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Resumo:
Esta pesquisa teve como objetivo investigar as Representações Sociais acerca dos alunos que
estão sendo atendidos em CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial à Infância e Adolescência),
pelos professores do Ensino Básico do Rio de Janeiro. O CAPSi atende a crianças e adolescentes
com transtornos mentais severos e persistentes, como psicoses e neuroses graves e tem como
finalidade a produção de cuidados e a inclusão social. A fundamentação teórica que embasou
este estudo foi a teoria da Representação Social de Serge Moscovici, desenvolvida por outros
teóricos que atuam nesse campo, dentre eles, Denise Jodelet e Alda Alves Mazzotti. Essa teoria
nos permite compreender como os indivíduos percebem e apreendem uma determinada
realidade social. A área educacional aparece como um campo significativo para se observar
como as Representações Sociais determinam as relações entre o professor e o aluno atendido
em um CAPSi, possibilitando uma melhor compreensão acerca da natureza e da qualidade das
intervenções e da pratica pedagógica. A partir da identificação de indícios das representações
sociais, refletimos sobre o trabalho desenvolvido nas escolas. Como metodologia, foi adotada
a abordagem qualitativa, utilizando como instrumentos, para coleta de dados entrevistas
semiestruturadas e para análise dos dados, a análise do discurso, baseada na teoria da
argumentação, o Modelo da Estratégia Argumentativa. Os resultados mostraram que a inclusão
dos alunos portadores de transtorno mental nas escolas regulares ainda não está ocorrendo de
fato. Afirmam, que muitas vezes, a família não cumpre o seu papel, deixando de levar a criança
para um acompanhamento em um CAPSi, por não ter condições ou mesmo, por não ter clareza
da situação e das questões de seu filho. Dentre as dificuldades para sua implementação estão a
falta de estrutura das escolas, o desconhecimento e o despreparo dos professores para lidar com
os alunos em questão e a dificuldade de construir um trabalho de parceria com as famílias e
com os profissionais do CAPSi.
Palavras-chave: CAPSi, Professor do Ensino Básico, Aluno com transtorno mental,
Representação Social.

6

Abstract:
The aim of this research is to investigate the social representations from school teachers about
the students from CAPSI (Psycho and Social Care to Childhood and Youth Center). CAPSI
attends teenagers and children with severe and continuous mental disorders, such as deep
psychosis and neurosis, and its goal the mental health care and the social inclusion of these
patients. The theoretical marks of this study are the concept of social representation from Serge
Moscovici, and other developers of his theory, such as Denise Jodelet and Alda Alves -Mazzoti.
This theory alouds us to understand how individuals perceive and apprehend social reality. The
educational field is a significant area to detect how social representations determine the
relationships among teachers and students from CAPSI, enabling us to a better understanding
about the character and the quality of the interventions and the pedagogical practices pursued
racks of these social representations that we analyze the work school
institutions are doing with these students. We use qualitative methodology, and semi -structured
interviews as instruments to collect data, and discourses analysis as instruments to reflect about
such data. Here we use the Argumentative Strategy Model, based on Argumentative Theory.
The results show
CAPSI searching for a speciali
to
misunderstand the child/teenager real situation. Among the difficulties for the pursue of
inclusion of these students at school, we point out the lack of infra-structure of the institutions,
the ignorance and lack of training from teachers to deal with these children and youngsters, and
the difficulties to built a common work among parents and CAPSI professionals.
Key words: CAPSI, school teacher; students with mental disorder; social representations.
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INTRODUÇÃO
Esta pesquisa teve como objetivo investigar as Representações Sociais acerca dos alunos
que estão sendo atendidos em CAPSi - Centro de Atenção Psicossocial à Infância e
Adolescência - por professores do ensino básico do Rio de Janeiro.
Criado a partir da proposta da reforma psiquiátrica, o CAPSi é um serviço de saúde
mental, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes, com transtorno mental ou
sofrimento psíquico, como os portadores de psicoses e neuroses graves, bem como, todos
aqueles que, por sua condição psíquica, estão com os laços sociais enfraquecidos ou rompidos.
A partir da segunda metade dos anos 80, no Brasil, o campo da saúde mental passa por
significativas mudanças, marcadas pelo nascimento de novos serviços num contexto histórico,
político e social emergente. O processo de Reforma Psiquiátrica teve como uma das vertentes
principais a desinstitucionalização com consequente desconstrução do manicômio e dos
paradigmas que o sustentavam. A substituição dos manicômios por outras práticas terapêuticas
e a cidadania do doente mental vêm sendo objeto de discussão, não só entre os profissionais da
saúde mental, mas também em toda a sociedade. A principal meta era a desativação gradual dos
manicômios para que aqueles que sofrem de transtornos mentais pudessem conviver livremente
na sociedade (TENÓRIO, 2002).
Dentro desse panorama, a Reforma Psiquiátrica, ao colocar em questão a hegemonia do
saber médico-psiquiátrico sobre o tratamento das psicoses e neuroses graves na assistência
pública, abriu-se espaço para a construção de novas formas de abordar o sofrimento psíquico,
por meio da conjugação de diferentes saberes e práticas. A partir daí, começam a ser criados
novos serviços, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS, CAPSAD e CAPSi).
Segundo Couto e Delgado (2010), a proposta da atenção psicossocial, eixo do trabalho
no CAPSI, visa a construção de um outro percurso para o usuário. Marcada pela
intersetorialidade, trabalho em equipe, noção de rede e território, ela se baseia na concepção da
pessoa acometida de transtorno mental não apenas como um sujeito que requer tratamento
clínico, mas como um sujeito de direitos e de responsabilidades, como alguém que tem ou deve
ter um lugar na sociedade.
Sobre o trabalho em rede, Amarante (2007, p. 86) afirma

tenção

psicossocial devem sair da sede do serviço e buscar na sociedade vínculos que complementem
e amplie

-se necessário que haja uma articulação entre

os profissionais que atuam nos CAPSIs com os profissionais de todos os dispositivos referentes
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ao campo da saúde mental, da saúde geral e dos demais setores sociais, como ministério público,
escolas e instituições voltadas ao esporte, lazer, cultura e arte.
Em 2012, a Organização Mundial da Saúde, por meio da resolução WHA65.4,
estabelecida durante a 65ª Assembleia Mundial de Saúde, afirmou a importância da articulação
entre os setores sanitários e sociais dos países como forma de realizar ações de promoção,
prevenção, cuidados e tratamento para as questões de saúde mental. Essa iniciativa, firmada no
Plano de Ação Integral para a Saúde Mental, aponta que os cuidados em saúde mental de
crianças e adolescentes devem favorecer a possibilidade desses sujeitos se desenvolverem e
terem chances de frequentar espaços educacionais que os capacitem para participar ativamente
dos diferentes cenários sociais.
Dentro dessa proposta, é fundamental que haja uma interlocução entre os profissionais
que atuam no CAPSi e os profissionais da Escola, visando a concretização de ações voltadas
para o desenvolvimento das capacidades dos indivíduos e para a consolidação de uma política
intersetorial voltada para a qualidade de vida, pautada no respeito ao indivíduo e tendo como
foco a construção de uma nova cultura de inclusão.
Assim, faz-se necessário analisar e discutir
que podem sofrer crianças e adolescentes usuários dos serviços de saúde mental, desencadeado
pela emergência de um transtorno mental agudo. Esta perspectiva e necessidade vão ao encontro

uma experiência escolar marcada por ritmos, eventos e ausências pautados pelo tratamento do
transtorno e seu impacto no meio familiar.
De acordo com Glat, Ferreira, Oliveira e Senna (2003, p. 21-22), o paradigma
denominado Educação Inclusiva
transformação das concepções teóricas e das práticas da Educação Especial, que vêm
historicamente acompanhando os movimentos sociais e políticos em prol dos direitos das
pessoas com deficiências e das minori

.

Entretanto, conforme aponta Mantoan (2003), para que a inclusão seja realmente
concretizada nos moldes propostos pela lei e discutida por outros autores, é necessária uma
revolução na escola atual. Essa transformação envolve o espaço físico, as políticas pedagógicas
internas nas escolas, bem como o posicionamento dos professores frente à inclusão e a
diferença.
No espaço escolar, as crianças e os adolescentes convivem com outros sujeitos,
estabelecem novas relações e vínculos e encontram pares com características parecidas e
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também diferentes das suas, como crianças e adolescentes, em um novo papel social de aluno.
Nesse sentido, o professor tem uma função fundamental neste processo, como mediador dessas
relações, bem como um dos protagonistas, na medida em que ele também vai interagir e se
relacionar com esse aluno no dia-a-dia.
O professor, figura central do fazer educacional, representa um ator valioso nesse
processo. Sendo assim, sua prática pedagógica poderá determinar o sucesso e/ou insucesso do
aluno incluído, como alerta Vitta et al (2010, p. 425):
Para que o processo de inclusão ocorra, há necessidade da existência de uma
coerência entre a maneira de ser e de ensinar do professor, além da
sensibilidade à diversidade da classe e da crença de que há um potencial a
explorar. A predisposição dos profess ores em relação à integração dos alunos
com problemas de aprendizagem, especialmente se estes problemas forem
graves e tenham caráter permanente, é um fator extremamente condicionante
dos resultados obtidos. Por isso, uma atitude positiva já constitui um primeiro
passo importante, que facilita a educação destes alunos na escola integradora.

Diante disso, abre-se uma questão, a saber, se as representações sociais que permeiam o
discurso dos professores acerca dessa criança/adolescente portadora de transtorno mental

A teoria das Representações Sociais ajuda-nos a compreender o pensamento social dos
grupos, bem como, entender como essas representações são produzidas e mantidas pelos
sujeitos sociais dentro do contexto onde estão inseridos. Segundo Alves-Mazzotti e Mazzotti

valores, modelos e símbolos que nelas circulam e que a psicologia social chama de

Conforme afirma Alves-Mazzotti (2008, p. 20-21),
O estudo das representações sociais parece ser um caminho promissor para
atingir esses propósitos na medida em que investiga justamente como se
formam e como funcionam os sistemas de referência que utilizamos para
classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade
cotidiana. Por suas relações com a linguagem, a ideologia e o imaginário
social e, principalmente, por seu papel na orientação de condutas e das práticas
sociais, as representações sociais constituem elementos essenciais à análise
dos mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo.

Para ter acesso a essas representações, procuramos responder às seguintes questões:
como o professor se posiciona com relação ao fato de o aluno com transtorno mental estar na
escola regular; o que ele atribui como responsabilidade da escola e da família na escolarização
destas crianças e adolescentes; qual a expectativa acerca das possibilidades de aprendizagem
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desses alunos e, por fim, qual a visão acerca do papel do docente na promoção da inclusão
escolar destas crianças e adolescentes psicóticas?
Para sistematizar o estudo que se apresenta, esta dissertação está dividida em quatro
capítulos, além da introdução e das considerações finais. No primeiro capítulo,
contextualizamos o cenário da saúde mental e da reforma psiquiátrica, com o processo de
desinstitucionalização, e os serviços substitutivos para o tratamento de transtorno mental, tendo
como foco, o CAPSi. Ainda neste capítulo, expomos a estrutura e objetivo do trabalho no
CAPSi, bem como se dá, atualmente, a entrada e a permanência desses usuários na instituição
escolar. No segundo capítulo, fundamentamos o estudo com a Teoria da Representação Social,
buscando compreender o significado que um dado grupo social atribui tanto a uma situação,
quanto aos comportamentos dentro da situação e como o sujeito e o grupo constroem as
representações do mundo e de si mesmos, por meio das relações vivenciadas no dia-a-dia. O
estudo das Representações Sociais na educação nos possibilitou compreender como os
professores concebem e refletem sobre a sua prática, especificamente com esses alunos. Por
fim, procuramos articular a teoria da Representação Social com a Teoria da argumentação, que
vem a ser a base para a análise dos dados. No terceiro capítulo, apresentamos o percurso
metodológico da pesquisa, os participantes, os procedimentos, as técnicas e os instrumentos
utilizados. Como técnica de análise utilizamos o Modelo da Estratégia Argumentativa - MEA,
buscando a compreensão e articulação entre o processo de produção do discurso, as condições
em que ele é produzido e seus efeitos sobre os sujeitos para o acesso às representações sociais.
No quarto capitulo, apresentamos as análises realizadas e seus resultados, bem como as
inferências que possibilitaram perceber as representações sociais de alunos atendidos em
CAPSi por professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Por fim, são apresentadas as
considerações finais, procurando contribuir no debate acerca da temática suscitada no estudo,
especialmente, no sentido de propiciar reflexões sobre a construção de práticas profissionais
que permitam atender as demandas atuais. Esta pesquisa deve ser vista como um ponto de
partida para se pensar a inclusão de alunos com transtorno mental, que estão sendo atendidos
em CAPSi.
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CAPITULO I
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ACERCA DO ALUNO ATENDIDO EM CAPSI POR
PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO

O processo de reforma psiquiátrica e a construção dos Centros de Atenção
Psicossocial a Infância e Adolescência (CAPSI)
As instituições psiquiátricas e o sistema normativo e assistencial da área de saúde mental
passaram por mudanças, desde o fim da II Guerra Mundial, em diversos países, especialmente,
na Europa e América do Norte. A profundi dade e intensidade destes processos variaram,
formando paradigmas diferenciados, identificados como: a Antipsiquiatria e as Comunidades
Terapêuticas (Reino Unido), a Psiquiatria Comunitária (EEUU), a de Setor (França) e a
Psiquiatria Democrática (Itália) (AMARANTE, 1995). Dentre essas, uma das propostas mais
avançadas, do ponto de vista democrático, foi a experiência da reforma psiquiátrica italiana, em
1961, sendo precursor desse movimento o médico e psiquiatra Franco Basaglia. O modelo da
reforma psiquiátrica italiana buscou resgatar no indivíduo suas referências sociais e culturais,
considerando a experiência de cada indivíduo no tratamento; propondo a emancipação do
portador de transtorno mental, a ampliação do seu poder de troca, ou seja, na reprodução social
e, por extensão, sua reinserção social e não a cura ou recuperação (NOGUEIRA, 2008).
No Brasil, foi mais precisamente a partir da segunda metade dos anos 80, que o campo
da saúde mental passa por expressivas transformações no contexto histórico, político e social
emergente. A realização de duas conferências nacionais de Saúde Mental em 1987 e 1992,
adicionada à inscrição da proposta do Sistema Único de Saúde (SUS) na Constituição de 1988,
abrem novos caminhos para a saúde pública no Brasil e, particularmente, para os pacientes

Esse processo, chamado de Reforma Psiquiátrica, teve como uma das vertentes
principais a desinstitucionalização, com consequente desconstrução do manicômio e dos
paradigmas que o sustentavam, ou seja, buscava desconstruir o atendimento centrado na
internação prolongada em hospital psiquiátrico e combater os determinantes sociais da doença
mental. Dessa forma, buscava-se condenar a exclusão social d

passaria a ser o fortalecimento de processos e redes sociais funcionando para a inclusão
(DELGADO, 1992).
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Esse período contemplou ainda três processos igualmente importantes para a
consolidação das características atuais do movimento da reforma: a ampliação dos atores sociais
envolvidos no processo, a iniciativa de reformulação legislativa e o surgimento de experiências
institucionais bem-sucedidas na construção de um novo tipo de cuidados em saúde mental
(TENÓRIO, 2002).
Para Nogueira (2008), buscar a desinstitucionalização do doente mental é propor a
construção de um processo que tenha como meta tratar da desconstrução/reconstrução de
conceitos fundamentais da psiquiatria, doença mental/saúde mental, normalidade/
anormalidade, e criar possibilidades concretas para que os sujeitos possam enfrentar os desafios
na superação da exclusão. Heidrich (2007) complementa que os princípios e pressupostos do
paradigma da desinstitucionalização estão presentes nas discussões sobre a Reforma
Psiquiátrica Brasileira. No entanto, sua efetivação dependeria, também, da articulação do
movimento pela reforma psiquiátrica com outros movimentos sociais que lutam por uma
sociedade verdadeiramente justa e fraterna, no sentido de transformar não só os
hospitais/manicômios, mas, principalmente, as relações e mentes manicomiais.
A Lei 10.216, sancionada em 2001

Reforma Psiquiátrica propõe o acompanhamento

ambulatorial aos pacientes, proibindo as internações em instituições com características asilares
e tratando da garantia dos direitos básicos do paciente psiquiátrico. Assim, o Serviço de
Atendimento à Saúde Mental emerge com o propósito de reestruturar o tratamento e o
acompanhamento de pessoas com algum transtorno mental (BRASIL, 2001).
Diante desse panorama, o movimento da Reforma, ao colocar em questão a hegemonia
do saber médico-psiquiátrico sobre o tratamento das psicoses e neuroses graves na assistência
pública, abriu espaço para a construção de novas formas de abordar o sofrimento psíquico, por
meio da conjugação de diferentes saberes e práticas. A partir daí, começam a surgir novos
dispositivos, chamados de serviços substitutivos, como os CAPS, NAPS, CERSAMs, com a
função de trabalhar a saúde mental num outro modelo que não se restrinja ao contexto
hospitalar, até então, o modelo de atenção à saúde mental predominante no Brasil (RABELO;
TORRES, 2006).
De acordo com a Portaria nº 336/2002 do Ministério da Saúde, os Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) seriam, dentre os serviços oferecidos a essa população, os mais

severos e persistentes em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo
o

, 1).
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No Brasil, passou-se a utilizar o termo Atenção Psicossocial a partir da II Conferência
Nacional de Saúde Mental (1992), quando se definiu que a atenção integral e a cidadania eram
conceitos norteadores da atenção à saúde mental. Então, a partir dessa Conferência e de todo o
movimento que ela desencadeou, entende-se que a condição de saúde e doença mental presente
em uma determinada pessoa é resultante de um conjunto complexo e indissociável de questões
biológicas, psicológicas e sociais. O campo da saúde mental, atualmente, só é possível a partir
da pluralidade de olhares disciplinares (teorias) sobre a "loucura".
O modo de atenção psicossocial implica a construção de um novo olhar clínico, que vê
além do sintoma. Envolve novas formas de intervenção, de relações humanas e de compreensão
sobre a loucura, por meio da conjugação de diferentes saberes e práticas.
Os CAPS podem apresentar-se em diferentes modalidades de serviço, que se dividem
de acordo com o porte, a capacidade de atendimento e a clientela. São elas: CAPS I, CAPS II e
CAPS III, destinados a adultos portadores de transtornos mentais; CAPSad, destinado aos
usuários de álcool e drogas; e CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial à Infância e
Adolescência), destinados a crianças e adolescentes portadores de transtornos mentais.
(BRASIL, 2004a).
De acordo com Tenório (2002), os CAPS conjugam as três principais correntes da
reforma psiquiátrica brasileira: 1) a desinstitucionalização, que foca muito mais o sujeito do que
a doença; 2) a clínica institucional, que trabalha o sujeito em sua singularidade; 3) a reabilitação
psicossocial, que desloca o tratamento da doença para a existência, mas mantém um caráter de
educação para a vida social.
Segundo Couto e Delgado (2010), a proposta da atenção psicossocial, eixo do trabalho
nos CAPS, visa a constituição de um outro percurso para o usuário. Marcada pela
intersetorialidade, trabalho em equipe, noção de rede e território, ela se baseia na concepção da
pessoa acometida de transtorno mental não somente como um sujeito que requer tratamento
clínico, mas como um sujeito de direitos e de responsabilidades, como alguém que tem ou deve
ter um lugar na sociedade.
Couto, Delgado e Duarte (2008) destacam que esse panorama contribuiu para a
construção de novas políticas públicas de saúde. A Saúde Mental Infanto -juvenil vem, aos
poucos, conquistando o seu espaço, ainda que não muito visível. Em agosto de 2004, a Portaria
1.608 foi publicada e constituiu o Fórum Nacional de Saúde Mental de Crianças e Adolescentes,
um dos dispositivos para a construção de uma política de Saúde Mental Infanto-juvenil no
Brasil. É função do Fórum promover uma articulação entre os serviços que atendem crianças e
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adolescentes e provocar o processo de construção de uma rede comunitária de atenção à saúde
mental.
Os CAPSis foram a primeira ação concreta do Estado brasileiro para superar a história
de desassistência que marcou, até pouco tempo atrás, o processo republicano de atenção às
crianças e adolescentes com necessidades em saúde mental. São dispositivos novos e
inovadores, são pontos para o começo de uma nova história. Requerem, portanto, investimentos
permanentes, acompanhamento, mecanismos potentes de verificação de seus efeitos de cuidado,
indução à produção de conhecimento e difusão de seu mandato público (CONCAPSI, 2013).

