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RESUMO

Esse estudo tem como objetivo investigar  qual é a representação social que os pais de 
alunos que  fazem  uso  de  cadeira  de  rodas possuem  com  relação  à  educação  escolar 
que  seus  filhos têm  recebido  em  escolas  públicas  ou  privadas de  ensino regular, 
escolas   especiais   ou   ainda   aqueles   que   se   encontram   fora   da   escola. Iniciamos 
com  um  levantamento  bibliográfico  acerca  do  processo  educacional  de pessoas   com 
deficiência  ao   longo   da   história  e  discutimos  a  perspectiva   da  educação inclusiva 
na  visão  de  diferentes autores. O cotidiano  escolar  observado pelos pais  dos   referidos 
alunos  é  definido  também   pelas  políticas  públicas educacionais e pela legislação, 
portanto fizemos a análise da legislação que define o rumo  da  educação  inclusiva  no 
Brasil.  A pesquisa  propriamente  dita foi  realizada com   trinta  familiares  de   pacientes 
do Centro   de   Reabilitação   e  Readaptação   Dr. Henrique Santillo-GO, responsáveis 
por crianças/adolescentes de  faixa etária entre sete  e  quatorze   anos  e  usuárias  de 
cadeira de rodas.  Investigamos qual  é  a representação que os   participantes  possuem 
acerca   da   escola  que  os   filhos freqüentam, de  seu  futuro  educacional  e  do  papel 
deles na educação  escolar  dos mesmos. Com os participantes responsáveis por crianças 
que estão fora do contexto escolar,   investigamos  os   motivos   que   os   têm   conduzido 
a   essa  ‘escolha’  e  a  representação que os mesmos possuem sobre escola inclusiva 
regular   ou privada e escola  especial.  Todos os participantes  relataram o que pensam 
sobre a inclusão e as leis que  a regem. Percebemos  que  a  escola  é  bastante  valorizada 
como local  onde   se  estabelecem   relações  de  troca   e  onde   há   construção  de 
conhecimento. Mesmo  alegando  pouco  ou   nenhum  conhecimento  sobre  inclusão  e 
legislação  os participantes têm  uma  compreensão  sobre  o  que  significa  incluir  e  o 
que  significa excluir.  Concluímos que   a   representação   dos   participantes acerca   do 
cotidiano escolar  de  seus  filhos  é  um instrumento   precioso   a   ser   considerado   por 
todos aqueles envolvidos em processos educacionais e pode ser a base para que tanto a 
literatura quanto a legislação sejam efetivamente colocadas em prática.
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