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Resumo Lidar com o diferente e com a diferença é uma questão discutida mundialmente e um desafio 

traçado pelo homem. Desde o século XIX, no Brasil, em âmbito educacional, desenvolveram-se 

práticas pedagógicas para lidar com pessoas que apresentavam deficiência ou transtorno mental, 

porém o campo teórico embasava ações excludentes. Julgava-se oportuno que este público fosse 

atendido em espaços diferentes dos demais alunos, pois eles precisavam de atenção especial, além de 

serem considerados socialmente uma ameaça para outras crianças/adolescentes. A década de 1980 

alavanca a discussão mundial em torno da educação inclusiva, como a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (2007).  Avança a busca pela consolidação da educação inclusiva no 

Brasil para assegurar o respeito, a dignidade e equidade dos direitos humanos para as pessoas com 

deficiência. Em Petrópolis, município do estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação trabalha 

com políticas públicas visando à inclusão escolar na rede pública, destacando-se a Escola Municipal 

Paulo Freire (E.M.P.F.), com o atendimento educacional especializado, previsto no Decreto nº 7611 

(2011), que dispõe sobre a educação inclusiva brasileira. Com o objetivo de identificar a 

representação social dos pais sobre o processo de inclusão escolar de seus filhos e traçar o perfil dos 

alunos, realizou-se esta pesquisa. Foram entrevistados 15 pais, utilizando-se a metodologia de 

abordagem qualitativa e a análise do discurso, além de contar com informações e registros dos 

históricos escolares dos alunos. É relevante levantar as representações dos pais em relação à escola, 

pois esta interação propicia o diálogo entre ambos, enriquecendo o processo educativo e discutindo 

as diretrizes traçadas. Os resultados mostraram que a representação social dos pais sobre a inclusão 

escolar retrata um conhecimento construído desde longa data, que assegura um lugar especial para os 

alunos: a classe especial. A produção de sentidos que circula em torno dos discursos dos pais está 

ancorada na incerteza dos caminhos que traçarão para a educação de seus filhos, sentindo-se reféns 

das políticas públicas vigentes. Há nos discursos destes pais esperança em melhorar o aprendizado de 

seus filhos. 
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