícitos que dificultam 
o processo de inclusão de alunos com neces-
sidades especiais nas escolas. Dentre os vários 
aspectos abordados, ainda é unânime a falta de 
capacitação profissional adequada, a falta de 
recursos e materiais apropriados, as barreiras 
arquitetônicas e físicas, as barreiras humanas 
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atitudinais que permeiam as práticas pedagó-
gicas em relação à inclusão, dentre outros11- 14. 

Ressalta-se que, para tanto, os desafios dos 
psicólogos escolares são tão concretos como a 
concretude dos problemas que assolam as ins-
tituições escolares do País. Há que se superar, 
assim, a necessidade de uma formação política e 
ideológica, que dê embasamentos para uma ação 
profissional crítica e construtora da realidade 
brasileira, contrapondo-se, efetivamente, a uma 
política educacional segmentada, massificante 
e dominadora, que há muito direciona nossas 
escolas1,7,8,15,16.

A ressignificação da atuação da Psicologia 
Escolar passa pela apropriação de referenciais 
teóricos e práticos que reafirmem os processos 
interativos conscientes e inconscientes, cons-
titutivos dos sujeitos em processo de ensino-
-aprendizagem, dentro de uma perspectiva dinâ-
mica e sócio-histórica16,17. A construção da nova 
identidade do psicólogo escolar depende, ainda, 
de uma compreensão de respeito e afirmação às 
diferenças, garantindo o desenvolvimento do pa -
pel de agente social transformador da realidade 
em nossas escolas, principalmente no que se 
refere às políticas educacionais inclusivas de 
alunos portadores de necessidades especiais.

Com uma visão segmentada e apolítica, a 
Psi   cologia não integrou em seus conceitos a rea-
lidade social. E é com esta noção que a Psico        logia 
permaneceu nas diretrizes educacionais do País, 
enfocando o sujeito isolado e deixando ilesas e 
isentas de culpa as instituições escolares pelo 
fracasso de seus alunos, e, consequentemente, 
responsabilizando-os por sua exclusão10,18. 

A proposta de inclusão escolar oferece, assim, 
a possibilidade da revisão das práticas escolares 
excludentes, que cercam a sociedade historica-
mente. A reflexão constante da ação e compromis-
so com a mudança no tratamento da diversidade 
humana se torna o ponto central da participação 
da Psicologia nesse debate da inclusão e na busca 
para uma sociedade democrática18,19.

Ser psicólogo escolar no Brasil é conhecer as 
necessidades psicológicas de todos os sujeitos 
envolvidos, independentemente de classes so-

ciais, capacidades físicas ou mentais, em situa-
ções de risco ou situações abastadas, “é defender 
os direitos ao atendimento de suas necessidades 
e à promoção de seu desenvolvimento, sem 
discriminação ou intolerância de qualquer tipo 
ou grau”20,21.

A Psicologia deve buscar romper com a cum-
plicidade que tem caracterizado sua relação com 
a Educação, para se apresentar como um conhe-
cimento científico capaz de demonstrar e com-
preender a dimensão subjetiva da experiência 
vivida na escola pelas camadas marginali zadas. 
Porém, para a Psicologia assumir este novo mo    delo 
precisa superar a visão naturalizante do desenvol-
vimento humano, a compreensão do fenômeno 
psicológico como abstrato e com características 
universais18. 

É unanimidade entre alguns pesquisadores 
e profissionais da área da Psicologia Escolar, 
a necessidade de se repensar ações e práticas 
profissionais mais comprometidas com a trans-
formação social dos interesses da maioria da 
população. A exigência de uma prática profissional 
que contemple a construção crítica social e, para 
tanto, a abordagem das políticas educacionais 
inclusivas é um dos meios mais efetivos para esta 
necessária transformação profissional15,17,19,21,22. 

PSICOLOGIA NO PROCESSO DE INCLU-
SÃO ESCOLAR: PRODUÇÕES E CONSI-
DERAÇÕES
Dentre os estudos nacionais realizados entre 

os anos de 1999 a 2007, e disponibilizados na 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) do Centro 
Latino-americano e do Caribe de Informação em 
Ciências da Saúde, que o processo de inclusão 
es colar de alunos com necessidades especiais 
ainda é um desafio para nossas políticas públi-
cas, para nossos profissionais da educação, para 
os pais de alunos com necessidades especiais 
e, acima de tudo, para os próprios alunos em 
processo de inclusão.