1.1. Estrutura e objetivo do trabalho no CAPSi
Criado oficialmente a partir da Portaria GM 224/92, o CAPSi é um serviço de atenção
diária, destinado ao atendimento de crianças e adolescentes, em idades que variam entre 2 e 18
anos, com transtorno mental ou sofrimento psíquico, como os portadores de psicoses e neuroses
graves, bem como, todos aqueles que, por sua condição psíquica, estão com os laços sociais
enfraquecidos ou rompidos.
O trabalho nos CAPSis é realizado por meio de uma equipe multiprofissional, em que a
presença de cada profissional especialista tem sua importância para o sucesso do tratamento.
Esta equipe é basicamente formada pelos seguintes profissionais: psiquiatra, psicólogo,
enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, pedagogo, técnicos e auxiliares, que
contribuem para a efetiva concretização das atividades desenvolvidas.
O tratamento no CAPSi pode contemplar, conforme preconiza o Ministério da Saúde,
atendimentos individuais e em grupo, oficinas terapêuticas, tratamento medicamentoso, visitas
domiciliares, atendimento à família, atividades comunitárias, entre outras (BRASIL, 2004a).
Esse modelo de serviço tem como principal finalidade procurar integrar os usuários deste

o

Diferentemente do que se observou na construção das políticas de saúde mental para a
população adulta, o cuidado com a infância e a adolescência, desde a sua formulação, exige o
compromisso com um fazer que seja múltiplo e em diversas direções. A clínica da infância e da
adolescência solicita, assim, imediatamente em seu estabelecimento, o reconhecimento de
outras instâncias de cuidado que estiveram historicamente engajadas na construção de práticas
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para esse grupo: assistência social, justiça, educação, entre outras. Como reconhecem Couto e
Delgado (2010), o trabalho intersetorial adquire funções de planejamento, monitoramento e
avaliação das práticas a serem desempenhadas.
Sobre o
psicossocial devem sair da sede do serviço e buscar na sociedade vínculos que complementem
que atuam
nos CAPS com os profissionais de todos os dispositivos referentes ao campo da saúde mental,
da saúde geral e dos demais setores sociais, como ministério público, escolas e instituições
voltadas ao esporte, lazer, cultura e arte.
De acordo com Couto; Delgado (2010):
O reconhecimento de uma dívida histórica por parte da saúde mental pública
para com esta população [de crianças e adolescentes], aliado à constatação de
uma dispersão da assistência por diferentes setores públicos, principalmente
os da assistência social, educação, saúde geral, justiça e direitos, fez da
intersetorialidade um ponto de partida para implantação e gestão da saúde
mental infantil, invertendo o processo comum a outras políticas públicas
nacionais que chegam a ela depois de terem percorrido alguns caminhos e
avaliado a pouca efetividade dos resultados alcançados (COUTO;
DELGADO, 2010, p. 271-279) .

Os serviços de saúde mental destinados à Infância e Adolescência, dentro da perspectiva
que hoje conduz às políticas de saúde mental, devem adotar uma função social que supera o
fazer simplesmente técnico do tratar, incluindo ações como acolher, escutar, cuidar,
desenvolver autonomia, enfrentar estigmas e determinismos e melhorar a qualidade de vida das
pessoas. A partir daí, fornece possibilidades para que elas sejam vistas como sujeitos com
direito à plena participação e inclusão em sua comunidade, partindo de uma rede de cuidados
que leve em conta as singularidades de cada um e as construções que cada indivíduo faz a partir
de suas especificidades.
O CAPSi deve ser compreendido também e especialmente como um modo de operar o
cuidado e não como um simples serviço de saúde mental. Esse serviço só será realmente um
instrumento capaz de produzir uma relação e um lugar social diferentes para a experiência da
loucura e para aquele que a vivencia, se, no seu dia-a-dia, criar um outro modo de funcionar, de
se organizar e de se relacionar com a sociedade.

am
de princípios e preceitos que definem uma prática singular de cuidado, um outro modo de
conhecer e conceber o homem e seu sofrimento. O que o sujeito vivencia seu adoecimento, por
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exemplo, não diz apenas da sua doença e de seus sintomas, mas de um modo de relação consigo
e com o outro. O cuidado deixa de dizer respeito apenas à doença e passa a dizer respeito
também ao sujeito que sofre e ao modo de sofrer que constrói a partir da sua relação com o
social.
A clínica ampliada propõe que o profissional de saúde desenvolva a capacidade de
ajudar as pessoas, não só a combater as doenças, mas a transformar-se, de forma que a doença,
mesmo sendo um limite, não a impeça de viver outras coisas em sua vida (BRASIL, 2007).
Segundo Onocko-Campos e Gama (2006), a clínica ampliada, assim, tem como
finalidade trabalhar a singularidade dos sujeitos, buscando a produção de saúde, reabilitação e
ampliação da autonomia, por meio da construção de vínculos, integração da equipe
multiprofissional, ampliação dos recursos de intervenção no processo saúde doença e
elaboração de projetos terapêuticos de acordo com a particularidade de cada caso.
De acordo com Lancetti e Amarante (2006), com as atuais diretrizes indicadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS), diferentes profissionais são necessários para intervir
nos processos de reabilitação das pessoas em sofrimento psíquico, para que cada vez menos se
separe a saúde física da saúde mental. Saraceno (1999) aponta alguns elementos determinantes
da enfermidade mental, como diagnóstico, idade, agudeza ou cronicidade do quadro, história,
capacidade intelectual, status social, condição de solidão, sexo, recursos do sujeito e do meio
onde está inserido, recursos do serviço e do contexto da atenção. Diante disso, torna-se
fundamental um trabalho clínico que não abranja o sujeito apenas em um diagnóstico, mas em
suas singularidades e especificidades, estendendo o objeto de trabalho ao contexto de sua vida,
de sua história, subjetividade, família e território.
Em 2012, a Organização Mundial da Saúde, por meio da resolução WHA65.4,
estabelecida durante a 65ª Assembleia Mundial de Saúde, reconheceu a importância da
articulação entre os setores sanitários e sociais dos países como forma de realizar ações de
promoção, prevenção, cuidados e tratamento para as questões de saúde mental. Essa iniciativa,
consolidada no Plano de Ação Integral para a Saúde Mental, aponta que os cuidados em saúde
mental de crianças e adolescentes devem estabelecer a possibilidade desses sujeitos se
desenvolverem e terem chances de frequentar espaços educacionais que os capacitem para
participar ativamente dos diferentes cenários sociais.
O público Infanto-juvenil, portadores de transtornos mentais, chega aos CAPSis por
meio de diferentes demandas; além da espontânea (da própria família), vêm encaminhados pela
clínica da família, hospital geral, postos de saúde, ministério público, conselho tutelar e escolas.
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Em pesquisa realizada pela World Health Organization (2005) em vários países do mundo, as
escolas públicas são apontadas como as principais responsáveis pelos encaminhamentos de
crianças e adolescentes para os serviços de saúde mental.
De acordo com pesquisa realizada por Castilho e Durman (2010), a interação entre
instituição de tratamento (CAPSi) e instituição escolar encontra-se aquém do desejado. As
autoras acreditam que a escola e o CAPSi estejam cumprindo seu papel, porém, separadamente.
Elas afirmam, ainda, que se a ligação entre instituição escolar e instituição de tratamento fosse
ativa, maximizariam os resultados. Como sugestão, elas apontam que a equipe do CAPSi e os
profissionais da Escola deveriam trabalhar os meios pelos quais pudessem estabelecer este
vínculo, seja em forma de reuniões mensais, seja em forma de visitas aos espaços respectivos,
ou de treinamentos.
As estratégias de um CAPSi com outros setores devem ser vistas como prioridade na
direção do trabalho e estes fatos mostram ser essencial que possa haver uma parceria de trabalho
entre a equipe do CAPSi e os profissionais da Escola, visando a efetivação de ações voltadas
para o desenvolvimento das potencialidades dos sujeitos e para a concretização de uma política
intersetorial voltada para a qualidade de vida, pautada no respeito ao indivíduo e tendo como
foco a construção de uma nova cultura de inclusão.

1.2. Os usuários dos CAPSis e o processo de inclusão escolar

Os CAPSis têm como finalidade atender crianças e adolescentes portadores de
sofrimento psíquico grave e persistente, de forma que as atuações da equipe contribuam para a
inserção social desses sujeitos. A Organização Mundial de Saúde aponta que os problemas
ligados ao sofrimento psíquico representam cinco das dez principais causas de incapacidade no
mundo.
Os transtornos mentais na infância e adolescência têm grande impacto social e familiar,
e suas questões foram, durante muito tempo, tratadas de maneira estritamente filantrópica e
assistencialista. No entanto, é preciso reconhecer que houve progressos no trabalho com
crianças e adolescentes portadores de transtornos, uma vez que foram criados serviços
específicos para estas faixas e se desenvolveram novos modelos e técnicas que percebem esses
sujeitos como ainda em desenvolvimento de seus corpos, de suas identidades, personalidades e
redes de relações sociais.
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Esse novo cenário vem possibilitando, também, um olhar para necessidades e discussões

Para Campos (2003), o grande mérito da noção de exclusão está no fato de que ela

centradas apenas no determinismo econômico, para fatores políticos, sociais e simbólicos. Para
o autor, a noção de exclusão causa um grande impacto, não somente nas ciências sociais, mas,
sobretudo e justamente, no seio da sociedade, porque, ela sendo vaga e polissêmica, permite
excluídos

teorias ora com um foco mais econômico, como em Gazier (1996), ora mais político, como em
Demo (1998

rigorosamente não existe exclusão: existe contradição,
existem vítimas de processos sociais, políticos e econômicos excludentes
procedimentos ritualizados e coordenados
de exclusão

processos excludentes convergentes

precárias, instáveis e marginais de inclusão (CAMPOS, 2003).
Em síntese, pode-se afirmar com Paugam (1996) que, mesmo as concepções da exclusão

valorizar a dimensão política envolvida nesses processos sociais, para se ascender ao nível de
análise das interações cotidianas que operacionalizam a exclusão, é necessário que as teorias
possam dar conta da dimensão simbólica. Isto se fez necessidade analítica a partir do momento
em que a inclusão social se tornou um paradigma societário (CAMPOS, 2003).
Diante desse panorama, faz-se necessário analisar e discutir, dentro de um amplo
processo de exclusão, desencadeado pela emergência de um transtorno mental agudo, aspectos
adolescentes usuários dos
serviços de saúde mental. Esta perspectiva e necessidade vão ao encontro de uma visão mais

escolar marcada por ritmos, eventos e ausências, pautados pelo tratamento do transtorno e seu
impacto no meio familiar.
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O paradigma denominado Educação Inclusiva não representa essencialmente uma

das práticas da Educação Especial, que vêm historicamente acompanhando os movimentos
sociais e políticos em prol dos direitos das pessoas com deficiências e das minorias excluídas,
-22).
A Educação Especial se originou a partir de um modelo médico ou clínico. Os médicos
foram os primeiros a alertar para a necessidade de escolarização de pessoas com deficiência,
que até então estavam misturadas na população dos hospitais psiquiátricos, sem distinção de
patologia ou de idade, especialmente no caso da deficiência mental. Sob esse enfoque, a
deficiência era vista como uma doença crônica e todo o atendimento prestado a essa clientela,
mesmo quando envolvia a área educacional, era considerado pelo viés terapêutico (GLAT;
FERNANDES, 2005).
Novas metodologias e técnicas de ensino possibilitaram a aprendizagem e a adaptação
escolar desses sujeitos, até então alijados da escolarização formal, resultando numa mudança
de paradigma do modelo médico, predominante até então, para o modelo educacional. No
entanto, apesar dos progressos, a Educação Especial manteve-se funcionando como um serviço
especializado paralelo. As classes especiais serviam mais como espaços de segregação para
aqueles que não se enquadravam nas normas do ensino regular, do que uma possibilidade de
ingresso de alunos com deficiências nas classes comuns (GLAT; FERNANDES, 2005).
Diante disso, um novo pensar sobre o espaço social das pessoas com deficiências ganhou
força em nosso país com o processo de redemocratização, resultando em um redirecionamento
significativo das políticas públicas, dos objetivos e da qualidade dos serviços de atendimento a
esta população, marcando o desenvolvimento da área até os dias atuais.
Neste contexto surgiu o paradigma educacional denominado Integração, o qual se
propunha a oferecer aos alunos com deficiências o ambiente escolar que visava prepará-los para
ingressarem em classes regulares, quando receberiam, na medida de suas necessidades,
atendimento paralelo em salas de recursos ou outras modalidades especializadas.
No entanto, com o passar do tempo, este modelo foi bastante criticado, por exigir uma

acordo com Mantoan (1997a), essa estrutura de ensino acaba isolando os alunos e integrando
apenas alguns que não se mostram como desafios à competência escolar. O modelo de
integração é dirigido somente aos alunos capazes de se adaptar a estrutura escolar, como ela se
apresenta, sem que transformações importantes sejam realizadas em seu interior. Partindo dessa
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premissa, as estratégias e práticas tradicionais do paradigma da Integração são questionadas,
desencadeando a busca por alternativas pedagógicas menos segregadas, oficializadas nas
políticas públicas nacionais e internacionais. Culminam na década de 1990, com a proposta da
Educação Inclusiva.
O princípio da Educação Inclusiva, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
para Educação Especial (MEC-SEESP, 1998), sugere uma nova atitude da esc ola regular, no
sentido de propor no projeto político-pedagógico, no currículo, na metodologia, na avaliação e
nas estratégias de ensino, ações que defendam a inclusão social e práticas educativas distintas
que atendam a todos os alunos.
Segundo a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 9.394/96, a partir
da alteração do artigo 58, entende-se por Educação Especial a modalidade de ensino oferecida

educacionais especiais, mas sim, para educandos com deficiência, transtornos globais do

as crianças e adolescentes acometidos pela psicose infantil e atendidos em CAPSIs, a realidade
da exclusão só começa a ser pensada realmente com algumas ações mais recentes do governo.
No ano de 2014, foi estabelecida uma Nota Técnica 04/2014 do MEC/SECADI/DPEE,
que faz cair a exigência de um laudo médico para incluir uma criança com dificuldades na
escola regular, por considerar que essa exigência restringe o direito universal de acesso à escola.
Em lugar do laudo, a nota traz uma possibilidade muito mais significativa para a constituição
da criança: a de que os clínicos que tratam dela possam realizar um relatório e sustentar um
diálogo com os educadores a fim de construir conjuntamente estratégias que ajudem essa
criança que encontra barreiras para estar na escola. A grande diferença é que essa interlocução
clínico-escolar pode e deve ac
muitas vezes tem o efeito de discriminar a criança no próprio ato que seria para a sua inclusão.
Assim, o MEC, finalmente, fez valer no Brasil as conquistas sociais de um movimento global
de inclusão de pessoas historicamente excluídas.
Outra ação igualmente fundamental para essas crianças e adolescentes, marcados pela
constante exclusão, foi a Lei Brasileira de Inclusão (LBI), também chamada de Estatuto da
Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), que afirmou a autonomia e a capacidade desses
cidadãos para exercerem atos da vida civil em condições de igualdade com as demais pessoas.
De acordo com o Art. 2 o, da proposta Lei,

-se pessoa com deficiência aquela que

tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em
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interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na

contemplar, finalmente, os usuários do CAPSI.
Entretanto, conforme aponta Mantoan (2003), para que a inclusão seja realmente
concretizada nos moldes propostos pela lei e por outros autores, é necessária uma revolução na
escola atual. Essa mudança envolve, entre outros, o espaço físico, as políticas pedagógicas
internas nas escolas, o posicionamento dos professores frente à inclusão e a diferença, ou seja,
uma transformação total.
A exclusão não é eliminada meramente com resoluções e normas, ela deve ser precedida
de um processo de reelaboração do discurso social sobre a diferença. Conforme Boaventura de

o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza
Incluir não significa, simplesmente, matricular os educandos com necessidades
especiais na classe comum, ignorando suas necessidades especificas, mas significa dar ao
professor e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica (MEC-SEESP, 1998). Para
oferecer uma educação de qualidade para todos os educandos, a escola precisa capacitar seus
professores, preparar-se, organizar-se, enfim, adaptar-se.
No espaço escolar, as crianças e os adolescentes convivem com outros sujeitos,
estabelecem novas relações e vínculos e encontram pares com características parecidas e
também diferentes das suas, como crianças e adolescentes, em um novo papel social de aluno.
Nesse sentido, o professor tem uma função fundamental neste processo, como mediador dessas
relações, bem como um dos protagonistas, na medida em que ele também vai interagir e se
relacionar com esse aluno no dia-a-dia.
Além da importância do governo, da sociedade e da escola estrarem envolvidos na
construção de uma escola inclusiva e aberta a diversidade, o professor, figura central do fazer
educacional, representa um ator valioso nesse processo. Sendo assim, sua prática pedagógica
poderá determinar o sucesso e/ou insucesso do aluno incluído, como alerta Vitta:
Para que o processo de inclusão ocorra, há necessidade da existência de uma
coerência entre a maneira de ser e de ensinar do professor, além da
sensibilidade à diversidade da classe e da crença de que há um potencial a
explorar. A predisposição dos professores em relação à integ ração dos alunos
com problemas de aprendizagem, especialmente se estes problemas forem
graves e tenham caráter permanente, é um fator extremamente condicionante
dos resultados obtidos. Por isso, uma atitude positiva já constitui um primeiro
passo importante, que facilita a educação destes alunos na escola integradora
(VITTA, et al, 2010, p. 425).

24

Diante disso, abre-se uma questão, a saber, se as representações sociais que os
professores têm acerca dessa criança/adolescente portadora de transtorno mental pode

que já marcam sua trajetória em ambiente externo à escola.
Pesquisas acerca de representações sociais de inclusão escolar ou de alunos com algum
tipo de transtorno mental, por professores da rede pública regular, como as de Mello (2007),
Taveira (2008) e Cunha (2015), apontaram que as maiores dificuldades para os docentes estão
na falta de informações e capacitação para trabalhar com as diferenças. Aliadas a essa questão,
a falta de apoio da equipe da instituição escolar e a falta de condições para receber nas escolas
o aluno incluído, também colaboram para a insegurança, as angústias e as preocupações dos
professores.
A teoria das Representações Sociais ajudou-nos a compreender o pensamento social
desse grupo, uma vez que comporta um olhar multifacetado sobre os fenômenos, conceitos,
disciplinas e áreas do conhecimento, podendo ser considerada uma teoria transdisciplinar, pois
admite atuar nos níveis individual e coletivo dos sujeitos. Sendo assim, é uma teoria que se
adequa tanto as ciências humanas como as sociais.
Conforme Jodelet (2002), cada um adquire as crenças e os comportamentos
estabelecidos e organizados na sociedade e, estes, são gerados a partir da interação, da
comunicação e das trocas. A partir daí, vai se constituir um sistema de normas compartilhadas.
Para ela, as representações sociais são,
uma forma de pensamento social, cuja gênese, propriedades e funções, devem
ser relacionadas com os processos que afetam a vida e a comunicação sociais,
com os mecanismos que concorrem para a definição da identidade e a
especificidade dos sujeitos sociais, indivíduos ou grupos, assim como a
energética que está na origem das relações que esses grupos mantém entre si
(JODELET, 2005, p.50).

A escolha pela abordagem processual, dentre as outras abordagens da Teoria das
Representações Sociais, se deu porque acreditamos que ela se adequa às questões que serão
importância de tratá-las não apenas como
produtos do pensamento social, mas também como processos, tentando compreender como as
-MAZZOTTI, 2008, p. 524).
A análise das representações sociais permite a reflexão sobre a prática pedagógica
desenvolvida nas escolas, e mais especificamente nas salas de aula, possibilitando que os
professores, envolvidos no processo, se interroguem sobre suas práticas e sobre os possíveis
efeitos do seu fazer pedagógico para a inclusão desses alunos.
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CAPÍTULO II
TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Como aporte teórico para essa pesquisa, utilizamos a Teoria das Representações Sociais,
que nos possibilita entender como um determinado grupo pensa, interpreta e apreende uma
determinada realidade social e que tipo de relação que estabelece com ela. Para o acesso às
representações sociais, articulamos esta à Teoria da Argumentação, que apresentamos neste
capítulo.

2.1 A teoria da s Representações Sociais e suas contribuições à Educação
A Teoria das Representações Sociais foi elaborada pelo psicólogo social francês Serge
Moscovici, em 1961, partindo do conceito de representações coletivas de Durkheim e, ao
mesmo tempo, dele se distinguindo, ao reconstruir o modo tradicional de análise da sociedade.
Moscovici enfatiza a especificidade dos fenômenos representativos que acontecem nas
sociedades contemporâneas e que se caracterizam pela intensidade e fluidez das trocas e
comunicações, desenvolvimento da ciência e mobilidade social.
Moscovici (1978) desenvolveu a Teoria das Representações Sociais adotando como
objeto de pesquisa a apropriação da psicanálise pelas diferentes camadas do público francês nos
anos de 1950. Estudou as representações sociais de psicanálise buscando compreender o
pensamento social dos grupos e de que maneira eles são produzidos e sustentados pelos sujeitos
sociais dentro do contexto onde estão inseridos, as relações sociais, valores, códigos e
ideologias incorporados por meio da cultura. Procurou apreender o processo que ocorre quando
um conhecimento científico é transformado por diferentes grupos e se caracteriza como um

As representações sociais, segundo Moscovici (2001), é um conjunto de conhecimentos
originados na vida cotidiana, que tem por objetivo comunicar, estabelecer relações entre grupos
sociais, dar sentido ao comportamento. Considerada uma vertente psicossocial do
conhecimento, a Teoria da Representação Social procura compreender o homem em sua
totalidade, isto é, enquanto um ser que pensa, age e sente por meio de uma relação dialética
com o meio que o cerca. São essas representações que regem nossa relação com o mundo e com
os outros, orientam e organizam as condutas e as comunicações sociais, intervêm na difusão e
assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento individual e coletivo, na definição das
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identidades pessoais e coletivas, na expressão dos grupos e nas transformações sociais
(JODELET, 2002).
A Teoria das Representações Sociais tem se destacado na análise de como os indivíduos
se constituem como produtores da realidade e como produto do meio social, ao compartilharem
ideias, conceitos e valores.
Conforme Alves-Mazzotti (2010, p. 72),
Sucintamente, podemos dizer que o conceito de representação social se refere
a uma forma de conhecimento socialmente elaborado e compartilhado que nos
ajuda a apreender os objetos que povoam nossa vida cotidiana, a dominar o
ambiente, a comunicar fatos e ideias e a nos situar perante pessoas e grupos,
orientando e justificando nosso comportamento em relação aos objetos e
grupos representados.