Estudos como os de Bernardes23 e Jusevi-
cius24, que lançaram como objetivos explorar as 
concepções de professores acerca da inclusão 
escolar, revelam que a falta de formação espe-
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cializada, a inexistência de recursos adequados 
e de apoio técnico constante, assim como a rea-
lização de serviços de atendimento paralelo e 
a redução do número de alunos em sala, foram 
alguns dos desafios e necessidades apontados 
pelos professores para justificar o pouco avanço 
do processo de inclusão.

No entanto, o que se vem percebendo é que 
essas deficiências passam a se constituir bar-
reiras secundárias ao se considerar o distancia-
mento existente entre a legalidade e objetividade 
das políticas educacionais inclusivas, e a reali-
dade vivida nas ações educacionais que a escola 
de   senvolve. Pesquisas como as de Emílio25, 
Viana26, Franca27 e Crespo28, que abordaram o 
contexto educacional e suas deficiências frente 
à proposta educacional inclusiva, apontam, de 
diferentes formas, que as barreiras para um pro-
cesso inclusivo parecem polarizar a discussão da 
contex tualização dos valores mais implícitos da 
proposta, tais como o clima escolar e as resistên-
cias, que por ventura possam ser vivenciadas 
pelos protagonistas envolvidos, assim como uma 
formação acadêmica satisfatória, que seja rela-
cionada à reflexão e à abordagem das diferenças. 

Carmo Neto29 aponta que professores e de-
mais profissionais da educação apresentam difi-
culdades na construção de novas representações 
do aluno com necessidades especiais, além de 
indicarem sentimentos ambíguos quanto ao pro-
cesso inclusivo. Já para Tessaro30, os resultados 
de sua pesquisa indicam que os professores 
apresentam não só um conceito insatisfatório 
sobre inclusão, que viria a dificultar novas repre-
sentações, mas também indicam, de certa forma, 
atitudes e sentimentos negativos para com os 
alunos com necessidades especiais.

Logo, o processo de inclusão escolar implica 
mudanças radicais na compreensão dos sujeitos 
e na estrutura da escola, questionando, inclusi-
ve, os mecanismos sutis de exclusão aos quais os 
alunos parecem predestinados cotidianamente31.

Ao mesmo tempo em que os professores 
acreditam ter uma adequada formação acadê-
mica para lidar com alunos com necessidades 
especiais, as suas concepções e práticas pedagó-

gicas são limitadas e restritivas, e embasam suas 
práticas profissionais na reprodução do discurso 
médico sobre necessidade especial32.

No entanto, o que parece também deflagrado 
pelos estudos desenvolvidos é que a responsabi-
lização do êxito ou não da inclusão é direcionado 
para professores. O que se percebe, no entan-
to, é que os professores, quando indicam suas 
dificuldades e necessidades, podem também 
estar chamando a atenção para a sua condição 
de isolamento profissional. A democratização 
da gestão e a educação inclusiva se relacionam 
diretamente, e uma escola inclusiva deve ser, 
antes de tudo, uma escola democrática1,7,8.

Por outro lado, o que se vivencia ainda em 
nossas instituições escolares são práticas que 
denotam isolamento dos profissionais, e um dis   -
tanciamento da compreensão sobre a política 
inclusiva, que, muitas vezes ampara um aten-
dimento segregado no interior das instituições 
escolares33, ou ainda o desenvolvimento de pro  -
gramas dissonantes à proposta, cujos resultados 
são preocupantes, como os resultados aponta-
dos34, que ao buscar caracterizar o funciona-
mento de uma sala especial em escola regular, 
cons  tatou entre alguns dos desafios vividos pelas 
profissionais, desde a dificuldade em definir e 
caracterizar os alunos encaminhados para suas 
salas especiais sem o devido diagnóstico, até o 
processo de cisão entre os profissionais dessas sa-
las e os demais profissionais dos ciclos regulares. 