Portanto, a representação é compartilhada e elaborada por um determinado grupo
(Moscovici, 1978), uma vez que sua construção se dá na relação do sujeito com outro sujeito e
com objetos. Neste processo, constrói-se uma realidade que é compartilhada pela comunicação
de indivíduos que interagem. Dessa forma, não há representação social sem objeto e sem um
sujeito social, coletivo ou individual, pertencente a um determinado grupo,

(Moscovici, 1978, pp. 27, 63, 65).
Sá (1996) apresenta a representação social como uma forma de saber prático que liga o
sujeito a um objeto. Esse objeto pode ser de natureza social, material ou ideal. A representação
se dá em uma relação de simbolização e de interpretação. É uma construção, e uma expressão
do sujeito, que pode ser considerado do ponto de vista epistêmico ou psicodinâmico, bem como,
social ou coletivo. Enquanto forma de saber, se apresenta como uma modelização do objeto,
que pode ser apreendida em diversos bases linguísticas, comportamentais ou materiais.
Ao preocupar-se com a dinâmica das interações sociais, a Teoria das Representações
Sociais não concebe o sujeito em separado do objeto. Para essa Teoria o objeto se insere num
contexto concebido pelo sujeito como prolongamento do seu comportamento (ABRIC, 1994,
p. 12).
De acordo com Abric (2000), a Teoria das Representações Sociais se apoia em três
diferentes abordagens, consideradas como complementares: a Societal, corrente guiada por
Willem Doise, a Estrutural, desenvolvida por Jean-Claude Abric e a Processual, liderada por
Denise Jodelet. A abordagem processual das representações sociais se adequa às questões
-las não apenas como produtos do
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pensamento social, mas também como processos, tentando compreender como as
-MAZZOTTI, 2008, p. 524).
De acordo com as ideias de Moscovici, corroboradas por Jodelet, dois processos podem
ser didaticamente identificados na formação das representações sociais: a objetivação e a
ancoragem. A objetivação é o momento em que o abstrato se transforma em concreto,
cristalizando as ideias e as tornando
Tal processo permite trazer aquilo que até então inexiste para o universo do conhecido.
Transformar um ser impreciso em algo que pode ser visualizado, assim, cria-se uma imagem
mental na tentativa de se apropriar do objeto estranho.
A ancoragem, diz respeito ao enraizamento social da representação à integração
cognitiva do objeto representado no sistema de pensamento preexistente e às transformações,
que, em consequência, ocorrem num e no outro. Na objetivação, tem-se a construção formal de
um conhecimento, quando na ancoragem de sua inserção orgânica em um pensamento
constituído. Na ancoragem, transforma-se algo estranho em nosso sistema particular de
categorias, em algo que nos é familiar.
A ancoragem tem uma relação dialética com a objetivação e articula três funções básicas
da representação: integrar a novidade, interpretar a realidade e orientar os comportamentos e as
relações sociais. A ancoragem garante a relação entre a função cognitiva de base da
representação e sua função social, bem como proporciona à objetivação elementos que servem
para o desenvolvimento de novas representações (JODELET, 2002). São dois processos
simultâneos que se retroalimentam.
A articulação desses dois processos nos ajuda a compreender a formação de um núcleo
figurativo da representação social, um esquema da representação social do objeto, que se
concretiza em uma rede de significações que dá sentido a ele, atribuindo-lhe valor funcional e
permitindo ao sujeito orientar sua conduta e compreender a realidade através de seu próprio
sistema de referências (ALVES-MAZZOTTI, 2008).
-las num contexto familiar
(MOSCOVICI, 2003) pode fazer prevalecer pensamentos antigos, posições preestabelecidas
que se utilizem de estruturas como a classificação, a categorização e a rotulação. Estas estruturas
de julgamento mostram algo da representação que se tem sobre o objeto classificado (ALVESMAZZOTTI, 1994).
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Segundo Jodelet (1990), a partir da relação entre os processos de objetivação e
ancoragem, podemos compreender como essa representação do novo se integra ao conjunto de
representações existentes e como ela norteia as práticas dos sujeitos.
A área educacional aparece como um campo significativo para se observar como as
representações se constroem, evoluem e se transformam no interior dos grupos sociais. Essas
representações determinam as relações entre professor e aluno, e entre os grupos em que estão
inseridos, possibilitando a melhor compreensão acerca da natureza e da qualidade das
intervenções e da prática pedagógica.
Diante disso, acreditamos que a opção pelo viés da abordagem processual, nos permite
um maior entendimento de como os professores da rede pública representam a inclusão do aluno
atendido em CAPSi, por meio da compreensão de como essas representações são objetivadas e
de que maneira se ancoram nesse grupo.
A inclusão do aluno com transtorno mental, atendido em CAPSi, nas turmas regulares,
tem sido vista como um desafio para os professores. O modo como esse aluno será recebido e
percebido vai dizer das expectativas e crenças do professor com relação à aprendizagem e a
socialização desta criança ou adolescente.
Segundo Alves-Mazzotti (1994, p. 61),
a pesquisa educacional precisa adotar "um olhar psicossocial", ou seja,
preencher, de um lado, o sujeito social com um mundo interior e, de outro,
restabelecer o sujeito individual ao mundo social, para que, efetivamente,
possa ter um maior impacto sobre a prática educativa.

Lins e Santiago (2001) também destacam a importância da Teoria da Representação
Social para as pesquisas na área da educação. Para as autoras, é fundamental procurarmos novos
olhares para o entendimento das questões da educação, com o intuito de minimizar
problemáticas presentes no cotidiano escolar e buscar estratégias para que a instituição escolar
possa melhor cumprir seu papel e atender as demandas estabelecidas pelas transformações que
marcam o mundo atual.
Alves-Mazzotti (1994) defende o estudo das representações, na medida em que favorece
uma investigação do processo de funcionamento dos sistemas de referência utilizados para
classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. O
sujeito que pertence a um grupo, tende a compartilhar a mesma representação. Segundo Jodelet
(1990, p. 3) a representação social
[...] é sempre, não apenas representação de algo, mas também de alguém. Ela
não é nem a parte subjetiva do objeto, nem a parte objetiva do sujeito, ela é o
processo pelo qual se estabelece essa relação. No fundo de toda representação
devemos buscar a relação do sujeito com o mundo e as coisas.
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Por suas relações com a linguagem, com a ideologia, com o imaginário social e,
principalmente, por seu papel na orientação de condutas e das práticas sociais, as representações
sociais constituem elementos essenciais à análise dos mecanismos que intervêm no processo
educativo. Este saber do senso comum, conforme apresentado pela Teoria de Representações
Sociais, diz respeito à construção de conhecimento elaborado por grupos sociais, um saber
prático, co
Jodelet (2002) observa que a representação social não se inscreve numa tábula rasa, ou
seja, há sempre um sistema de representação antigo, já organizado, que, em contato com um
novo objeto, sofre seus efeitos modificando a organização anterior, formando uma nova rede
de significados.
Dessa forma, torna-se compreensível a conservação de atitudes e percepções ante o

presente nas práticas sociais, a partir de uma visão histórica e está enraizada em práticas
anteriores.
Neste sentido, através da análise das representações sociais dos alunos atendidos em
CAPSi, pelos professores, pode-se compreender o desafio que é enfrentado na relação
professor-aluno, frente ao processo de inclusão de alunos com transtorno mental na rede regular
de ensino.
Pode ser observado, na inclusão desses alunos, que os processos segregadores não se
limitam aos aspectos institucionais, econômicos e sociais. Há processos simbólicos que
reforçam a situação de exclusão e promovem a manutenção de práticas que buscam a
homogeneização dos alunos, legitimadas pelos profissionais da Educação. Essa atitude gera
consequências, tanto para o processo de ensino aprendizagem, como para as relações e
interações dessas crianças e jovens, não só na escola, mas, na sociedade.
Deschamps e Moliner (2009) apontam que o entorno social não se resume tão somente
a indivíduos e grupos sociais. Nele existem objetos, práticas e fenômenos que estruturam a
interação social e a mediatizam.
Enquanto instituição social, cada escola tem sua história, história esta que é produzida e
transformada, no tempo e no espaço, por um grupo de atores sociais que compartilham
significados em seu cotidiano, onde todos os sujeitos estão sob influências sociais. Se as

estudam as questões da escola enquanto promotora de uma educação inclusiva no processo de
interações sociais.
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Para compreensão das representações sociais dos alunos atendidos em CAPSi, pelos
professores, deve-se considerar que o professor, tanto pode ser um agente de mudança na
sociedade, como um produto dessa sociedade (FARR, 1995).
Nas sociedades contemporâneas, a rapidez com que ocorrem as mudanças devido à
globalização, faz com que os indivíduos e seus grupos, construam e reconstruam suas
representações de modo a se adaptarem aos novo modelos que se estabelecem no contexto em
que vivem. Essa característica do mundo globalizado, está presente nas escolas e nas salas de
aula, acarretando conflitos, dúvidas e pondo em questão a função da instituição escolar e do
professor (BRAGA; CAMPOS, 2016).
Daí a importância de se optar por uma abordagem processual para que se possa entender
de que maneira as representações sociais resistem à novidade e aos desafios da inclusão na
sociedade contemporânea. Como também, buscar apreender a constituição destes
conhecimentos, representações sociais, como indicativos dos discursos e das práticas
educativas.

2.2 Articulando a Teoria das Representações Sociais com a Teoria da
Argumentação
O conceito de representação social é por Jodelet definido como uma forma específica
de conhecimento, o saber do senso comum. São essas representações que guiam nossa relação
com o mundo e com os outros, orientam e organizam os comportamentos e as comunicações
sociais, intervêm na transmissão e assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento
individual e coletivo, na definição das identidades pessoais e coletivas, na expressão dos grupos
e nas transformações sociais.
As representações sociais, de acordo com Moscovici, são produzidas, sustentadas e
transformadas nas práticas comunicativas no cotidiano das pessoas, de modo que a conversação,
o diálogo e a argumentação que ocorrem nos grupos, fazem parte dessas práticas
comunicacionais.
A relação sujeito/meio está ligada à linguagem, caracterizando a atividade comunicativa
como uma das principais atividades do ser humano e privilegiando a linguagem como o mais
significativo instrumento social.
Par
relacionamos a outros, numa contínua reorganização do co

31

é um instrumento de negociação de significados, é uma das vias por onde se constroem e se
difundem os conhecimentos, as crenças, os valores e as opiniões. Dessa forma, podemos
entender que a comunicação é um mecanismo social de ação sobre o mundo concreto, possível
pelas relações entre o sujeito, o objeto e os outros.
Nas sociedades atuais, deparamo-nos diariamente com uma grande quantidade de
informações. As novas questões e os acontecimentos que surgem no campo social, geralmente,
nos afetam de alguma forma, fazendo com que busquemos compreendê-los, aproximando-os
daquilo que já conhecemos.
Nos diálogos diários, em casa, no trabalho, com os amigos, somos levados a nos
manifestar, procurando explicações, fazendo julgamentos e tomando posições. Estas interações
s vão
sendo produzidas e comunicadas, passando a fazer parte desse universo não mais como simples

da complexidade do objeto, facilitar a comunicação e orientar comportamentos.
Essas situações cotidianas dão indícios da vida social do grupo, da partilha de
significações entre os componentes do grupo. Segundo Jodelet (2002), cada um segue as
concepções e os hábitos estabelecidos e organizados na comunidade e, estes, são gerados em
meio a atividades de intensa comunicação e trocas.
Moscovici (1978, p.41) considera as representações como entidades quase tangíveis que
estão presentes no dia-a-dia das pessoas.
Elas circulam, cruzam-se e cristalizam incessantemente através de uma fala,
um gesto, um encontro, em nosso cotidiano. A maioria das relações sociais
estabelecidas, os objetos produzidos ou consumidos, as comunicações
trocadas, delas estão impregnadas.

Os fenômenos de representação social, segundo o autor, são produzidos, sustentados e
transformados nas práticas comunicativas no cotidiano das pessoas de modo que a conversação,
o diálogo e a argumentação provocados pela situação de grupo fazem parte dessas práticas
comunicacionais.
A questão da comunicação, aponta, então, para que se negociem os significados
adotados pelos indivíduos e grupos sociais ante uma questão que exige uma decisão ou quando
descreve Moscovici (1976) ao especificar a
correlação entre uma situação e o funcionamento do sistema cognitivo que dá origem a
representação social de um objeto.
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importante para a psicologia social, sobretudo para a investigação das representações sociais,
conforme Moscovici as define. Isso porque as representações sociais são sempre situadas,
organizando-se por meio de negociações de significados que geram tomadas de posição, da
mesma maneira de quando se delibera na situação retórica.
A relação entre a análise retórica e a abordagem das representações sociais fica bem
clara quando se considera que estas
particulares, uma estrutura de implicações que se sustenta mais nos valores do que nos
.
Segundo
do orador em conduzir o auditório em direção ao que ele propôs

disso, podemos

entender que existe um percurso a ser realizado, que contempla os passos necessários para se
chegar à adesão do auditório a questão que se defende. Faz-se, então, necessário buscar no
discurso os elementos que esclarecem os procedimentos retóricos utilizados pelo orador.
Conforme Castro (2016, p.98)
Quando um sujeito se expressa, seu discurso comporta mais elementos
implícitos do que explícitos, ou seja, os sujeitos estabelecem acordos, ao longo
de suas experiências compartilhadas e esses acordos são fatores que
economizam o que se quer dizer. Quando alguém se expressa, pressupõe que
o outro compartilha muitas ideias que não precisam ser ditas por ele para se
fazer entender.

O modo pelo qual cada sujeito escolhe as premissas de sua argumentação, como ele as
produz, se dá em função das representações sociais que ele tem acerca de um dado objeto ou
fenômeno, representações que são compartilhadas com seu grupo social.
Meyer (2005, p. 15) afirma que,
Argumentar consiste em encontrar os meios para provocar uma unicidade de
resposta, uma adesão do interlocutor à sua resposta, e assim, suprimir a
alternativa de seus pontos de vista originais, isto é, a pergunta que encarna
essas alternativas.

Diante disso, podemos dizer que a argumentação é um ato de persuasão que lança mão
de técnicas próprias envolvidas no discurso, induzindo e mostrando, convenientemente, o
argumento que vai provocar a adesão do interlocutor.
Toda argumentação terá sempre um ou vários destinatários, em relação aos quais dever á
atuar ou agir. A procura do entendimento, propiciada pela negociação/argumentação, consiste
num modo interativo de troca, que envolve não só uma prática social, mas uma competência
comunicativa e seu fazer retórico, por meio da intencionalidade daquele que inicia e mantém o
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modo interativo, o efeito produzido no interlocutor e o próprio processo em ação, isto é, a
questão. O fato de que esses componentes ocorrem juntos mostra que não se pode separar o
objeto de referência da imagem daqueles que o produzem, isto é, aquele que o enuncia e aquele
a quem se dirige. As discussões se voltam ora para os sujeitos, ora para a questão em si.

lves-Mazzotti (2010, p.75), essa definição proposta por
Meyer, nos permite apreender o discurso, entendendo que as intenções do orador, supostas ou
de fato, só podem ser compreendidas por meio da análise do contexto que abrange o orador, o
auditório e o meio de comunicação.
Assim como há uma construção retórica do mundo, há também uma leitura retórica a
explorar, ligada aos conhecimentos prévios das partes em questão, aos seus universos de
representações e às projeções de suas expectativas e anseios, numa junção de passado, presente
e futuro. Dessa forma, a ancoragem social do aparato enunciativo, irá, por sua vez, iluminar o
ato da interlocução.
Mazzotti e Alves-Mazzotti (2011, p.137) apontam a importância do uso da teoria da
argumentação na análise das representações sociais:
A análise retórica é feita por meio de técnicas argumentativas, das quais a mais
geral é a que estabelece o que se considera ser o real, ou o que podemos chamar
a representação social das coisas no mundo. Estas técnicas recorrem a
esquemas gerais a respeito da estrutura do real e operam por meio da
comparação ou da analogia entre noções para estabelecer aquelas consideradas
expressões corretas da realidade. A sociedade, os grupos sociais, as
assembleias estabelecem os significados por meio de negociações tendo por
base procedimentos menos ou mais conhecidos por seus membros.
(MAZZOTTI; ALVES -MAZZOTTI, 2011, p.137)

Dentro dessa proposta, o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA) é uma técnica de
análise do discurso, proposta por Castro e Frant (2011), que está fundamentada na Teoria da
Argumentação proposta por Perelman (2007) e Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992), em que os
processos de argumentação no discurso buscam a adesão do outro.
O MEA reconstrói a estratégia utilizada pelos indivíduos em seu discurso, aquilo que
lhe atribui coerência, a partir da intenção persuasiva de quem fala. Essa técnica parte da
identificação de teses e acordos, evidenciando como o sujeito organiza sua argumentação. A
opção por determinados acordos mostra as crenças do sujeito a respeito das ideias, que acredita
vão ser relevantes para que sua tese seja aceita. Os acordos são o conjunto de hipóteses sobre a
qual o orador se baseia para construir sua argumentação.
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Num primeiro momento, são destacadas as controvérsias encontradas no discurso do
sujeito, identificadas por uma tese, ou seja, a afirmação que vai ser defendida. Em seguida, são
ressaltados os acordos que sustentam a tese, como possíveis elementos das representações
sociais de um dado objeto para esse grupo. No caso de controvérsia, a escolha dos acordos e
dos argumentos utilizados na discussão revelam elementos constitutivos de representações
sociais de objetos polêmicos.
Conforme Castro (2016), a maneira pela qual cada locutor escolhe as premissas de sua
argumentação, como ele as engendra é em função das representações sociais que ele tem a
respeito do objeto em questão, representações que são compartilhadas com seu grupo de
pertença.
Segundo a Teoria da Representação Social, posicionamo-nos em relação à objetos ou
fenômenos, tendo como referência representações que compartilhamos com nossos grupos de
pertença. Ainda que um indivíduo se coloque divergente de seu grupo em relação a uma
questão, ele compartilha a mesma referência do objeto representado. Essas referências estão
evidenciadas no discurso de quaisquer sujeitos representantes de um grupo. Assim sendo,

de um objeto.
Os processos argumentativos são capazes de apreender significados atribuídos pelos
sujeitos aos objetos ou fenômenos. A análise do discurso argumentativo nos permite
compreender como o sujeito produz e justifica seu ponto de vista, bem como ele organiza sua
argumentação afim de convencer o seu auditório.
Na medida em que argumenta sobre suas ideias e apresenta seus pontos de vista, o sujeito
reflete sobre suas práticas. Esse processo de reflexão do sujeito sobre a sua prática vai
necessariamente compreender experiências práticas, afetos, interesses sociais e políticos, que
são marcadas pelos valores e crenças pessoais do sujeito, resultantes da interação dele com os
diferentes espaços e grupos sociais com os quais convive.
Diante disso, acreditamos que a partir de uma análise argumentativa, podemos acessar
elementos das representações contidos nos discursos dos professores acerca das tantas questões
que envolvem a inclusão de crianças e adolescentes com transtorno mental, atendidas em
CAPSi, nas escolas e salas de aula regulares. E, dessa forma, entender de que modo essas
representações orientam sua prática, suas interações e intervenções com esse grupo de alunos,
contribuindo ou prejudicando o processo de inclusão dessas crianças, não só na escola, mas na
sociedade.
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CAPITULO III
PERCURSO METODOLÓGICO

O presente estudo foi realizado a partir de uma abordagem qualitativa, uma vez que essa
modalidade de pesquisa é direcionada para o âmbito social, envolvendo as áreas sociopolíticas,
econômicas, culturais e educacionais, pois traz a possibilidade de explorar e entender os
significados sociais, cognitivos e culturais atribuídos aos fenômenos pelos sujeitos.
Diante das especificidades da pesquisa, a abordagem qualitativa mostrou-se a mais
indicada, uma vez que, em estudos dessa natureza, a interpretação dos significados pelo
pesquisador é fundamental, ele é a ligação entre o problema pesquisado e os dados obtidos que
vão gerar as informações, tendo como foco os significados que os sujeitos atribuem às suas
ações.
Acreditamos que o estudo das Representações Sociais contribui para uma melhor
compreensão acerca dos sujeitos e suas relações, na medida em que, conforme Jodelet (2001),
as representações regem nossa relação com o mundo e com os outros, orientam e organizam as
condutas e as comunicações sociais, intervêm na difusão e assimilação dos conhecimentos, no
desenvolvimento individual e coletivo, na definição das identidades pessoais e coletivas, na
expressão dos grupos e nas transformações sociais.
Segundo Pimenta (1999), a identidade do professor é construída a partir dos significados
sociais da profissão, da reafirmação de práticas e se desenvolve e se adapta ao contexto sóciopolítico-histórico em que está inserido o professor. Bem como, da reafirmação de práticas
consagradas culturalmente e que resistem a inovações porque se prendem à saberes legitimados
às necessidades de uma realidade que o grupo constrói.
A atuação docente deve atender às demandas da educação contemporânea, dentre outras
coisas, buscando a garantia do acesso e permanência no ensino regular de todos os alunos,
promovendo a universalização de oportunidades para todos. O professor desempenha um papel
significativo e ativo no processo de desenvolvimento e de inserção do aluno na escola, bem
como, na sociedade.
Diante disso, acreditamos ser de suma importância compreender como os professores,
atualmente, estão pensando, atuando e interagindo com os alunos com transtorno mental, que
estão sendo atendidos em CAPSi, como também, refletir sobre suas práticas e sobre os possíveis
efeitos do seu fazer pedagógico para a inclusão ou exclusão desses alunos.
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Para tanto, como coleta dos dados empíricos, foi utilizada a técnica de entrevista. De
acordo com Haguette (1997 p.
pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por

utilizada no processo de trabalho de campo. Por meio dessa técnica, os pesquisadores procuram
conseguir informações, ou seja, colher dados que possam mostrar, através dos discursos, os
valores, as atitudes e as opiniões dos sujeitos entrevistados.
Duarte (2004,
mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos,

As informações obtidas com entrevistas menos estruturadas se apresentam de forma
mais ampla, permitindo, então, apreender as informações desejadas. Diante disso, optamos por
utilizar entrevistas semiestruturadas, que possibilitam maior liberdade, tanto para o
entrevistado, quanto para o entrevistador, porque mesmo com o roteiro e as questões prédeterminadas, é possível incluir e/ou rejeitar itens durante o desenrolar de cada entrevista.
Buscando pesquisar e compreender quais as representações sociais acerca do aluno
atendido em CAPSi por professores do ensino básico, esta investigação, teve como sujeitos,
professoras de escolas da rede pública regular municipal, no Rio de Janeiro.
No campo, optamos por trabalhar com algumas escolas da zona sul e Tijuca, no Rio de
Janeiro, por fazerem parte do território abrangido pelo CAPSI CARIM/IPUB-UFRJ, no qual a
pesquisadora atua como pedagoga, facilitando assim o contato e o acesso para a coleta dos
dados da pesquisa. No entanto, nessas escolas, também constam crianças que são atendidas em
outros CAPSis. CARIM (Centro de Atenção e Reabilitação da Infância e da Mocidade), criado
em 1998, é o nome de um CAPSi, que faz parte do Instituto de psiquiatria da UFRJ, situado no
campus da praia Vermelha na Urca. É o único CAPSi do Rio de janeiro, que faz parte do sistema
federal, pois além de estar situado no IPUB, sua equipe é basicamente formada por profissionais
da UFRJ, com exceção dos estagiários e residentes. No entanto, seu funcionamento com relação
a objetivos, metas e horários, é igual a qualquer outro CAPSi, regido pelo município. Portanto,
também tem um território de abrangência para o atendimento, do qual fazem parte os bairros da
Urca, Botafogo, Copacabana, Leme, Humaitá e Tijuca.
Como critério de seleção, optamos por entrevistar seis professoras da Educação infantil
e dos anos iniciais do ensino fundamental, que têm ou tiveram recentemente, em suas turmas,
alunos portadores de transtorno mental, que são atendidos em CAPSi.
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Dentre as entrevistadas, a P1 trabalha atualmente, com educação infantil, porém já
atuou, também, no ensino fundamental. A escola, na qual atua, faz parte da rede pública
municipal, está situada no Leme, e compreende a educação infantil, ensino fundamental e
educação especial. Essa escola atende, principalmente, a crianças de classe baixa e/ou média
baixa, em sua maioria moradores das comunidades do Chapéu Mangueira e Babilônia, no Leme
e Pavão/Pavãozinho, em Copacabana. O contato para a entrevista foi feito por meio da direção
da Escola, que já havia encaminhado alguns pacientes para o CAPSI CARIM. A p rofessora
concordou de pronto a nos conceder a entrevista, que foi realizada na sala de professores,
enquanto sua turma estava na aula de música.
A P2 é uma professora recém aposentada da rede pública. Já atuou como professora
regular do ensino fundamental e da educação infantil, bem como, gestora e por fim, como
professora da sala de recursos que atendia a algumas escolas situadas em Copacabana. O contato
foi feito por conta de alguns pacientes que ela encaminhou ao CAPSi CARIM. Ela logo
concordou em realizar a entrevista, que aconteceu em sua casa, e pareceu gostar de falar acerca
de sua experiência profissional. Apesar de aposentada, ela continua engajada com questões da
Educação e em contato com profissionais da área.
A P3 atua como professora de Educação Infantil na mesma escola que a P1. No entanto,
trabalha, também, em outro turno numa outra escola com Ensino Fundamental. Ela possui
especialização em psicopedagogia. O contato para a entrevista foi feito através da P2. Ela
aceitou fazer a entrevista, que foi realizada na própria sala de aula, enquanto a turma estava no
recreio com outra professora. Em alguns momentos, a entrevista foi interrompida pelas crianças
solicitando atenção da professora para resolver alguma questão.
A P4 trabalha em uma escola da rede pública municipal, situada em Ipanema e
compreende da educação infantil ao quinto ano do ensino fundamental. Essa escola atende,
principalmente, a classe média baixa, em sua maioria moradores das comunidades do Canta
Galo, em Ipanema e Pavão/Pavãozinho, em Copacabana. A professora, em questão, atua em um
turno com uma turma de educação infantil e em outro na sala de leitura contemplando todas as
turmas da Escola. Para essa entrevista, o contato também foi feito através da P2. Ela é formada
em história e já atuou no Ensino Fundamental e Médio. A entrevista aconteceu na sala de leitura.
A P5 atua em uma escola da rede municipal, só de Educação Infantil, situada na Urca,
bairro da zona sul do Rio de Janeiro. Essa escola é vista como uma escola modelo de educação
infantil pública e gratuita e atende, principalmente, a crianças de classe média e/ou média baixa,
moradoras da Urca e de Botafogo. Também é reconhecida pelo trabalho de inclusão que realiza
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com crianças portadoras de necessidades especiais nas turmas regulares. A professora
entrevistada iniciou sua trajetória na educação, tendo o curso normal e graduação em serviço
social, pela UFRJ. No entanto, posteriormente, sentiu a necessidade de cursar graduação em
pedagogia. O contato com a entrevistada foi feito por intermédio de uma psicóloga do CAPSI
CARIM. Ela já atuou em ensino fundamental e atualmente, trabalha apenas em um turno, nessa
escola, com educação infantil. A entrevista foi realizada no campus da UFRJ, na praia vermelha.
A P6 trabalha em um CIEP situado na Tijuca, bairro da zona norte do Rio de Janeiro.
Essa escola compreende o ensino fundamental e o ensino médio. Esse CIEP atende,
principalmente a classe baixa, em sua maioria moradores das comunidades situadas na Tijuca,
como Borel e Formiga. P6 possui curso normal, mas sua formação é em psicologia, tendo
posteriormente, se especializado em educação especial. Ela atua na sala de recursos, atendendo
não só alunos desta escola como de outras escolas da região. O contato para essa entrevista
também foi feito por intermédio da P2. A entrevista foi realizada na casa da própria profes sora,
pois ela estava de licença médica devido a uma torção no pé.
Inicialmente, pensamos em realizar este estudo com um maior número de professores,
no entanto, no decorrer do trabalho com as transcrições e análise das entrevistas, pudemos
perceber que os discursos estavam se tornando redundantes, sempre girando em torno dos
desafios e dificuldades da inclusão desses alunos numa turma regular. Sendo assim, optamos
por analisar e procurar interpretar o discurso de apenas 6 professoras que pareceram mostrar
um discurso oriundo do grupo de professores com interação com estes alunos.
As entrevistas foram realizadas individualmente, com um roteiro validado por uma
equipe de pesquisa, para a geração de dados que posteriormente foram analisados por meio do
MEA, proposta para a Análise do Discurso, buscando o acesso às representações sociais dos
sujeitos a partir de suas falas.

processos discursivos característicos de um determinado grupo social e deve interrogar-se sobre
a articulação entre o processo de produção de um discurso, as condições em que ele é produzido

Conforme, Castro e Frant (2011), o sujeito não fala simplesmente por falar e nem do
mesmo modo, ninguém argumenta contra aquilo que concorda ou que seja evidente, assim
sendo, a análise parte da identificação de controvérsias. Segundo as autoras, o MEA apresenta
as estratégias usadas pelos sujeitos em seu discurso na intenção de persuadir. A técnica parte d a
identificação de teses e acordos, evidenciando como está organizada a sua argumentação. A
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escolha de determinados acordos e não de outros confirma as crenças do sujeito a respeito das
ideias que acredita que serão significativas para que sua tese seja aceita.
Segundo Castro e Frant (2011), as análises no MEA, devem ser realizadas conforme os
dez passos indicados: 1) a leitura exaustiva do material escrito ou transcrito; 2) a constituição
do corpus de análise, a partir dos objetivos da análise e da descrição das atividades em que os
sujeitos estão engajados; 3) a localização das controvérsias e seus motivos; 4) a enunciação das
teses do locutor, que nem sempre está explicita e, nesses casos deve ser escrita com enunciados
claros pelo próprio analista; 5) a busca dos argumentos utilizados para sustentar as teses; 6) a
aplicação da tipologia de análise sobre os argumentos encontrados; 7) a montagem de esquemas
referentes ao discurso; 8) a interpretação evidenciando os sentidos das afirmativas representadas
no esquema; 9) a busca pelas evidências da interpretação nas próprias entrevistas, e por fim;
10) a submissão da análise a critérios de validação.
O MEA, apresenta os tipos de argumentos, bem como os efeitos que produzem sobre o
auditório. Os argumentos, segundo Perelman e Olbrechts-Tyteca (1992) e corroborados por
Castro e Frant (2011) e Domingos (2016), são classificados em três tipos;

1) ARGUMENTOS QUASE-LÓGICOS, que têm a aparência de raciocínios formais,
mas não têm a força dos signos da linguagem matemática, por serem da linguagem
corrente. Pela valorização da lógica formal em tempos contemporâneos, esse tipo de
argumento possui um prestígio no meio dos discursos, por sua aproximação à
linguagem científica.

2) ARGUMENTOS QUE SE FUNDAM SOBRE A ESTRUTURA DO REAL,
apoiam-se nos conhecimentos da experiência cotidiana, na realidade dos sujeitos.
Por precisarem ser aceitos pelo auditório, o orador propõe acordos oriundos da
realidade que reconhece como verdadeira para esse auditório. Esse tipo de
argumento parece mais com uma explicação, evidenciando relações do tipo
causa/efeito, meio/fim, elemento/conjunto, pessoa/qualidades.
3) ARGUMENTOS QUE FUNDAM A ESTRUTURA DO REAL, ao invés de usar a
experiência como base, formam novas relações a partir de casos particulares. Dessa
forma, a partir de um caso particular, cria-se uma generalização e a leva para uma
outra situação. Busca-se formular uma lei, ou uma norma, a partir do que é particular.
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Estes argumentos utilizam, principalmente, o exemplo, o modelo, a analogia e a
metáfora.
Todos esses argumentos procuram estabelecer relações de ligação ou de dissociação
entre termos, noções, práticas e ideias. A análise dos argumentos é uma opção de análise de
discurso em que as interpretações são realizadas com base na intenção do locutor de persuadir
ou de levar à ação. Essa análise destaca aspectos do discurso que diz respeito a sua dinâmica e,
consequentemente, a aspectos processuais do discurso.
Dentre os argumentos apresentados, os quase lógicos podem ser classificados em:
1- Contradição e incompatibilidade - Sugerem ligação ou dissociação de ideias,
dependendo da intenção do interlocutor.
2- Identidade total ou parcial - É demonstrado por tautologias, regras de justiça,
relações de reciprocidade e transitividade.
3- Argumentos que apelam para as relações matemáticas

São apresentados em

relações da parte com o todo e inclusões da parte no todo, divisões do todo em suas
partes e argumentos de comparação.
4- Relações de frequência - Expressos em probabilidades.
Os argumentos que se fundam sobre a estrutura do real, podem ser classificados em:
1- Ligações de sucessão - Aparecem em relações de causa e efeito, meio e fim e
argumentos pragmáticos.
2- Ligações de coexistência

São expressos em relações entre pessoas e seus atos,

discursos de autoridades e relações entre grupos e seus membros.

Por fim, os argumentos que fundam a estrutura do real, são classificados em:
1- Fundamentos pelo caso particular - Aparecem através de exemplos, ilustrações e
relações entre modelos e anti-modelos.
2- Analogias e metáforas

São comparações entre semelhanças que aproximam

elementos e figuras de linguagem que relacionam ideias.

Os acordos são classificados em Baseados no Real ou Baseados no Preferível. Os
acordos Baseados no Real, estão ligados aos fatos, verdades e presunções. Já os Baseados no
Preferível, estão ligados aos valores, às hierarquias e aos lugares do preferível. A diferença entre
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esses dois grupos está baseada na pretensão de validade desejada pelo locutor, um auditório
comum ou um auditório especializado.
Diante disso, ao final do processo de análise dos dados, será possível apreender as
representações sociais do grupo social em questão, uma vez que, ao se comunicar, o sujeito
produz argumentos e, neles estão presentes alusões que referem as representações sociais
constituídas e compartilhadas em seu grupo social.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

As análises foram feitas no sentido de responder às perguntas que permeiam esta
pesquisa.
Como a professora se posiciona com relação ao fato de o aluno com transtorno mental
estar na escola regular?
O que a professora atribui como responsabilidade da escola e da família na escolarização
desses alunos?
Qual a expectativa acerca das possibilidades de aprendizagem desses alunos?
Qual a visão acerca do papel do docente na promoção da inclusão escolar destas crianças
e adolescentes psicóticas e como o professor desenvolve ou aplica no seu dia-a-dia
práticas específicas ou diferenciadas, voltadas para a promoção da inclusão escolar dos
alunos que são atendidos em um CAPSi?
Inicialmente, procuramos fornecer informações mínimas de cada sujeito analisado. Em
cada uma das análises, procuramos respostas que mostrassem como o professor se posiciona
com relação a estas questões. Na apresentação de cada uma das análises, inicialmente
identificamos controvérsias em que houve defesa de teses polêmicas e em seguida buscamos os
argumentos utilizados para isso.
Buscamos também as metáforas utilizadas para sustentar argumentos, pois elas nos dão
indícios do processo de objetivação das representações sociais.

4.1. Análise dos discursos
# Sujeito P1:
P1 possui o curso normal e graduação em pedagogia. Trabalha atualmente, com
educação infantil, porém já atuou, também, no ensino fundamental. A escola, na qual atua, faz
parte da rede pública municipal, está situada no Leme, e compreende da educação infantil até o
segundo ciclo do ensino fundamental. O contato para a entrevista foi feito por meio da direção
da Escola, que já havia encaminhado alguns pacientes para o CAPSI CARIM. A professora
concordou de pronto a nos conceder a entrevista, que foi realizada na sala de professores,
enquanto sua turma estava na aula de música.
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# Aplicação MEA:
No discurso de P1, encontramos três controvérsias que giram em torno de algumas
questões de estudo que permeiam esta pesquisa. A primeira controvérsia, relaciona -se com a
posição da professora com relação a inclusão dos alunos portadores de transtorno mental na
escola regular. P1 afirma que na escola há inclusão, no entanto, dissocia a noção em torno da
inclusão. Para ela, existe uma inclusão real e uma inclusão ideal. A segunda controvérsia está
relacionada ao papel do professor na promoção da inclusão do aluno com transtorno mental na
escola regular. P1 sustenta a tese de que o professor não é capaz de realizar a inclusão. A terceira
e última controvérsia encontrada está ligada ao papel das famílias, bem como do CAPSi no
processo de inclusão escolar. Para P1, o CAPSI deve funcionar dentro da escola, com a
finalidade de atender as demandas da família e orientar os professores.
P1 não defendeu tese acerca das expectativas quanto ao desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos portadores de transtorno mental, que estão sendo atendidos em
CAPSi. No entanto, parece ser um consenso, entre os professores, que a falta de conhecimento
e de preparo do docente para realizar esse trabalho, gera dúvidas e ansiedade sobre as
potencialidades, bem como, sobre o real desenvolvimento dessas crianças.
TESE 1: NA ESCOLA TEM INCLUSÃO
Esquema argumentativo para a tese 1
Fonte: Elaboração Própria

Na escola
tem
inclusão

Inclusão
real

Professor sem
estudo
especializado

Inclusão
ideal

A família é
fundamenta
l

Professor
precisa de
ajuda

O professor tem
auxiliar

Professor
não sabe o
que fazer

O CAPSI fica
dentro da
escola
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Acordo /Termo 1: Inclusão real
com a turma, não é justo com os outros e

uela criança acaba

Acordo /Termo 2: Inclusão ideal

, né? A família,

Tipologia do argumento: Os termos/acordos 1 e 2 estão ligados a tese 1 por uma dissociação
de noções do termo inclusão. P1 apresenta uma inclusão real (termo I) em oposição a uma
inclusão ideal (termo II). Ela afirma que acredita na inclusão de alunos com transtorno mental,
porém, aponta que do jeito que está acontecendo a inclusão, ou seja, embora não possa afirmar
que não há inclusão, dissociando o termo, acaba por afirmar sua não existência, já que essa

como o atendimento no CAPSi e a participação da família no processo.
A segunda tese tem estreita relação com a primeira e afirma motivos para a inclusão
ideal não acontecer. Esta tese só pode ser defendida mediante o sucesso na adesão da primeira,
o que, para ela, ficou firmado.
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TESE 2: O PROFESSOR NÃO É CAPAZ DE REALIZAR A INCLUSÃO
Esquema argumentativo para a tese 2

Fonte: Elaboração Própria

Acordo 1: Só profissionais especializados são capazes de ensinar alunos com transtornos
mentais

Tipologia do argumento: O acordo 1 se associa a tese 2 por meio de um argumento que funda
o real, em que ela se oferece como exemplo, não dá certo com ela (caso particular) não dará
para ninguém, só o especialista. Enfim, P1 afirma que só o profissional especializado é capaz
de ensinar alunos portadores de transtorno mental, uma vez que o professor não é capaz de
realizar a inclusão.
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Tipologia do argumento: O acordo 2 está ligado a tese 2 por meio de um argumento que funda
o real, evidenciando uma metáfora relacionada ao sentimento de solidão do professor diante
dos desafios da inclusão de alunos portadores de transtorno mental, corroborando a ideia de que
o professor não é capaz de realizar a inclusão de alunos portadores de transtorno mental. O que
acontece quando você bate na mesma tecla mais de uma vez? A letra, número ou símbolo é
repetido, surgindo outra vez na tela. Assim é o significado desta expressão: Repetir, insistir em
algo, dizer o que j

Pela repetição ela reforça a ideia de que o professor está sozinho e precisa de ajuda, de suporte,
de uma estrutura adequada para realizar um trabalho eficaz na inclusão dos alunos portadores
de transtorno mental.
Acordo 3: O professor não sabe o que fazer com os alunos portadores de transtorno
mental
rientá-las da melhor maneira, né? E ... procurar mesmo
ajuda, né? Porque o professor, assim, às vezes, ele fica assim, ele fica muito sozinho. Então,
ele tem que procurar ajuda, pra ajudar mesmo em certas questões que essas crianças
necessitam e ... procur
Tipologia do argumento: O acordo 3 relaciona-se com a tese 2 por meio de um argumento
fundado na estrutura do real, que opera por uma relação de causa e efeito. P1 acredita que o
professor não sabe o que fazer com os alunos portadores de necessidades específicas (causa),
então, ele não é capaz de realizar a inclusão (efeito).

que foi uma forma dela...fazer alguma coisa. Eu não propus aquilo, mas ela da cabeça dela,
ela arrumou os lápis daquela maneira e ficou brincando com os
lápis. Eu não falei, -Não, agora não é hora disso! Ela tava

Tipologia do argumento: O acordo 4 está ligado a tese 2 por meio de um argumento que funda
o real, evidenciando uma metáfora relacionada ao desconhecimento do professor com relação
ao trabalho com os alunos portadores de transtorno mental. P1 inicia um longo comentário sobre
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uma prática específica que fazia com uma aluna e termina por afirmar que se perdeu, dando
indicações de que não sabia como agir. Ratificando a ideia de que o professor não sabe o que
fazer com os alunos portadores de transtorno mental, a pro
durante o seu relato, em uma metáfora associada ao fato de a mesma não saber o que fazer
quando uma atividade proposta por ela, não é realizada pelos alunos da inclusão. A Educação é
um percurso, um caminho. E a entrevistada, em seu discurso, deixa evidente, por meio dessa
metáfora, que a falta de conhecimento faz com que os professores não saibam o que fazer, estão
perdidos diante dos inúmeros desafios, pois ainda não encontraram um caminho que os leve ao
sucesso do trabalho com a inclusão.
TESE 3: O CAPSI DEVE FICAR DENTRO DA ESCOLA
Esquema argumentativo para a tese 3

Fonte: Elaboração Própria

Acordo 1: A família não consegue levar a criança para o CAPSi

Tipologia do argumento: O acordo 1 relaciona-se com a tese 3 por meio de um argumento
fundado na estrutura do real, que opera por uma relação de meio e fim. De acordo com P1, o
CAPSi deve funcionar dentro da Escola (meio), para que a criança possa ter o acompanhamento,
uma vez que a família não consegue levar a criança para o atendimento no CAPSi (fim). A
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entrevistada acredita que muitas vezes, por falta de condições ou mesmo falta de uma clareza
da situação, a família se exime da responsabilidade e a criança fica sem o atendimento.
Acordo 2: O professor não tem o estudo que o profissional do CAPSi tem
estudo que o profissional que atende assim

é diferente, né? Ás vezes, eu tô querendo mais, mais daquela criança e às vezes vocês acham
que eles estão assim um ponto... porque nós professores somos muito ansiosos e você fica com
aquela ansiedade que aquela criança caminhe. E às vezes a gente fica com aquela ansiedade e