A consideração de uma política educacional 
que visa à implementação da inclusão como uma 
forma de descristalizar o insucesso e o fra   casso a 
que muitos alunos estão submetidos pa  rece se 
contrapor ao desafio de re-significar esses alu-
nos, como indivíduos criativos e saudáveis35. No 
entanto, não podemos desconsiderar os desafios 
vivenciados por esses profissionais que, como já 
indicado, muitas vezes assumem isoladamen-
te sua prática inclusiva de trabalho. Pode ser 
constatada a percepção de constante ameaça e, 
consequentemente, a sensação de sufocamento 
que a implementação das propostas inclusivas 
está causando, ao se desconsiderar os limites e 
desafios dos próprios educadores, na considera-
ção de sua prática profissional e de seus alunos36.
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A responsabilidade pelo processo de inclusão 
vivida até então isoladamente pelos docentes, que 
denotam tais sentimentos e ficaram paralisados 
frente às possibilidades de novas representações, 
como por exemplo, a concepção de um processo 
educativo sem falhas, parece lançar sérios im-
passes ao professor em sua tarefa cotidiana37. 

De acordo com Serra e Paz38, é necessário de  -
senvolver estudos que contemplem uma visão 
sistêmica da inclusão, não atribuindo apenas ao 
professor a responsabilidade pelas dificuldades 
enfrentadas. Urgentes são ainda a elaboração e 
construção de instrumentos e recursos pedagó-
gicos que favoreçam o professor em sua prática 
cotidiana, além do refinamento dos relatórios 
psi    copedagógicos desenvolvidos no acompanha-
mento dos alunos incluídos. Segundo os resulta-
dos obtidos39, os relatórios que descrevem o ren-
dimento e o progresso acadêmicos dos alunos, 
assim como suas dificuldades e necessidades, 
em sua maioria são construídos com a descrição 
minuciosa das dificuldades dos alunos, sem indi-
car possibilidades e necessidades que orientem 
o trabalho docente. Desta forma, tal como elabo-
rado, o relatório que poderia subsidiar novas 
ações profissionais parece ser estruturado para 
o cumprimento burocrático da instituição, sendo 
irrelevante para o trabalho pedagógico.

É com a consideração de que o processo de 
inclusão escolar é um projeto que implica o en -
volvimento de todos, que pesquisas como de Ber-
nardi40 e Almendra41, explorando a percepção de 
pais de alunos com necessidades especiais e pais 
de alunos sem necessidades especiais se tornam 
relevantes, ao indicar que, em ambos os grupos 
de participantes, há falta de conhecimento e in-
formação quanto ao processo de in   clusão escolar.

Assim, de modo geral, diversos estudos sobre 
a proposta de inclusão escolar parecem alertar 

para a importância de uma maior atenção na 
implementação das políticas, enfatizando que a 
proposta só será efetivada com sucesso quando 
compreendida como consequência de uma dis-
cussão da necessidade de mudança do paradigma 
educacional vigente. Esta mudança de paradigma 
deve dar ênfase a um maior compromisso com a 
diversidade humana e com as transformações das 
representações das diferenças42-44. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensar a articulação entre Educação, Psico-

logia Escolar e Inclusão remete à consideração 
de diferentes entraves, dentre os quais, a adoção 
de uma ação profissional mais comprometida 
socialmente como elemento central no processo 
educacional, pois somente a partir dessa articu-
lação, as diferentes e complexas representações 
que permeiam o processo de inclusão escolar de 
alunos com necessidades especiais poderão ser 
abordadas de uma perspectiva teórica consisten-
te, que ampare novas zonas de inteligibilidade 
na compreensão do desenvolvimento humano e 
de relações escolares de fato inclusivas. 

As questões dos psicólogos escolares mos-
tram-se controversas na mesma intensidade que 
os problemas decorrentes, incidentes ou rela-
cionados às instituições escolares mostram-se 
complexos. E este sim é o desafio a ser superado, 
uma formação política e ideológica, somada a 
uma prática profissional crítica e construtora da 
realidade brasileira, com o compromisso da com-
preensão da diversidade humana para o desen-
volvimento de uma sociedade mais democrática. 
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SUMMARY
Education, School Psychology and inclusion:  

approximations necessary

The understanding of educational problems represents one of the most 
important aspects for reaching educational qualification; thus, this re-
search defined teacher needs and challenges and also the participation of 
Educational Psychology for the solution to these problems. The analyses of 
obtained information are related to teaching practices which dichotomizes, 
focusing only on methodology and technique. Teaching practices unaware of 
students needs. In the other hand, the study could verify that the challenges 
are related to a necessity of adopting teaching practices able to ponder and 
notice student’s context. Such practices would also be social-balancing 
actions. The research concludes that more democratic (political, institutional 
and personal) views of teachers and educational psychologists are necessary 
for the driving towards changing the paradigm experienced in schools.

KEY WORDS: Psychologists. Psychology, Educational. Education.
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