Tipologia do argumento: O acordo 2 relaciona-se com a tese 3 por meio de um argumento
fundado na estrutura do real, que opera por uma relação de meio e fim. P1 afirma que o CAPSi
deve funcionar dentro da Escola (meio), para que o professor que não tem o estudo que o
ibuição desse outro olhar, desse
conhecimento diferenciado, para realizar o seu trabalho (fim).
# Análise interpretativa:
Em seu discurso, P1 evidencia diversos elementos das representações sociais de seu
grupo de pertença. Fica bastante claro que, a inclusão que vem acontecendo nas escolas ainda
não existe de fato, uma vez que o professor não tem uma estrutura adequada para realizar o seu
trabalho. Essa falta de suporte, faz com que o docente se sinta totalmente sozinho e impotente
diante dos desafios trazidos pela nova cultura da diversidade e da inclusão. Assim sendo, o

optar entre seguir trabalhando com a sua turma ou dar uma atenção diferenciada a criança
portadora de transtorno mental. Além disso, o docente não tem conhecimento ou preparo para
trabalhar com alunos portadores de transtorno mental e isso gera uma ansiedade com relação ao
processo de desenvolvimento dessas crianças. Dessa forma, P1 acredita que se o CAPSI
funcionar dentro da Escola, a família não terá empecilhos para que a criança tenha um
acompanhamento, e o professor terá a orientação e as respostas para as suas dúvidas e
ansiedades.
Na tese 1, destacamos, na fala da entrevistada, uma dissociação de noções do termo
INCLUSÃO, bem como os elementos que colocam em oposição o termo I do termo II, a partir
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(termo I) em oposição a uma inclusão ideal (termo II). Ela afirma que acredita na inclusão de

forma, P1 demonstra que existe algum impedimento para negar a existência da inclusão na

apenas uma utopia. Pela sua fala, parece que a inclusão vem acontecendo nas escolas regulares
de uma forma embrionária, como se estivéssemos bem no início de um longo caminho a ser
percorrido, uma vez, que as escolas ainda não têm uma estrutura adequada para receber os

Os principais pontos que definem a inclusão real, na fala de P1, são a falta de um auxiliar
para o professor, o fato de o professor não saber o que fazer e, também, o fato de ele não ter um
estudo especializado para trabalhar com essas crianças portadoras de transtorno mental. Nesse
caso, o foco está no professor e em suas dificuldades. Em contrapartida, P1 defende o que seria
a inclusão ideal, na qual o professor teria um auxiliar, a família participaria e se comprometeria
com o processo de inclusão escolar e o CAPSi funcionaria dentro da escola, facilitando a
realização do trabalho para todos os envolvidos.
A tese 2 afirma que o professor não é capaz de realizar a inclusão, uma vez, que ele se
sente sozinho e não sabe o que fazer diante dos desafios da inclusão de alunos portadores de
transtorno mental. Percebemos, então, que em sua fala fica evidente que o professor não tem
apoio, nem conhecimento ou especialização para realizar um bom trabalho para a inclusão e,
portanto, também não é capaz de contribuir para o processo de ensino aprendizagem ou mesmo
para o desenvolvimento integral desses alunos.
nhecimento do
professor quanto ao trabalho com os alunos portadores de transtorno mental. Corroborando a
ideia de que o professor não sabe o que fazer com os alunos portadores de transtorno mental, a
u trabalho, mostrando com a metáfora
o fato dela mesma não saber o que fazer quando uma atividade proposta por ela, não é realizada
pelos alunos da inclusão. A Educação é um percurso, um caminho e P1, em sua fala, deixa bem
claro que o despreparo e o desconhecimento faz com que os professores não saibam o que fazer,
e se percam durante o percurso, pois ainda não encontraram um caminho que os leve ao sucesso
do trabalho com a inclusão.
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sentimento dela com relação ao processo de inclusão dos alunos portadores de transtorno mental
em uma escola regular. Essa metáfora infere a ideia de algo que já foi dito, mas que ainda
precisa ser repetido e insistido muitas vezes, para que um dia se torne realidade. Nesse caso, P1
nos mostra seu sentimento de impotência e solidão para realizar a inclusão. É como um pedido
de socorro. Pela repetição ela reforça a ideia de que o professor está sozinho e precisa de ajuda,
de suporte, de uma estrutura adequada para realizar um trabalho eficaz na inclusão dos alunos
portadores de transtorno mental.
Na tese 3, P1 sustenta a ideia que o CAPSi deve funcionar dentro da escola. Embora ela
não saiba qual é o objetivo ou mesmo como é realizado o trabalho em um CAPSi, ela acredita
que se esse serviço funcionasse dentro da Escola, poderia contribuir para o processo de inclusão
escolar.
Em sua fala, destaca a importância da participação da família na inclusão da criança
portadora de transtorno mental. No entanto, afirma, que muitas vezes, a família não cumpre o
seu papel, deixando de levar a criança para um acompanhamento em um CAPSi, por não ter
condições ou mesmo, por não ter clareza da situação e das questões de seu filho. Dessa forma,
com o CAPSi funcionando dentro da escola, a família não precisaria se locomover e poderia
ser, também, acolhida e orientada por uma equipe multiprofissional.
Ela aponta, também, como a presença do CAPSi na escola, poderia contribuir para o
trabalho do professor na inclusão dos alunos com transtorno mental. P1 acredita que os
profissionais do CAPSi, por terem mais conhecimento acerca das questões que envolvem o
transtorno mental e terem um olhar diferenciado sobre aquela criança, poderiam acolher as
ansiedades do professor e orientá-los na realização de um trabalho realmente eficaz nas classes
regulares.
Conforme foi possível perceber na análise dessa entrevista, as representações acerca dos
alunos com transtorno mental, pela P1, se objetivam nas imagens do PROFESSOR PERDIDO
E SOZINHO diante do desafio de lidar com essas questões trazidas pelo desconhecido. Ao
passo, que essas representações se ancoram na INCLUSÃO REAL, na qual o professor não tem
um auxiliar, não tem conhecimento ou especialização para lidar com a inclusão, bem como não
tem o apoio da escola ou do profissional especializado e na INCLUSÃO IDEAL, na qual o
professor teria o apoio de um estagiário, a parceria da família e uma interlocução direta com os
profissionais do CAPSi. Na inclusão ideal, então, o professor não estaria mais sozinho ou
perdido, pois teria apoio, orientação a partir de outros olhares e realizaria seu trabalho com
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parceria. Dessa forma, talvez, o aluno portador de transtorno mental pudesse ser, finalmente,
olhado e trabalhado a partir de suas potencialidades e especificidades e fosse incluído de fato,
uma vez que até então, o foco está nas dificuldades do professor.

# Sujeito P2:
A P2 é uma professora recém aposentada da rede pública, com graduação em pedagogia
e especialização em educação especial. Já atuou como professora regular do ensino fundamental
e da educação infantil, bem como gestora e, por fim, como professora da sala de recursos que
atendia a algumas escolas situadas em Copacabana. O contato foi feito por conta de alguns
pacientes que ela encaminhou ao CAPSi CARIM. Ela logo concordou em realizar a entrevista,
que aconteceu em sua casa e pareceu gostar de falar acerca de sua experiência profissional.
Apesar de aposentada, ela continua engajada com questões da Educação e em contato com
profissionais da área, o que nos possibilitou o acesso a várias outras professoras.
# Aplicação MEA:
Destacamos na fala da professora entrevistada três controvérsias relacionadas às
questões de estudo que permeiam nossa pesquisa. Em seu discurso, fica evidenciado uma
primeira controvérsia que diz respeito a sua posição com relação a inclusão dos alunos
portadores de transtorno mental na escola regular. Ela sustenta a tese de que a inclusão só se
torna possível uma vez que haja parceria entre a escola, a família e os profissionais da saúde. A
segunda controvérsia está ligada às expectativas com relação ao desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos incluídos. P2 afirma que é na sala de recursos que esses alunos terão
a possibilidade de aprender e se desenvolver. E, por fim, a terceira controvérsia relaciona-se ao
papel da família no processo de inclusão desses alunos. Em seu discurso, P2 aponta que a
família precisa estar comprometida com o processo de desenvolvimento dessa criança na escola,
bem como deve garantir o tratamento necessário.
P2 não defende uma tese acerca do papel do professor no processo de inclusão escolar.
No entanto, os discursos dos professores parecem estar em consonância com relação a essa
questão. As falas, em geral, apontam que a falta de conhecimento e preparo dos professores
acerca do transtorno mental e das questões que o envolvem, bem como a falta de uma estrutura
adequada para trabalhar a inclusão nas classes regulares, geram muitas dúvidas e ansiedades no
professor. Dessa forma, muitas vezes, o docente acaba por se eximir dessa responsabilidade.
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TESE 1: SÓ HÁ INCLUSÃO COM PARCERIA
Esquema argumentativo para a tese 1

Fonte: Elaboração Própria

Acordo 1: O professor não é reconhecido como capaz de conduzir a inclusão.
Muita das vezes a gente pedia a ajuda do CARIM, porque já é outro órgão acima, na saúde,
vamos dizer, eu sempre falo bota um jaleco branco e vamos ser vistos de outra forma, né?
Mas é assim, infelizmente a sociedade, pelo menos a que a gente convive aqui no Rio das
comunidades, tem esse perfil. Porque aí não é o professor, porque eles acham que o professor
é como se fosse uma mãe como elas e que a saúde, que é a psicóloga ou o psiquiatra, já é uma
outra visão.
Tipologia do argumento: O argumento que liga o acordo 1 à tese 1 está fundado na estrutura
do real e opera por uma relação de coexistência, na autoridade identificada em membros da
saúde. Essa reconhecida autoridade dos profissionais da saúde proporcionaria a inclusão. Para
P2, o professor não é reconhecido como capaz de conduzir a inclusão, a competência só é
reconhecida por algo que está acima, no caso, os profissionais da saúde, ou seja, só vai haver
inclusão com a parceria de profissionais da saúde. Nesse caso, O CARIM é identificado por ela
é da
área de saúde, portanto, mais competente para incluir o aluno com transtornos mentais. O

uma outra visão
profissionalidade e de maior importância. Enfim, o que confere a competência aos membros do
CARIM é o fato de serem profissionais da saúde, o que o professor não é.
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Acordo 2: A parceria faz a diferença

Tipologia do argumento: O acordo 2 se relaciona à tese 1 por meio de um argumento que
funda o real e que opera por fundamento de um caso particular, em que o sujeito 2 relata a
relevância de sua experiência com a Educação Inclusiva em uma escola da rede pública do Rio
de Janeiro, através do exemplo de algo que só foi possível graças às parcerias que foram
estabelecidas, na época, com o SBA. O exemplo evocado é a da parceria com o CARIM e que
fez dar certo a inclusão. Este argumento está ligado ao anterior, foi necessário atestar a
competência do CARIM, dos profissionais da saúde, para que seu exemplo tivesse força.
Acordo 3: Quando há parceria, os aspectos pedagógicos, cognitivos e comportamentais
são trabalhados de forma significativa.
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Tipologia do argumento: O acordo 3 relaciona-se à tese 1 por meio de dois argumentos que
fundam o real. Um deles é a utilização de uma metáfora. Visando reforçar a ideia de que a
parceria se faz necessária para que haja inclusão, P2 faz uso da metáfora a escola não caminha
sozinha . A metáfora do caminho é corrente na área de Educação, vem da antiguidade, o que
confere a ela um efeito naturalizante. Educar é um caminho de um estado de menor
conhecimento para um de maior (MAZZOTTI, 2002). Esse caminho, no caso, é um caminho
em que a presença dos profissionais do CARIM é necessária, têm que caminhar juntos. Assim,
evoca a imagem de pessoas que caminham lado a lado, se ajudando, visando alcançar um
objetivo comum, relacionando essa colaboração ao trabalho significativo de aspectos
pedagógicos, cognitivos e comportamentais, que só podem ser desenvolvidos quando há
parceria na escola. Outro argumento que liga o acordo 3 à tese 1 opera por fundamento de caso
particular, em que o sujeito 2 propõe uma generalização quanto a resultados positivos, em
relação a aspectos pedagógicos, cognitivos e comportamentais, que são obtidos do trabalho com
inclusão quando há parceria, por meio da apresentação de exemplos de casos particulares
descritos por ela e em que ela mesma atribui sucesso.
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TESE 2: A SALA DE RECURSOS É O LUGAR DO ALUNO INCLUÍDO,
INDISCIPLINADO
Esquema argumentativo para a tese 2

Fonte: Elaboração Própria

Acordo 1: As coisas se encaixam se o aluno for encaminhado para área da saúde
Só que a sala de recursos, que a gente chama de atendimento educacional especializado...
ele é focado na área pedagógica, então ali é para o aprendizado. E se eu mando para uma área
da saúde que é focado no comportamento humano, no desenvolvimento cognitivo ligado a esse
...eu acho que a coisa funciona, mas
é preciso ter mediador, é preciso ter sala de recursos, é preciso ter a saúde e a família ter esse

Tipologia do argumento: O acordo 1 relaciona-se com a tese 2 por meio de uma metáfora.
O sujeito 2 apoia-se no fato de que para o aluno se encaixar no sistema educacional por meio

defendido pelo mesmo na tese 1. Nesse caso, o aluno se encontrará em condições de ser
encaixado, ou seja, encaixotado, guardado, ou ainda, armazenado perfeitamente pelo sistema
educacional, efetivando-se, assim, o processo de inclusão. O encaixotamento depende do
trabalho efetuado pelos profissionais da saúde para poder encaixar o aluno no sistema
educacional.
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Acordo 2: O aluno fora da sala de recursos só atrapalha
se esse aluno tiver todo apoio que deve ter, dentro da legislação, que é o mediador, é a
sala de recursos, que seja realmente a criança contemplada e incluída na sala de recursos e
mais a saúde, eu acho que essa criança, ela tem muitos benefícios em estar dentro da inclusão.
Agora se não tiver isso é só mais um dentro da sala. Ia prejudicar outros que não tem nenhuma
ue você aprende com
o outro, se eu tenho na minha sala de aula crianças, adolescentes iguais ou piores do que eu,

Tipologia do argumento: O acordo 2 associa-se à tese 2 por meio de um argumento de
implicação quase lógica, apoiado na autoridade de um autor que está na moda nos meios
educacionais. A implicação é atribuída a este autor e, portanto, não está passível de ser
questionada. Já que se aprende com o outro, com melhores tornam-se melhores, com piores
tornam-se piores. Se entrar em considerações se o referido autor afirma ou não tal premissa, ela
s,
como é o aluno com transtornos mentais. E, ainda, que a sala de recursos é o lugar do aluno
incluído para que ele não atrapalhe os outros fora da sala de recursos (caixa na qual deva estar
armazenado), não gerando perturbação e desconforto para os alunos e, principalmente, para o
professor na sala de aula.
Acordo 3: O aluno incluído só aprende na sala de recursos

focado na área pedagógica, então ali é para o aprendizado
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Tipologia do argumento: O acordo 3 está ligado à tese 2 por meio de um argumento que faz
uso de uma definição, quase lógica, em que ela diz existirem dois tipos de atendimento, o
educacional especializado (pedagógico) e o da área de saúde (comportamento e
desenvolvimento). Foi preciso definir bem a área de atuação de cada um para se poder falar de
dois caminhos. P2 afirma que o aluno incluído só consegue aprender na sala de recursos, então
o lugar dele é na sala de recursos, único lugar em que existe o trabalho necessário para ele. A
entrevistada procura justificar o fato do lugar do aluno incluído ser a sala de recursos, pois ele
só consegue aprender nesse espaço, ou seja, ela acredita que apenas o professor especializado
da sala de recursos tem a capacidade e a competência de ensinar as crianças com transtorno
mental.
TESE 3: A FAMILIA DO ALUNO INCLUÍDO, INDISCIPLINADO, NÃO FAZ A SUA
PARTE
Esquema argumentativo para a tese 3

Fonte: Elaboração Própria

Acordo 1: O grande nó é a aceitação por parte dessas famílias
Tipologia do argumento: A comparação feita pelo sujeito 2 através da metáfora evoca as
amarras no processo de inclusão que o paralisam e não permitem que ele se efetive. A metáfora
do nó exprime uma situação de quase impossibilidade, um nó paralisa o que vem depois, é
difícil desatar, enfim, é uma metáfora evocada geralmente para falar de coisas que impedem,

tratamento especializado nos serviços de saúde para que as questões comportamentais dos
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alunos possam ser devidamente tratadas, impede que o processo de inclusão escolar aconteça
efetivamente. A família d everia ser o elo integrador entre médicos, terapeutas, professores e de
todos os profissionais que lidam com o indivíduo incluído. Na fala de P2, percebe-se a
transferência relativamente grande de responsabilidade da escola para a família, uma vez que
na opinião da mesma, a escola cumpre seu papel, conscientizando a família da necessidade de

inclusão, dando um nó e impedindo que o mesmo prospere.

ESCOLA

ALUNO

FAMÍLIA
TRATAMENTO MEDICO
Acordo 2: A família precisa ser conscientizada para buscar atendimento

Tipologia do argumento
estrutura do real por uma relação de meio/fim. A família por si só não faz a parte que lhe cabe
no sentido de buscar tratamento médico para que as questões comportamentais do aluno

do tratamento médico (meio) para que a família faça a sua parte e assim, a escola, legitime o
processo de inclusão (fim).
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Acordo 3: As famílias dos alunos i

Tipologia do argumento: O acordo 3 associa-se à tese 3 por um argumento que está fundado
na estrutura do real e opera por uma relação de causa e efeito. Para P2, o fato de as famílias dos
alunos incluídos terem um contexto social grave de descaso, falta de informação e omissão
(causa) faz com que elas não cumpram sua parte no processo de inclusão do aluno (efeito). Esse
argumento suaviza a culpabilização da família exibindo motivos para que ela não cumpra a sua
parte.
# Análise interpretativa:
Na fala da professora entrevistada, podemos perceber alguns elementos das
representações sociais de inclusão presentes nos discursos de grande parte dos professores. Seu
discurso gira em torno da importância da parceria, tanto no que se refere aos profissionais da
área da saúde, quanto aos que atuam na sala de recursos e à família. Essa parceria, tão
mencionada e reforçada em seu discurso, é vista como fundamental para o desenvolvimento do
trabalho com alunos incluídos. No entanto, parece ser uma forma de atribuir aos outros a
responsabilidade do professor na inclusão desses alunos. O desconhecimento e o despreparo do
professor acerca do transtorno mental e de suas condições, bem como a falta de uma estrutura
adequada para realizar o trabalho de inclusão, faz com que ele, segundo ela, muitas vezes, se
exima da responsabilidade de cumprir o seu papel na inclusão de alunos portadores de
transtorno mental.
A tese 1 evidencia a PARCERIA como elemento imprescindível para o
desenvolvimento do trabalho com alunos incluídos. O jogo argumentativo da entrevistada
salienta a falta de reconhecimento do professor para conduzir a inclusão, uma vez que a
sociedade tende a valorizar os profissionais da área da saúde, como psicólogos e psiquiatras,
em detrimento da professora, que é associada à figura materna. Portanto, a parceria entre esses
profissionais é

mesmo os especializados da sala de recursos, não têm.
A experiência da professora, relatada por meio de exemplos de situações em que obteve
sucesso ao desenvolver o trabalho com alunos incluídos, surge em sua fala como uma forma de
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pode ser associada à realização de um trabalho eficaz com alunos incluídos, em que os aspectos
pedagógicos, cognitivos e comportamentais sejam desenvolvidos.
No decorrer de sua fala, a professora demonstrou profunda valorização pela PARCERIA
da escola com a área da saúde, o que, segundo ela, possibilitaria o desenvolvimento dos aspectos
pedagógicos, cognitivos e comportamentais do aluno. No entanto, fica evidente, em seu
discurso, que o aprendizado dos alunos incluídos ocorre, de fato, na sala de recursos, local que,
segundo ela, tem como foco a área pedagógica.
Ratificando o exposto a partir da análise da tese 1, a tese 2 revela a sala de recurso como
o LUGAR do aluno incluído. Percebe-se, no entanto, ao longo da fala da professora entrevistada,
uma tendência a associar a esse lugar os alunos incluídos que apresentam problemas de
disciplina. Segundo ela, a presença desses alunos na sala de aula regular atrapalha o
desenvolvimento do trabalho, prejudicando os alunos que não apresentam deficiência alguma.
Constata-se, portanto, por parte da professora, uma tendência a segregar esses alunos, não
apenas por suas condições, mas pelas questões disciplinares que dificultam o seu trabalho com
a turma. Para ela, é preciso separar esses alunos para evitar uma espécie de contaminação dos
outros, os piores tornam os outros piores também. Assim, ela atribui aos profissionais do
atendimento educacional especializado, desenvolvido na sala de recursos, a responsabilidade
pelo trabalho pedagógico, respaldando-se num discurso que evidencia a promoção da

Embora a professora deixe claro que a sala de recursos é o lugar do desenvolvimento
do trabalho pedagógico, ela busca meios de justificar o insucesso dos alunos atendidos nesse
espaço escolar. Associa, pois, o fracasso e scolar à falta de formação dos professores que ali
atuam, os quais, segundo ela, possuem formação em outras áreas dos conhecimentos, porém,
não uma formação específica para lidar com alunos portadores de transtorno mental.
A partir da análise da tese 3, pode-se identificar a FAMÍLIA como um elemento bastante
significativo na fala da entrevistada. O jogo argumentativo da professora atribui à família uma
culpa pelo fracasso escolar da criança com transtorno mental, eximindo-se o professor de tal
responsabilidade. A professora considera a aceitação das limitações e necessidades dessas

por ela utilizada está associada às amarras que se fazem presentes no processo de inclusão.
Segundo ela, o fato de as famílias não buscarem tratamento especializado nos serviços de saúde,
impede que o processo de inclusão escolar aconteça efetivamente. Pode-se depreender de sua

61

fala uma tentativa de respaldo no cumprimento do papel da escola, no sentido de comunicar às
famílias a necessidade de buscar atendimento no serviço de saúde. Assim, há uma significativa
transferência para a família da responsabilidade pelo insucesso do trabalho desenvolvido no
ambiente escolar.
Diante do exposto, pode-se concluir que as representações sociais dos alunos com

educacional por meio da inclusão imagem nítida de um processo de objetivação da presença do

no sentido defendido pela professora na tese 1. Nesse caso, o aluno se encontrará em condições
de ser encaixado, ou seja, encaixotado, guardado, ou ainda, armazenado perfeitamente pelo
sistema educacional, efetivando-se, assim, o processo de inclusão. Bem como, na imagem do

processo de inclusão escolar. A professora considera a aceitação das limitações e necessidades

metáfora por ela utilizada está associada às amarras que se fazem presentes no processo de
inclusão. Percebemos, então, que as representações estão ancoradas na intensa necessidade da
PARCERIA da escola com a família e com os profissionais da saúde para que possa ocorrer, de
fato, o processo de inclusão dos alunos portadores de transtorno mental nas escolas regulares,
o que nos faz concluir que, para ela, a inclusão não existe, é um projeto. Dessa forma, ela
ressalta, várias vezes, em seu discurso a importância do trabalho dos profissionais da saúde e
do apoio e aceitação da família dessas crianças, no entanto deixa bastante evidenciado, que o
professor está isento dessa responsabilidade, uma vez que ele não é capaz de lidar com os
desafios da inclusão em uma classe regular.

# Sujeito P3:
P3 atua como professora de Educação Infantil em uma escola da rede municipal regular,
situada no Leme. Possui formação em pedagogia e especialização em psicopedagogia. No
entanto, trabalha, também, em outro turno, numa outra escola, com Ensino Fundamental. O
contato para a entrevista foi feito através da P2. Ela aceitou fazer a entrevista, que foi realizada
na própria sala de aula, enquanto a turma estava no recreio com outra professora. Em alguns
momentos, a entrevista foi interrompida pelas crianças solicitando atenção da professora para
resolver alguma questão.
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# Aplicação MEA:
No discurso de P3, encontramos três controvérsias que giram em torno de algumas
questões de estudo que permeiam esta pesquisa. A primeira controvérsia, relaciona -se com a
expectativa acerca das possibilidades de aprendizagem do aluno com transtorno mental. P3
afirma que espera que eles se desenvolvam tanto quanto os outros. A segunda controvérsia está
relacionada a posição do professor com relação ao fato de o aluno com transtorno mental estar
na escola regular. P3 sustenta a tese que o professor não dá conta dessa realidade, desse
transtorno. A terceira e última controvérsia encontrada está ligada à forma pela qual o professor
desenvolve ou aplica no seu dia-a-dia práticas específicas ou diferenciadas, voltadas para a
promoção da inclusão escolar dos alunos que são atendidos em um CAPSi. Para P3, só haverá
inclusão se houver interlocução com a equipe de profissionais do CAPSI.
P3 não defendeu tese sobre como o professor entende a responsabilidade da escola e da
família na escolarização destas crianças e adolescentes o que apareceu como acordo. Parece ser
um consenso, entre os professores, que a família tem um papel significativo para que esse
trabalho flua bem e deve, portanto, levar seu filho ao tratamento. Percebemos, em sua fala, que,
de certa forma defende a escola dizendo que isso não é problema de gestão, mas seria algo
muito maior. Não culpa ninguém pela inclusão ser problema, apenas aponta dificuldades.
TESE 1: EU ESPERO QUE ELES SE DESENVOLVAM TANTO QUANTO OS
OUTROS
Esquema argumentativo para a tese 1

Fonte: Elaboração Própria
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Acordo 1: A gente precisa acreditar nisso.

Tipologia do argumento: O acordo 1 liga-se à tese 1 por meio de um argumento quase lógico
que opera no sentido da comprovação da necessidade de algo. Toda necessidade afirmada e
reafirmada perde força na medida em que é reafirmada. Se não há dúvida, não é necessário
reafirmar. Ou seja, quando se reafirma uma necessidade se está, na realidade, atestando algo
que não acontece e que teria que acontecer. A crença no desenvolvimento do aluno aparece
como algo inquestionável, tem que ser, não há lugar para hesitações, mas se é necessário
acreditar, só se pode esperar que aconteça. Nesse caso, a necessidade implica a esperança de
que aconteça, pois não acontece. Trata-se de um argumento complexo, porém com uma
estrutura muito usual.
Acordo 2: Isso (a aprendizagem do aluno com transtorno) causa uma inquietação.

talvez eu não veja as coisas acontecerem da mesma forma e isso causa uma inquietação, mas
i
graduação em psicopedagogia, justamente, buscando dar algumas respostas a inquietações
práticas e aí inclui as crianças com trans
Tipologia do argumento: O acordo 2 está ligado à tese 1 por meio de um argumento fundado
na estrutura do real e opera por uma relação de causa e efeito. O desenvolvimento diferente
desses alunos (causa), traz inquietações, dúvidas e ansiedades para o professor, faz com que ele
reflita sobre sua prática (efeito). Aqui percebe-se claramente a expectativa de que alunos com
transtorno demoram mais a aprender, sendo essa demora a causadora das inquietações.
Acordo 3: A criança com transtorno me ntal dificulta o trabalho na sala de aula.

gente na
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eu acho que tem a ver com algo maior a nossa vontade. Incluir é um desafio, como qualquer

Tipologia do argumento: O acordo 3 liga-se à tese 1 por meio de um argumento expresso por
uma conjunção coordenativa que estabelece a ideia de oposição, contraste, compensação. A
criança com transtorno se desenvolve, mas dificulta o trabalho em sala de aula. A palavra
desafio aparece para ilustrar a dificuldade, todo desafio é dificuldade. Um desafio que é maior

repetidas vezes em que esse dimensionamento é feito atesta o grau de dificuldade atribuído por
ela à presença desse aluno.
Importante assinalar ainda que a aprendizagem do aluno com transtorno mental é sempre
mencionada em um clima de dúvida. Na maior parte dos casos, o que parece é que ela está
perguntando, e não afirmando. Ela em momento nenhum atesta que eles possam se desenvolver,
o que parecer ser uma afirmativa meio proibida entre seus pares. É preciso dizer que eles
aprendem, porém, a dúvida fica evidente. É preciso acreditar, possivelmente para dar sentido
ao seu trabalho.
TESE 2: A GENTE NÃO DÁ CONTA DA REALIDADE DESSE TRANSTORNO.
Esquema argumentativo para a tese 2

Fonte: Elaboração Própria
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Acordo 1: A escola não tem estrutura para atender a criança com transtorno mental
a ainda é incipiente,
ainda é pequena diante do que a gente gostaria que ela tivesse. Então, lamentavelmente, a

Tipologia do argumento: O acordo 1 liga-se à tese 2 por meio de um argumento quase lógico
numa relação de implicação. Nesse acordo, a P3 sustenta se a escola não estrutura o professor
não pode dar conta dos alunos com transtornos mentais nas classes regulares.
Acordo 2: Eu acho que (a escola) é o lugar que ele deve estar.

Tipologia do argumento: O acordo 2 liga-se à tese 2 por meio de um argumento que está
fundado na estrutura do real e opera por uma relação de meio e fim. Para as crianças estarem
na escola é necessário que a escola tenha condições (meio), desse modo, a escola seria o lugar
para eles (fim). Só que ela evidencia que a escola não está preparada e, por isso, não se chega
ao fim. Existe, portanto, conjugado nesse argumento uma oposição entre o que deveria ser e o
que efetivamente é. A escola é o lugar onde ele deveria estar, porém a gente não dá conta, isto
é, ele não está.
Acordo 3: O professor precisa de apoio para trabalhar a inclusão

Tipologia do argumento: O acordo 3 liga-se à tese 2 por meio de um argumento quase-lógico,
estabelecendo uma implicação. De acordo com a fala da P3, se o professor tiver apoio e material
necessários por parte da Escola, ou seja, material, apoio e um auxiliar, ela consegue trabalhar
com a inclusão em sua turma. Como ela atesta que não sabe bem o que fazer, esse argumento
sugere que, para ela, é preciso mais alguém na sala de aula.
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Acordo 4: O professor fica de pés e mãos atados

a gente vê que a gente não dá conta dessa realidade desse

Tipologia do argumento: O acordo 4 liga-se à tese 2 por meio de um argumento que funda o
real, evidenciando uma metáfora relacionada ao sentimento do professor diante da falta
estrutura, e, então, de apoio por parte da escola. Uma pessoa amarrada não pode se mexer, não
pode fazer nada. Assim sendo, traz a imagem de um professor amarrado às estruturas de um
sistema, ou como nesse caso, a falta de estrutura da escola que faz com que esse professor se
veja impedido de trabalhar a inclusão de alunos com transtorno mental.
TESE 3: A INCLUSÃO SÓ ACONTECE SE HOUVER INTERLOCUÇÃO
Esquema argumentativo para a tese 3

Fonte: Elaboração Própria
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Acordo 1: Para o trabalho funcionar, é preciso que o professor trabalhe junto com o
CAPSi
am

Tipologia do argumento: O acordo 1 liga-se à tese 3, por meio de um argumento quase lógico,
apresentando uma relação de reciprocidade. Nesse caso, a P3 diz que se os profissionais do
CAPSi e os profissionais da Escola não trabalharem juntos, o trabalho com os alunos incluídos,
não vai funcionar, não vai dar certo. A falta de parceria acarreta o mal funcionamento.

quando fica em aberto, não tem atendimento e ficam sem respostas, os professores

esconhece esses caminhos mesmo, a gente não

Tipologia do argumento: O acordo 2 liga-se à tese 3, por meio de um argumento que funda a
estrutura do real, ilustrando com caso particular, quando imita as falas dos professores quando
se sentem assustados e inseguros, não sabem o que fazer com aquela criança que tem um
transtorno mental. Ela acredita que os profissionais do CAPSi poderiam dar algumas respostas
ou mesmo orientar os professores no trabalho com as crianças portadoras de transtorno mental.

desconhecimento aparece como algo agudo, apontando a premência de algo insuportável, que

dissemos, uma metáfora muito comum no meio educacional.
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# Análise interpretativa:
Em sua fala, P3 evidencia muitos elementos das representações sociais de seu grupo.
Fica bastante claro o desconhecimento quase total da condição dos alunos com transtornos
mentais, mesmo o termo não é conhecido por ela. Esse desconhecimento, gera uma inquietação
diante da incerteza com relação ao desenvolvimento dessa criança, bem como, sobre o modo de
lidar com ela, principalmente, em uma sala de aula repleta de crianças. Embora reconheça que
as crianças com transtorno mental devem estar na escola, afirma que a escola não tem estrutura
para lidar com essa criança, e, então, o professor não dá conta dessa situação e se desespera.
Assim sendo, tenta buscar no profissional do CAPSI as respostas para as suas inúmeras dúvidas
e inquietações.
A tese 1 mostra que ela tem dificuldade de acreditar que o aluno com transtorno mental
se desenvolva tanto quanto os outros alunos, quando afirma que precisa realmente acreditar
nisso. Ainda reforça dizendo que a expectativa de que alunos com transtorno demorem mais a
aprender gera inquietações e ansiedades. No entanto, o fato de ela desconhecer a condição desse
aluno, bem como desconhecer o próprio transtorno, faz com que ela perceba a inclusão desse
aluno como um desafio e precise reafirmar a necessidade de acreditar em seu desenvolvimento.
A necessidade de reafirmar uma crença, sugere a descrença de que aconteça, pois parece que
na realidade não acontece.
Em seu discurso, a palavra DESAFIO, aparece muitas vezes para ilustrar a
DIFICULDADE que é para o professor trabalhar com o desconhecido. Esse desconhecido tanto
remete à falta de conhecimento sobre o transtorno, como em relação ao processo de
desenvolvimento dessa criança, que também lhe é desconhecido. O fato de o professor não deter
o saber, bem como não ter respostas, gera ansiedade, dúvida e inquietações. Pode-se perceber,
no entanto, um outro significado para este desafio, muito comum no discurso dos professores,
o de fascínio pelo difícil e a vontade de vencer um obstáculo. Os professores parecem se sentir
ameaçados e, às vezes, impotentes pela inclusão de alunos com transtorno mental nas classes
regulares e, ao mesmo tempo, mostram-se incomodados e desafiados a travar uma discussão
sobre o tema e então descobrir maneiras de lidar com a situação.
A fala de P3 na tese 2 evidencia que o professor NÃO DÁ CONTA do aluno com
transtorno mental. Percebe-se, no entanto, ao longo da fala da professora entrevistada, o fato de
que ela acredita que a escola deve ser o lugar do aluno com transtorno mental, porém, para que
isso de fato ocorra, a escola precisa ter estrutura, para que o professor possa dar conta dos alunos
com transtornos mentais nas classes regulares. Ela afirma que se o professor tiver a estrutura
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necessária por parte da Escola, ou seja, material, apoio e um auxiliar, ele consegue trabalhar
com a inclusão em sua turma.
Procurando ratificar a ideia da tese 2, ela apresenta uma metáfora relacionada ao
sentimento do professor diante da falta de estrutura, bem como, de apoio por parte da escola.

alguma iniciativa, de tomar alguma medida para resolver ou solucionar algum problema. Essa
metáfora, traz a imagem de um professor AMARRADO às estruturas de um sistema, ou como
nesse caso, a falta de estrutura da escola que faz com que esse professor se veja impedido de
trabalhar a inclusão de alunos com transtorno mental.
A tese 3 apresenta a ideia de que é necessário que haja uma interlocução entre os
profissionais do CAPSI e os profissionais da Escola, para que o trabalho com os alunos
portadores de transtorno mental seja, de fato, eficaz. A palavra INTERLOCUÇÃO aparece
várias vezes, em seu discurso, ilustrando a necessidade do diálogo, da troca de experiências, ou
mesmo de uma orientação por parte de profissionais especializados, para que o professor possa
compreender e realizar com eficácia o seu trabalho.
Por fim, P3 afirma que os profes
mental, pois se sentem assustados e inseguros, não sabem o que fazer com aquela criança. Ela
acredita que os profissionais do CAPSi poderiam dar algumas respostas ou mesmo orientar os
professores no trabalho com as crianças portadoras de transtorno mental. Esse argumento é

dimensionam o desconhecimento do problema por parte dos professores. Surtar significa
enlouquecer, se descontrolar diante de uma situação. O desconhecimento aparece como algo
agudo, apontando a premência de algo insuportável, que teria como consequência a loucura.
Com base no exposto, pode-se concluir que as representações sociais dos alunos com
transtorno mental, por essa professora, se objetivam por meio da imagem do professor
AMARRADO às estruturas de um sistema, ou a falta dessa estrutura, bem como, a imagem do
LOUCO para o professor que pede socorro e surta diante da criança com transtorno mental.
Percebemos, então, que as representações estão ancoradas na FALTA DE CONHECIMENTO
sobre o transtorno mental, o que faz com que essa criança seja vista da mesma forma que o
aluno especial. Bem como, se ancoram na FALTA DE ESTRUTURA por parte da escola para
dar um suporte ao trabalho do professor na inclusão e no DESAFIO que é para o professor lidar
com esse novo e desconhecido.
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# Sujeito P4:
P4 trabalha em uma escola da rede pública municipal, situada em Ipanema, zona sul do
Rio de Janeiro. Essa escola compreende da educação infantil ao quinto ano do ensino
fundamental. P4 atua em um turno com uma turma de educação infantil e em outro turno, nessa
mesma escola, na sala de leitura contemplando todas as turmas da educação infantil e do ensino
fundamental. A entrevistada possui o curso normal e graduação em história. Já atuou no Ensino
Fundamental e Médio, em outras escolas. Para essa entrevista, o contato com a professora,
também, foi feito através da P2. A entrevista aconteceu na sala de leitura da escola.
# Aplicação MEA:
No discurso de P4, encontramos três controvérsias que giram em torno das questões que
permeiam essa pesquisa. A primeira controvérsia relaciona -se com a forma como o professor
pode desenvolver práticas especificas ou diferenciadas, voltadas para a promoção da inclusão
escolar dos alunos que são atendidos no CAPSi. Ela sustenta a tese de que a falta de tempo
prejudica o trabalho do professor com a inclusão dos alunos portadores de transtorno mental. A
segunda controvérsia está ligada à sua visão acerca do papel do docente na promoção da
inclusão escolar desses alunos e ela sustenta a tese que a inclusão depende do desejo do
professor. A terceira e última controvérsia relaciona -se com a expectativa do professor acerca
das potencialidades dos alunos com transtorno mental e P4 sustenta a tese de que o professor
na realidade não tem conhecimento sobre o transtorno mental.
Com relação à participação das famílias no processo de inclusão, embora P4 não sustente
uma tese sobre essa questão, em sua fala, pudemos observar que ela retrata o discurso dos
colegas professores, afirmando que a família tem um papel significativo e deve participar desse
processo de inclusão escolar, e nesse caso, levar seu filho ao tratamento.
eu acho que foi uma coisa mais positiva porque a mãe gosta do espaço de vocês,
a mãe se interessa, se importa com aquilo que vocês falam. E quando a gente tem ajuda,
mesmo não sabendo o que acontece lá, a gente percebe uma maior facilidade de lidar
com essa criança, de lidar com essa família, com essas mães. Quem atendia o C1 esteve
aqui há um tempo conversando comigo para trocar experiência, mas é uma coisa mais
da pessoa querer vir, não é uma coisa institucionaliz ada. Então o trabalho com C1 foi
muito ma
Para explicitar o papel da família, ela usa um exemplo do aluno C1. Nesse exemplo, a
família faz o que se espera dela.
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TESE 1: A FALTA DE TEMPO PREJUDICA O TRABALHO DO PROFESSOR COM
A INCLUSÃO
Esquema argumentativo para a tese 1

Fonte: Elaboração Própria

Acordo 1: o professor não tem tempo de conhecer e trocar com os profissionais do CAPSI
ligaram..., mas eu não
posso, eu não tenho tempo. A prefeitura não me faculta esse tempo pra gente conhecer, pra
gente estar junto, pra gente trocar ideias. O que eu sei é o que eu ouço das mães aqui com os
meus alunos de sala de aula e com os meus alunos
Tipologia do argumento: Pode-se classificar o argumento envolvendo o acordo 1 em dois
fundado na estrutura do real e opera por uma relação de causa e efeito. Para a P4, o fato de o
professor não ter tempo para conhecer e trocar com os profissionais do CAPSI (causa) prejuízo
ao trabalho com os alunos portadores de transtorno mental (efeito). No segundo, ela se coloca
como exemplo, argumento que funda

Acordo 2: o professor precisa de tempo para fazer um planejamento diferenciado
te precisa de tempo. Qual é a hora que o
professor para pra pensar nessas coisas, pra pensar no que é diferente? A gente não tem. Essas

72

Quando? No meu terceiro

Tipologia do argumento: O acordo 2 relaciona-se à tese 1 por meio de um argumento que,
também, está fundado na estrutura do real, por meio de uma relação de causa e efeito. Para a
P4, o fato de o professor não ter tempo de fazer um planejamento diferenciado (causa), faz com
que a falta de tempo prejudique o trabalho com os alunos portadores de transtorno mental
(efeito).
TESE 2: A INCLUSÃO DEPENDE DO DESEJO DO PROFESSOR
Esquema argumentativo para a tese 2

Fonte: Elaboração Própria

Acordo 1: O professor tem que perceber o seu papel que é mais importante, mais forte do
que a Lei.
vaga, mas eu acho que a intervenção do professor, o papel do professor que faz
realmente essa interação, essa inclusão. A gente que faz a inclusão. O professor que não quer

Tipologia do argumento: O acordo 1 é relativo ao preferível. Ele atesta uma hierarquia de
valores, a percepção do professor é mais importante do que a lei. O acordo 1 liga-se à tese 2,
por meio de um argumento quase-lógico, que explicita uma necessidade imperativa, uma
implicação lógica. P4 acredita que o papel do professor na inclusão é maior do que a própria
Lei, pois a Lei só dita as ordens, que nem sempre são cumpridas, mas quem vai fazer o trabalho
na sala de aula com os alunos é o professor e se o professor não quiser, não vai incluir. A força
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da lei é comparada ao desejo do professor, este sendo mais importante, já que redunda na
inclusão.

com

oração aberto, com a alma aberta para aprender e isso que é

Tipologia do argumento: O argumento que liga o acordo 2 à tese 2 é um quase lógico que
atesta que duas coisas andam juntas, uma sendo necessária para a outra, o desejo do professor
e a inclusão do aluno. P4 acredita que o professor precisa querer, ter o desejo (condição), para
que a inclusão aconteça de fato (implicação). Nesse caso, não há lugar para dúvidas, se uma
coisa acontece, a outra acontecerá. P4 afirma que sem a vontade do professor a inclusão não
acontece, fortalecendo sua tese de que o professor é o responsável pela inclusão.
TESE 3: O PROFESSOR NÃO TEM CONHECIMENTO SOBRE O TRANSTORNO
MENTAL
Esquema argumentativo para a tese 3

Fonte: Elaboração Própria
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Acordo1: O professor só sabe o que vê e sente

bancos escolares e que tem que trabalhar 12 horas e tem que sustentar a família, né? Como
aprender? O que eu sei é o que

criança não te acompanha, muitas vezes é alheia aquilo que você fala. Uma criança que parece

Tipologia do argumento: O acordo 1 se liga à tese 3, por meio de um argumento quase lógico,
que se apresenta quase que como uma implicação, que opera no sentido da comprovação da
necessidade de algo. Como o professor só sabe o que vê e sente na convivência e na experiência

Acordo 2: O professor não tem preparo.

aprender com essa experiência. Eu acho muito difícil. É muito difícil, a gente não tem preparo.
o que a vida me ensinou, porque a
gente não tem...na verdade no primeiro momento quando eu ouvi falar dessas crianças

Tipologia do argumento: O acordo 2 está ligado à tese 3, por meio de um argumento que funda
o real pelo exemplo. A falta de conhecimento e de preparo dela com relação ao transtorno
mental faz com que o trabalho com a inclusão desses alunos, seja mais difícil. Ela utiliza a
metáfora da loucura para reforçar o exemplo, dizendometáfora que está aparecendo com frequência neste grupo.

soletram, outras que já escrevem um monte de coisas, outras que só escrevem o seu nome, mas
conhecem as letras e a C2 está no meio termo, mas só aconteceu depois que eu tive uma certa
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oi assim que eu conheci a P2 e eu vou te dizer uma coisa, eu não gosto de que chega aqui a
mediadora, chega aqui a sala de recursos, e vem me dizer o que fazer, eu não gosto. Mas eu
gosto que elas estejam comigo e acho que posso melhorar, assistam a minha aula pra ver,

Tipologia do Argumento: O acordo 3 apresenta-se como uma hierarquia, algo que é mais fácil.
Liga-se à tese 3 por meio de um argumento quase lógico, que opera no sentido de atestar uma
necessidade. Pelo fato de o professor não ter conhecimento acerca do transtorno mental ou sobre
como lidar com as possíveis questões que o envolvem, uma estagiária ou mediadora é necessária
para facilitar e contribuir muito a eficácia do seu trabalho com os alunos incluídos. P4 acredita,
que o desconhecimento faz a necessidade do professor da ajuda do estagiário para realizar um
trabalho realmente de qualidade.
Sobre as expectativas com relação à aprendizagem dos alunos atendidos pelo CAPSI,
seu discurso atesta, com seus exemplos, uma visão, que aparece naturalizada, de que o aluno
com transtornos mentais irá se desenvolver aquém dos outros alunos. Parece ser tabu dizer
que esse aluno não aprende, porém, os discursos sempre colocam baixo valor nas expectativas
dessa aprendizagem.
screver, mas ele tem que aprender a ser

aluno, mas ele tem que se transformar de alguma forma dentro das limitações dele. Então, é

que é especial e aprendeu a ler e a C2 que não sabe ler, mas que quando
chegou não falava nada, hoje ele fala, ele conhece, ele soletra, ele faz sequência. E isso
modéstia à parte, lógico, junto com a família, é uma coisa nossa, então é o que eu espero que

Trata-se da comprovação de algo. Sempre que precisamos afirmar e reafirmar algo,
perde-se a força do acordo, na medida em que é reafirmado. Se não há dúvida, não é necessário
reafirmar. Dessa forma, quando se reafirma uma necessidade se está, na realidade, atestando
algo que não acontece e que teria que acontecer. A crença no desenvolvimento do aluno aparece
como algo que não pode ser questionado, tem que ser, não há lugar para excitações, mas se é
necessário acreditar, só se pode esperar que aconteça. Nesse caso, a necessidade implica a
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esperança de que aconteça, pois não acontece. Não chega a ser uma argumentação, tal a
naturalidade em que as afirmações aparecem em seu discurso. Parece ser, na realidade, algo que
é usual afirmar em seu grupo.
# Análise interpretativa:
Em seu discurso, P4 apresenta elementos das representações sociais do grupo de
professores. Fica evidenciado em sua fala, a falta de conhecimento e de preparo para se trabalhar
com o aluno portador de transtorno mental. Esse desconhecimento, torna o trabalho mais difícil
para o professor, levando-o a atuar a partir de sua vivência, de sua experiência na sala de aula
com esses alunos. A experiência aparece como algo de muito valor. Além disso, gera uma
incerteza acerca do desenvolvimento dessas crianças, que faz com que P4 perceba que o apoio
e a contribuição trazidos por uma estagiária ou pela professora da sala de recursos, pode facilitar
e enriquecer o seu trabalho. Um outro fator, apontado pela entrevistada, que atrapalha o trabalho
do professor com essas crianças, é a falta de tempo para planejar e construir materiais
específicos, bem como, para dialogar e trocar experiências com os profissionais do CAPSi. Por
fim, P4 afirma que o professor possui um papel significativo no processo de inclusão, uma vez
que a eficácia do trabalho dependerá do seu desejo e ressalta que o seu papel é mais importante
que a Lei, pois esta, nem sempre é cumprida. Embora, a entrevistada afirme que o professor é
o principal responsável pela inclusão, uma vez que a qualidade do trabalho dependerá da sua
vontade e do seu esforço, ela entende que o docente precisa de ajuda, de apoio e de um suporte
para realizar a inclusão de alunos portadores de transtorno mental.
A tese 1 evidencia que P4 acredita que a falta de tempo prejudica o seu trabalho com os
alunos portadores de transtorno mental. A menção à FALTA DE TEMPO aparece várias vezes
em sua fala, tanto com relação a poder fazer uma interlocução com os profissionais do CAPSi,
como também, com relação a fazer um planejamento ou material diferenciado para os seus
alunos incluídos. A entrevistada aponta que esses alunos precisam ser olhados em suas
especificidades e seria fundamental que ela tivesse um tempo para fazer um planejamento
diferenciado ou construir materiais específicos que contribuíssem para o processo de
aprendizagem deles, no entanto, ela ressalta, várias vezes, não ter tempo para essas construções.
P4 afirma que o professor precisa trabalhar em dois turnos na escola, para contribuir no sustento
da família e, quando por fim chega em sua casa à noite, envolve-se nos afazeres domésticos.
Sendo assim, como a prefeitura não proporciona esse espaço, não sobra um tempo para planejar,
organizar ou construir materiais e atividades que possam ter realmente um significado no
trabalho com os alunos incluídos.
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Com relação à interlocução com os profissionais do CAPSi, ela também diz não ter
tempo de conhecê-los ou de dialogar com eles, mas reconhece que faz diferença no trabalho a
troca de experiências e relata sua experiência com uma profissional que foi à Escola para fazer
essa troca, facilitando seu trabalho com determinada criança. P4 acredita que se houvesse tempo
para uma interlocução, os profissionais do CAPSi poderiam trazer um outro olhar sobre a
criança, além de sugestões e/ou orientações sobre como lidar ou trabalhar com ela, e isso traria
um apoio para o professor e contribuiria significativamente, para o processo de inclusão escolar.
P4 destaca na tese 2 que o professor é o principal RESPONSÁVEL pela inclusão, uma
vez que o sucesso da inclusão, dependerá do seu DESEJO. Ela afirma que o papel do professor
é maior do que a Lei, apontando ainda, que a Lei nem sempre é cumprida e que a inclusão do
aluno com transtorno mental vai depender do desejo do professor, da sua vontade de aprender
a lidar com essa criança e de acolhê-la em sua turma. A entrevistada acredita que a Lei apenas
dita as ordens, que serão cumpridas ou não, dependendo dos governantes, do sistema, da
estrutura das escolas. Dessa forma, o que fará com que ocorra ou não a inclusão de fato, será o
trabalho do professor, no dia-a-dia com os seus alunos. Portanto, o professor pode ser visto
como o principal responsável pela inclusão, uma vez que tudo dependerá do seu desejo, da sua
boa vontade e do seu empenho. Fica implícito que, na maior parte dos casos, não há inclusão
desses alunos.
Na tese 3 P4 aponta que o professor não tem conhecimento sobre o transtorno mental
ou preparo para trabalhar com essas crianças. E esse DESCONHECIMENTO torna o trabalho
mais difícil e faz com que o docente precise trabalhar de acordo com a sua vivência, com as
experiências que vai tendo ao longo do processo, com as crianças incluídas. Dessa forma, a falta
de conhecimento vai gerar no professor, também, dúvidas e incertezas acerca das
potencialidades, bem como, da real possibilidade de desenvolvimento do seu aluno, embora,
como em todos os casos, a expectativa para esse desenvolvimento seja baixa.
Embora, a entrevistada reforce em vários momentos de sua fala a responsabilidade do
professor pela inclusão, ela destaca que o desconhecimento total do professor acerca das
questões que envolvem o transtorno mental, faz com que, o fato de poder contar com uma
estagiária ou uma mediadora, bem como com a professora da sala de recursos, contribua para o
desenvolvimento do trabalho com as crianças incluídas, uma vez que elas vão trazer um outro
olhar sobre os alunos incluídos. Aqui ela suaviza a responsabilidade do professor no processo,
já que existem outros fatores impeditivos ao trabalho do professor. P4 parece entender que o
docente não é onipotente, então, precisa de ajuda, de apoio e de um suporte para realizar um
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trabalho significativo. Esse outro olhar trazido pela professora da sala de recursos ou pela
mediadora pode contribuir muito para o desenvolvimento do processo de inclusão dos alunos
portadores de transtorno mental.
Percebemos, então, que o discurso da entrevistada, sugere o termo DESEJO como
elemento que para P4, direciona o trabalho do professor na inclusão de crianças portadoras de
transtorno mental. Ela entende o professor como agente ativo do processo de desenvolvimento
e transformação dessas crianças, a partir da inclusão. No entanto, a FALTA DE TEMPO E O
DESCONHECIMENTO são elementos que prejudicam o desenvolvimento do seu trabalho.
Assim sendo, o processo de inclusão vai depender mesmo do DESEJO do professor e das suas
EXPERIÊNCIAS com as crianças portadoras de transtorno mental, que estão sendo atendidas
no CAPSI.
Diante desses resultados, pode-se inferir que há indícios de que as representações sociais
acerca dos alunos atendidos em CAPSI, pela P4, se objetivam no PROFESSOR como o
principal RESPONSÁVEL no processo de inclusão relativizadas pelos impeditivos ao seu
trabalho. Na medida em que ela afirma que a inclusão só acontecerá se o professor tiver o
DESEJO e a boa vontade, se empenhando para realizar o seu trabalho de maneira significativa.
Percebemos, então, que as representações estão ancoradas na FALTA DE TEMPO do professor
para realizar e construir eficazmente o trabalho com a inclusão e no DESCONHECIMENTO
sobre o transtorno mental, que gera dúvidas e incertezas com relação ao desenvolvimento e
sobre o processo de aprendizagem dos alunos que são atendidos em CAPSi, fazendo com que
o docente precise se apoiar nas próprias experiências e vivencias para lidar com essas questões.

# Sujeito P5:
A P5 atua em uma escola da rede municipal, só de Educação Infantil, situada na Urca,
bairro da zona sul do Rio de Janeiro. Iniciou sua trajetória na educação, tendo o curso normal e
graduação em serviço social, pela UFRJ. No entanto, posteriormente, sentiu a necessidade de
cursar graduação em pedagogia. O contato com a entrevistada, foi feito por intermédio de uma
psicóloga do CAPSI CARIM. Ela já atuou em ensino fundamental e atualmente, trabalha apenas
em um turno, nessa escola, com educação infantil. A entrevista foi realizada no cam pus da
UFRJ, na praia vermelha.
# Aplicação MEA:
Na fala de P5, encontramos quatro controvérsias que giram em torno das questões de
estudo que permeiam essa pesquisa. A primeira controvérsia está ligada a visão acerca do papel
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do docente na promoção da inclusão escolar. A entrevistada sustenta a tese de que o sucesso ou
insucesso da inclusão depende do trabalho do professor. A segunda controvérsia se relaciona
com o modo pelo qual o professor se posiciona com relação ao fato de o aluno com transtorno
mental estar na escola regular. P 5 sustenta a tese de que o professor não tem conhecimento
para trabalhar com o aluno portador de transtorno mental. A terceira controv érsia diz respeito a
como o professor entende a responsabilidade da escola e da família na escolarização destas
crianças e adolescentes. P5 sustenta a tese de que a família dos alunos portadores de transtorno
mental não está fazendo a sua parte. A quarta e última controvérsia está relacionada as
expectativas do professor com relação ao desenvolvimento dos alunos portadores de transtorno
mental, que são atendidos em um CAPSi. P5 sustenta a tese que o professor deve trabalhar com
as possibilidades dos alunos incluídos.
TESE 1: O SUCESSO OU INSUCESSO DA INCLUSÃO DEPENDE DO TRABALHO
DO PROFESSOR
Esquema argumentativo para a tese 1

Fonte: Elaboração Própria

Acordo 1: A turma segue o trabalho do professor

entende tudo. E eu percebo que eles (a turma) no começo do ano têm um certo comportamento
de rejeição em relação à criança e com todo o trabalho, no final do ano aquela criança está
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no pátio, ele estava na sala, com o mediador. Então eu achava aquilo um absurdo, ele era

numa escola e

(a professora) passa isso para as outras crianças da turma e essas crianças acabam vendo o

-sucedida é quando tem uma turma com 25 alunos, não tem uma turma com

tunidade de conviver com ele,

Tipologia do argumento: O acordo 1 está ligado à tese 1 por meio de um argumento que funda
o real por um modelo. A entrevistada afirma que se o professor excluir a criança portadora de
transtorno mental, a turma também irá excluir, o que redunda dizer que o sucesso ou insucesso
da inclusão depende do trabalho do professor, este é um modelo para as crianças. P4 aponta que
é o trabalho que o docente realiza na sua sala, com a sua turma, no dia-a-dia, que vai mostrar se
o processo de inclusão vai acontecer ou não. Principalmente, para crianças da educação infantil
ou dos anos iniciais do ensino fundamental, o professor é visto como um modelo a ser seguido,
então se esse docente não mostrar a importância de incluir e aceitar as diferenças, sua turma irá
rejeitar aquela criança que foge do padrão normal.
Acordo 2: Existe inclusão bem-sucedida e inclusão malsucedida.

tiver conhecimento e não tiver condições ou ele não quiser buscar conhecimento, estratégia,
vai ter uma inclusão malsucedida. Isso é o que eu chamo de inclusão malsucedida, porque a
criança vai estar na sala de aula, mas totalmente excluída e isso não a nível de escola pública,

professor é o principal, porque se ele não mediar a inclusão daquele aluno,

responsabilidade de si, em vez de fazer com que aquela inclusão seja bem-sucedida é quando o aluno com a sua necessidade especial, que ele possa
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Tipologia do argumento: O acordo 2 se relaciona com a tese 1 por meio de pelo menos de dois
argumentos. O primeiro define o que seja uma inclusão bem-sucedida, argumento quase lógico.
O segundo é um argumento fundado na estrutura do real, que opera por uma relação de meio e
fim. P5 diz que o sucesso ou insucesso da inclusão depende do trabalho realizado pelo professor,
sendo assim, será esse docente (meio), que fará com que a inclusão seja bem-sucedida ou
malsucedida (fim). Ainda seria possível identificar uma dissociação de noções de inclusão, o
termo 1 sendo a malsucedida e o termo 2 a bem-sucedida.
TESE 2: O PROFESSOR NÃO TEM CONHECIMENTO PARA TRABALHAR COM
OS ALUNOS PORTADORES DE TRANSTORNO MENTAL
Esquema argumentativo para a tese 2

Fonte: Elaboração Própria

Acordo 1: A falta de conhecimento faz com que o professor veja essa criança como um
problema

ela é um problema porque se tem uma rotina ela quebra aquela rotina, atrapalha. Como a
gente trabalha com criança pequena, a gente trabalha muito com rotina e leva um tempo para
essa criança que tem algum transtorno conseguir se adequar à rotina ou acaba que a rotina

o e como
aquele aluno acaba sendo um transtorno porque é a palavra que muitos usam, ele atrapalha a

mais ouve, né? Então, não consegue incluir. Ao ponto de o professo r tirar o aluno da sala e
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Tipologia do argumento: O acordo 1 relaciona-se à tese 2 por meio de um argumento fundado
na estrutura do real por meio de uma relação de causa e efeito. P5 acredita que a falta de
conhecimento (causa) faz com que o professor veja a criança portadora de transtorno mental
como um problema (consequência).
Acordo 2: O professor precisa buscar ajuda de um especialista.
vai pelo professor buscar ajuda, uma coisa que eu sempre fiz foi tá
buscando ajuda, foi tá perguntando, procurando saber como fazer e assim, esse ano nós temos
sala de recursos, mas quando não tinha, a professora da sala de recursos da outra escola
estava sempre lá na nossa pra dizer como fazia, porque a intenção é dar um atendimento de

mesmo atender aquele aluno da melhor maneira possível e buscar a ajuda do professor da sala

colegas não sabem que existem crianças psicóticas. Autista, sim, autista é moda, as vezes tem
criança que você vê que tem algo, mas sabe que não é isso, mas já falam que é autista. Eu estou
tendo, agora, com esse curso, começando a ter uma ideia do que é o autismo e a psicose, né?
Mas se você não for buscar fora, não che
Tipologia do argumento: O acordo 2 está ligado à tese 2 por meio de um argumento que funda
a estrutura do real, que opera por caso particular. P5 acredita que o professor precisa buscar
ajuda porque ele não tem conhecimento sobre o transtorno mental, para isso faz uma ilustração
com o seu próprio caso, ela fala de sua própria experiência ao procurar mais informações sobre
o assunto e as questões relacionadas a ele.
Acordo 3: Então o professor fica no escuro.
de conhecimento, de estratégias pra poder trabalhar,
porque se a gente não buscar por conta própria, muitas das vezes, a gente não consegue, falta
um orientador. Tem muito tempo que a nossa escola não tem orientador, não é prioridade
colocar um orientador na escola porque não tem professor na rede, então a gente fica no

Tipologia do argumento: O acordo 3 liga-se à tese 2 por meio de um argumento que funda o
real, evidenciando uma metáfora relacionada ao sentimento do professor diante da falta de
conhecimento sobre o transtorno mental e da ajuda do especialista. Essa metáfora infere a ideia
do professor no escuro, nas trevas da ignorância, sem conhecimento, sem enxergar uma solução,
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um meio de se locomover ou de sair daquele lugar ou daquela situação. Nesse caso, pela falta
de informações ou de clareza sobre a situação, o professor fica no escuro, na ignorância, o que
o deixa, na maioria das vezes, paralisado e inerte diante do desafio da inclusão.
A figura ao lado faz alusão à metáfora da caverna, de Platão,
em que pessoas não podem enxergar o que acontece pois está
escuro. Elas só veem as sombras. Conforme vão saindo da
caverna começam a enxergar a vida. Em sua obra, Platão
valoriza muito os sentidos na aprendizagem. Esta metáfora,
embora não muito conhecida dos professores, é muito
utilizada na vida diária há séculos. Ficar no escuro tem o
sentido de não ter como aprender.
Acordo 4: A chegada de um profissional, um psicólogo é uma luz para os professores.
tem orientador, não é prioridade colocar um

sional do CAPSi estar indo nas escolas falar

cho importante, assim, que tivesse um profissional da saúde que pudesse falar um
pouco daquela síndrome, ou daquela patologia, falando como é que você atende um aluno

Tipologia do argumento: O acordo 4 se relaciona com a tese 2 por meio de um argumento que
funda a estrutura do real, evidenciando uma metáfora relacionada a falta de conhecimento do
professor para trabalhar com o aluno portador de transtorno mental, que é atendido em CAPSi.
Trata-se da mesma metáfora do argumento anterior, a imagem da luz indica clareza, sabedoria,
entendimento. A luz ilumina os objetos e os torna visíveis, afasta o escuro. Trazer à luz ou lançar
luzes sobre um assunto significa tirá -lo das trevas da ignorância, da superstiçã
o, do
desconhecido, e interpretá
- lo pela razão. Nesse caso, o profissional do CAPSi ou um outro
especializado pode trazer a luz para os professores, lhes dando informações, orientações, ou
seja, trazendo o conhecimento. Uma outra metáfora evocada é a de
e aqucabeça é uma caixa

Excluir a inclusão emprega dois termos contrários para fazer sentir uma contradição. É feita
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de maneira implícita, já que vimos a dificuldade desse grupo em afirmar a inexistência da
inclusão.

TESE 3: AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS COM TRANSTOR NO MENTAL NÃO FAZEM
A SUA PARTE
Esquema argumentativo para a tese 3

Fonte: Elaboração Própria

Acordo 1: Os pais muitas vezes resistem a levar a criança para o tratamento.

são, como eu posso dizer...muito graves, os pais não levam para o tratamento, nem para serem
avaliados e é uma briga. Eu tenho um aluno esse ano, que ele tem um transtorno mental, não

muito complicado porque a nossa dificuldade são os pais, porque até eles aceitarem levar a

Tipologia do argumento: O acordo 1 associa-se à tese 3 por meio de um argumento que está
fundado na estrutura do real e opera por uma relação de causa e efeito. Para a entrevistada, o
fato de as famílias dos alunos incluídos resistirem a levar os filhos para o tratamento (causa)
faz com que elas não cumpram sua parte no processo de inclusão do aluno (efeito). A palavra

bloqueio da aceitação de algo, o que vem da representação de conceitos da Psicanálise, bem
analisada por Serge Moscovici. A utilização desse termo evoca menção a esses bloqueios.
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Acordo 2: Os pais nem sempre percebem ou aceitam as questões dos filhos
nostico. Ás vezes nem
tem diagnostico nenhum e ninguém percebeu que aquela criança tinha uma diferença. As duas
crianças que nós percebemos, os pais levaram e avaliaram que tinha alguma coisa sim, alguma

gente percebe alguma diferença na criança, ou na questão da fala, ou na questão
do comportamento... porque a gente recebe criança muito pequena, sempre trabalhei com
maternal, que chegam muito pequenos e muitas das vezes os pais não perceberam ou não
quis
Tipologia do argumento: O acordo 2 está associado à tese 3 por meio de um argumento
fundado na estrutura do real, que opera por uma relação de causa e efeito. P5 acredita que o fato
da família não perceber as questões ou diferenças de seus filhos (causa), faz com que essa
família não cumpra a sua parte, que seria levar ao tratamento (efeito). Importante ressaltar a
er perceber também evoca
pensamentos relacionados aos conceitos da Psicanálise.
TESE 4: O PROFESSOR DEVE TRABALHAR COM AS POSSIBILIDADES DO
ALUNO
Esquema argumentativo 4

Fonte: Elaboração Própria

Acordo 1: O professor deve trabalhar com as possibilidades do aluno e não com as
dificuldades.
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conhecendo números, cores, meu objetivo não era esse, era que ao final do ano ela tivesse
segurança pra se locomover na sala, nossa sala é muito grande, que ela tivesse autonomia de
ir na casinha que a gente tem na sala, e ela conseguisse mexer em todos os mobiliários. E o
cuidado que nós tínhamos que ter com ela era não deixar nada no chão da sala e o objetivo
que eu tracei pra ela nós a

trabalhar com as dificuldades, mas com as possibilidades e de envolver toda a turma pra

Tipologia do argumento: O acordo 1 está ligado à tese 4 por meio de um argumento que funda
a estrutura do real, ilustrando com caso particular, quando apresenta a sua experiência com uma
aluna em sua turma, mostrando como realizou seu trabalho visando o desenvolvimento do
processo de ensino aprendizagem da criança em questão. P5 acredita que o professor, deve
construir seu trabalho de acordo com as possibilidades e limites do aluno incluído. A menção
reiterada aos limites do aluno acaba por revelar um pouco do que ela pensa sobre o
desenvolvimento das crianças com transtorno mental. Elas têm limites.

turma, e

ele da escola, isso foi muito t
Tipologia do argumento: O acordo 2 se relaciona com a tese 4 por meio de um argumento que
está fundado na estrutura do real, operando por uma ligação de coexistência, por meio de uma
tentativa de discurso de autoridade de P5, que exalta a sua atuação profissional no processo de
inclusão, explorando as potencialidades e as possibilidades do aluno incluído, em detrimento
das suas dificuldades. Por fim, P5 afirma que no ano seguinte, com outra professora e outra
mediadora, seu trabalho foi destruído, jogado fora, uma vez que o professor não tinha o mesmo
olhar que o seu e enxergava apenas as dificuldades, vendo o aluno incluído como um problema,
um incômodo.
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# Análise interpretativa:
Pudemos encontrar no discurso de P5 alguns elementos das representações sociais de
seu grupo. Seu discurso evidencia que o professor não tem conhecimento sobre o transtorno
mental, nem sobre como lidar com a criança portadora de transtorno mental. Esse
desconhecimento, segundo P5, faz com que o docente, muitas vezes, faça o trabalho inverso da
inclusão, ou seja, exclua essa criança. Ela acredita que o professor, sendo o principal
responsável pelo sucesso ou insucesso da inclusão, pode e deve buscar orientações e
informações para que possa fazer uma inclusão bem-sucedida. Ela usa as metáforas
relacionadas ao escuro para destacar a ignorância do docente acerca das questões que envolvem
esse aluno e à luz, para ressaltar a chegada da sabedoria, a iluminação através do conhecimento.
Com relação à aprendizagem dos alunos portadores de transtorno mental, atendidos em CAPSi,
a entrevistada acredita ser fundamental trabalhar com as possibilidades do aluno, respeitando
seus limites e diferenças e explorando suas potencialidades. Porém, ressalta que não é o que
geralmente acontece nas escolas e principalmente, nas salas de aula. Por fim, ela fala que a
família também precisa fazer a sua parte, enxergando e compreendendo as questões do seu filho
e levando-o para o tratamento indicado pela escola, pois isso será fundamental para o sucesso
da inclusão escolar.
Na tese 1, evidencia que o sucesso ou insucesso da inclusão vai depender da maneira
como será realizado o trabalho do professor em sua classe, com a sua turma diariamente.
Portanto, a criança com transtorno mental vai ser aceita ou não pelas crianças da turma,
dependendo da maneira pela qual esse professor receber e lidar com essa criança. P5 afirma que
quando o professor exclui a criança com transtorno mental, seja pelo discurso, seja por suas
atitudes, a turma também vai excluir e rejeitar essa criança. O professor é um modelo, um
exemplo para seu aluno, dessa forma, a criança tende a seguir os seus passos e a acreditar que
o seu discurso é único e verdadeiro.
Em seu discurso, P5 afirma, algumas vezes, que a inclusão vai depender do trabalho
realizado pelo professor, porque se ele não mediar a inclusão do seu aluno, se ele não aceitar,
de fato, essa criança com suas especificidades, potencialidades e dificuldades, o aluno vai estar
lá, mas ele vai estar sendo excluído, não só por esse docente, mas por toda a turma. A
entrevistada diz, ainda, que as vezes, quando tem um mediador na sala, o professor acaba tirando
e se
empenhar e fazer com que aquela criança seja aceita e acolhida, ou seja que a inclusão seja bem-
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sucedida. Portanto, ela diz que dependerá do professor se a inclusão será BEM-SUCEDIDA
OU MALSUCEDIDA.
Na tese 2, P5 destaca que o professor não tem conhecimento acerca do transtorno mental
e, principalmente, sobre como lidar com a criança incluída. Ela diz que muitos professores, pelo
DESCONHECIMENTO, enxergam o aluno como um problema, que só atrapalha a turma e a
sua rotina, então, não conseguem incluir. Nesse caso, o professor quer apenas se livrar desse
incômodo e acaba por deixar essa criança apenas num canto da sala ou mesmo fora da sala, aos

No entanto, ela aponta a importância desse professor buscar ajuda, informações ou
orientações, seja em cursos, seja com professores das salas de recursos, seja com os
profissionais do CAPSi. Para ilustrar essa ideia ela usa a metáfora que o professor fica no
sicólogo, é como se
chegasse a LUZ, trazida pelo conhecimento, pelo saber. Essa imagem infere a ideia da
escuridão, das trevas, como o desconhecimento que não te deixa enxergar soluções e
possibilidades para realizar com eficácia o seu trabalho e quando o outro traz a luz, traz consigo
um outro olhar, informações, conhecimento ou orientações que visam resultar num trabalho
realmente significativo acerca da inclusão.
A tese 3 evidencia que a FAMÍLIA da criança com transtorno mental não está
cumprindo a sua parte na inclusão escolar. P5 afirma que muitas vezes os pais não percebem
ou não querem perceber que seus filhos possam ter alguma questão, alguma diferença
significativa. Assim sendo, os pais demoram ou resistem a levar a criança para um CAPSI ou
para algum tratamento, tornando o trabalho do professor e da escola, mais difícil. Nesse caso,
P5 ressalta que a família também deve ser acolhida e orientada para que compreenda as questões
que envolvem o transtorno mental de seu filho e saiba como lidar com ele, podendo assim, se
envolver e se comprometer verdadeiramente com o processo de inclusão.
A tese 4, a entrevistada apresenta a ideia que o professor deve trabalhar com as
POSSIBILIDADES do aluno incluído, nesse caso, com a criança portadora de transtorno
mental, atendida em CAPSI, o que aparece como oposição à LIMITES, que esse alunos
possuiria para se desenvolver. A professora entrevistada afirma que o docente deve trabalhar
com as potencialidades do aluno com transtorno mental, sempre respeitando suas
especificidades, porém, estimulando-o a se desenvolver cada vez mais. No entanto, afirma que
em sua maioria, os docentes, pelo desconhecimento ou mesmo pela falta de vontade de se
empenhar mais, acabam olhando apenas para as dificuldades e limites dos alunos incluídos e
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acreditam que ele não é capaz. P5 acredita que o professor deve respeitar os limites da criança,
mas sempre tentar que ela desenvolva suas potencialidades, explorando o que é possível para
cada aluno. No entanto, ela percebe que nem todos os professores trabalham dessa forma, com

experiência com alunos incluídos em uma turma regular, que existe possibilidade de realizar
um trabalho significativo de inclusão, não apenas visando a inclusão no espaço escolar, mas
buscando construir uma sociedade mais humana e acolhedora e menos preconceituosa.
Diante do exposto, pode-se concluir que as representações sociais dos alunos com
transtorno mental por essa professora, se objetivam por meio da imagem do professor que está
no ESCURO, sem conhecimento, e, portanto, sem enxergar possibilidades e soluções, que
possam orientá-lo na realização do trabalho de uma inclusão bem-sucedida. Sendo assim, o
docente, espera que um profissional especializado, que em sua visão detém o saber acerca desse
assunto, possa lhe trazer a LUZ da sabedoria e do conhecimento, bem como, as respostas para
suas dúvidas. Nesse caso ele não precisaria se esforçar ou buscar as informações, elas lhes
seriam dadas, entregues por um outro. Percebemos, então, que as representações estão
ancoradas no processo de inclusão podendo ser BEM-SUCEDIDA ou MALSUCEDIDA,
dependendo do DESEJO, do ENTENDIMENTO e do EMPENHO do professor ao realizar e
construir o seu trabalho no dia-a-dia, com a sua turma.

# Sujeito P6:
A P6 trabalha em um CIEP situado na Tijuca, bairro da zona norte do Rio de Janeiro.
Essa escola compreende o ensino fundamental e o ensino médio. P6 possui curso normal, mas
sua formação é em psicologia, tendo, posteriormente, se especializado em educação especial.
Ela atua na sala de recursos, atendendo não só alunos desta escola como de outras escolas da
região. O contato para essa entrevista também foi feito por intermédio da P2. A entrevista foi
realizada na casa da própria professora, pois ela estava de licença médica devido a uma torção
no pé.
# Aplicação MEA:
No discurso de P6 encontramos quatro controvérsias, que giram em torno das questões
de estudo que permeiam essa pesquisa. A primeira controvérsia se relaciona com o papel do
docente na promoção da inclusão escolar das crianças portadoras de transtorno mental. P6
sustenta a tese de que o professor tem um grande papel na inclusão. A segunda controvérsia
relaciona-se com a expectativa acerca das possibilidades de aprendizagem dos alunos incluídos.
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P6 afirma que o aluno com transtorno mental pode surpreender. A terceira controvérsia está
associada ao envolvimento da família na inclusão escolar das crianças portadoras de transtorno
mental. P6 sustenta a tese de que há uma necessidade de a família também ser trabalhada no
processo de inclusão. Por fim, a quarta controvérsia está ligada aos desafios diante da inclusão
dessas crianças numa escola regular. A entrevistada afirma que ainda estamos caminhando para
a inclusão.
TESE 1: A INCLUSÃO DEPENDE DA BOA VONTADE DO PROFESSOR
Esquema argumentativo para a tese 1

Fonte: Elaboração Própria

Acordo 1: O professor tem o papel de mediador social

vão tomar como deles e outros não vão e vão ficar sempre se queixando porque não é só isso,

essas crianças vêm mais pra humanizar a gente mesmo, o professor tem um grande papel e na
realidade, o primeiro espaço dessa criança é na família e o segundo espaço é a escola, então,
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muitos alunos, eles pegam aquele aluno pra eles e fazem um trabalho diferenciado, como tem

Tipologia do argumento: O acordo 1 está ligado à tese 1 por meio de um argumento quase
lógico, estabelecendo uma relação de implicação. De acordo com a fala de P6, o professor tem
o papel de mediador social e a inclusão só vai acontecer de fato se o professor quiser, se ele
tiver boa vontade. É o professor quem vai fazer o trabalho no dia-a-dia com os alunos, portanto
se ele for resistente e não mediar a socialização, a integração, essa inclusão não vai acontecer.
Acordo 2: Os professores, apesar de toda informação e avanço da tecnologia, estão muito
crus

da tecnologia estão muito crus, não sabem o que fazer,
nós estamos vivendo muito no concreto, no imediato,

diferenciado, fala que tem que ter um olhar

Tipologia do argumento: O acordo 2 relaciona-se com a tese 1 por meio de um argumento que
funda o real, evidenciando uma metáfora relacionada ao despreparo do professor para realizar
um trabalho visando a inclusão. Sendo assim, a ideia do alimento cru, que ainda não está pronto,
traz a imagem do professor despreparado, sem conhecimento para lidar com as questões e
situações da inclusão de alunos portadores de transtorno mental na rede regular de ensino.
TESE 2: O ALUNO COM TRANSTORNO MENTAL PODE SURPREENDER
Esquema argumentativo para a tese 2

Fonte: Elaboração Própria
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Acordo 1:

olhando assim, eles são sempre uma incógnita. Cada sujeito dentro do
seu jeito peculiar de ser. Eles sempre trazem algo de novo, não só sobre
o que o acomete, no espectro que ele apresenta, mas também na sua

Tipologia do argumento: O acordo 1 está ligado a tese 2 por meio de um argumento que funda
o real, evidenciando uma metáfora relacionada ao desenvolvimento dos alunos portadores de
transtorno mental. A incógnita indica algo desconhecido, que não se pode determinar, mas que
se quer descobrir. Dessa forma, traz a imagem da incerteza, da dúvida, com relação a esse
desenvolvimento. Pode-se inferir a ideia de que o aluno portador de transtorno mental pode se
desenvolver e ter muitos progressos no seu processo de ensino aprendizagem, como também,
pode não conseguir superar suas limitações e não se desenvolver de acordo com as expectativas.
Fica evidente que existe uma baixa expectativa de desenvolvimento, já que este é colocado em
dúvida.
Acordo 2: Eu sempre estou aqui esperando o melhor deles

acredito que a gente não pode esperar o que todo mundo espera, os padrões ideais. Agora, que
eles podem se desenvolver, sim, eu acho que isso é a melhor coisa do trabalho, é você ver, você

Tipologia do argumento: O acordo 2 liga-se à tese 2 por meio de um argumento quase lógico
que opera no sentido da comprovação da necessidade de algo. Se não há dúvida, não é
necessário reafirmar. Assim sendo, quando se reafirma uma necessidade se está, na realidade,
atestando algo que não acontece e que teria que acontecer. O desenvolvimento do aluno aparece
como algo que surpreende, algo que não é esperado, algo que deve ser fora dos padrões ideais,
portanto, a expectativa é que não ocorra, se ocorrer, é surpreendente. E quando a professora
afirma que espera o melhor desses alunos, infere a ideia de que não é o melhor do mundo, é o
teu melhor na condição que você tem, uma vez que não tem condições para fazer mais, dentro
das suas possibilidades, que na visão do professor sempre serão poucas e raras.
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TESE 3: A FAMÍLIA PRECISA SER TRABALHADA NO PROCESSO DE INCLUSÃO
Esquema argumentativo para a tese 3

Fonte: Elaboração Própria

Acordo1: Muitas vezes a mãe tem dificuldade da separação

começou a não funcionar e a gente falou pra avó que ela deveria vir e esperar a C3 ficar na
escola como todas as outras crianças, que precisam dessa separação. Então, assim, foi quando
ela começou a evoluir. Só que isso teve uma resistência da avó e eu encaminhei pro CARIM,
também pra ver se poderiam trabalhar com a C3 e a dependência dessa avó e tem muitas

essa mediação. Eu sou contra um pouco isso, por conta que a gente sabe que muitas vezes a
mãe tem dificuldade da separaç
Tipologia do argumento: Foi possível reconhecer dois argumentos com este acordo. O acordo
1 está ligado à tese 3 por meio de um argumento que funda a estrutura do real, ilustrando com
caso particular. P6 traz, como exemplo, sua experiência com a avó de uma aluna para
demonstrar o fato de que um membro da família, muitas vezes, por ter dificuldade em se separar
da criança, pode prejudicar o processo de inclusão escolar. Diante disso, ela aponta a
importância do trabalho a ser feito com essa família. Um outro argumento quase lógico, termina
por operar a força deste. Trata-se de uma implicação, a dificuldade da família de se separar da
criança implica dificuldade e prejuízos à inclusão.
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Acordo 2: Porque elas (as famílias) às vezes se sentem órfãs

sendo acolhida e isso faz diferença. Tem aquela família que tem o desejo e tem aquela família
que tem o entendimento e a que não tem, e isso acho que faz a diferença num CAPSi. A gente
tenta trabalhar com as famílias, chamando, mas tem aquelas que tem mais dificuldade em
aceitar e outras ainda que não tem o entendimento e só querem achar uma cura e colocam o
sujeito como doente. E não veem o sujeito pelo sujeito com suas necessidades e desejos. Então,
eu acho isso muito importante, esse trabalho com a família, porque elas as vezes se sentem

escuta, às vezes com outras mães, com as quais ela

Tipologia do argumento: O acordo 2 relaciona-se com a tese 3 por meio de um argumento que
funda o real por meio de uma metáfora. De acordo com a fala de P6, o CAPSi é o lugar onde as
famílias das crianças portadoras de transtorno mental podem ser acolhidas e orientadas para
melhor lidar com seus filhos, uma vez que essa família também precisa ser trabalhada no
processo de inclusão. Existe nesse argumento o uso de uma metáfora, fazendo alusão à falta de
orientação de que necessitam as famílias. Órfãos traz a ideia de sozinhos, abandonados,
necessitando ser trabalhados no processo de inclusão.
TESE 4: AINDA NÃO HÁ INCLUSÃO
Foi possível observar, com relação a esta controvérsia, grande esforço argumentativo de
P6. Ela fez uso de vários argumentos e, foi possível observar certo desconforto para falar do
assunto. Negar a inclusão parecer ser uma dificuldade para ela e todo o seu grupo.
Esquema argumentativo para a tese 4
ACORDO 1:
Porque tudo a nossa
volta está mudando e a
escola continua a mesma

Argumento 1:
Fundado na estrutura do
real
(Causa e efeito)

ACORDO 2:
A política engessa muito
a gente

Argumento 2:
Funda o real
(Metáfora)

ACORDO 3:
A gente fica dando murro
em ponta de faca

ACORDO 4:
Eu faço trabalho de
formiguinha

Argumento 3:
Funda o real
(Metáfora)

Argumento 4:
Funda o real
(Exemplo/metáfora)

TESE 4: AINDA NÃO HÁ INCLUSÃO
Fonte: Elaboração Própria
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Acordo 1: Porque tudo a nossa volta está mudando e a escola continua a mesma.

uma massificação dos conteúdos. Então, acho que hoje em dia a maior dificuldade... sempre
teve massificação, mas acho que antigamente ainda se respeitava mais o individual porque a
gente vivia numa sociedade com menos correria, menos instabilidade e hoje em dia está tudo

na sala de aula e tenha um estímulo só, que é o quadro e o professor, vai completamente no
inverso de toda globalização. O mundo exige hoje que você seja multifocal e vc entra no espaço
escolar que é totalmente o contrário. Não que a gente não vai aprender que uma hora vai ter
que focar, mas ter um espaço que te prepare para todas essas formas de vida é necessário. A
gente não tem uma escola que prepare para tra

gente quer uma coisa humana e estão querendo transformar a escola numa empresa então você
tem que ter nota, tem que ter isso e aquilo e isso enge
Tipologia do argumento: O acordo 1 se associa a tese 4 por meio de um argumento fundado
na estrutura do real, que opera por uma relação de causa e efeito. P6 afirma que apesar de tantas
mudanças na nossa cultura, na nossa sociedade, a escola continua a mesma, com os mesmos
objetivos (causa), então, ainda estamos caminhando para a inclusão escolar (efeito).
Acordo 2: A política engessa muito a gente

caminhando pra inclusão, tem algumas coisas
que ainda é muito difícil. A política engessa muito

realidade você não vai conseguir uma nota superávit com um aluno que você vai trabalhar de

elhor pra aquela criança, mas por trás tem a política,
tem os benefícios de fora. Então, na verdade essa criança, não tem como deixar ela num
ambiente que é melhor pra ela, porque tem questões de metas. Tem que seguir conforme a idade
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cronológica e ignorar a idade cognitiva e eu acho que nisso a gente ainda está caminhando.
Brigo muito, mas enfim... um dia eu acho que a gente consegue, né, realmente ter o sujeito
como o centro da inclusão, porque na medida que você tem que adaptar o sujeito naquele lugar
e
Tipologia do argumento: O acordo 2 está ligado a tese 4 por meio de um argumento que funda
o real, evidenciando uma metáfora relacionada ao sentimento do professor diante da estrutura
política, das burocracias que impedem o trabalho do professor na inclusão. O gesso impede os
movimentos, dessa forma, traz a imagem de um professor que não consegue se mexer, não
consegue realizar o trabalho com os alunos incluídos, pois está preso às questões políticas, como
metas, programas de aceleração e cobrança de conteúdos e notas.

Existe também uma

Acordo 3: A gente fica dando murro em ponta de faca

colocou do seu lado e as crianças evoluíram e
outros professores que ficaram sempre nessas de
que não tem formação pra isso, não tem estrutura
pra isso e então como é que você vai chegar ali e
explicar que é Lei, deveria ter um mediador, mas
não tem pra todo mundo, se o professor já vem achando que ele não pode fazer. É complicado,
a gente fica dando murro em ponta de faca, naquele trabalho de formiguinha, mas eu acredito

Tipologia do argumento: O acordo 3 está ligado a tese 4 por meio de um argumento que funda
o real, evidenciando uma metáfora relacionada ao sentimento da P6, como professora da sala
de recursos, diante do professor que se mostra resistente ao trabalho da inclusão, reclamando e
dizendo que não consegue trabalhar por conta da falta de formação e de estrutura. A expressão
sistindo em algo que
não dará certo. No caso, P6 fica tentando insistentemente, convencer o professor que ele pode
e deve realizar a inclusão de alunos portadores de transtorno mental numa turma regular, sem
obter um resultado positivo.
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Acordo 4: Eu faço trabalho de formiguinha
Mas já vi crianças que tiveram apoio, o professor
colocou do seu lado e as crianças evoluíram e
outros professores que ficaram sempre nessas de
que não tem formação pra isso, não tem estrutura
pra isso e então como é que você vai chegar ali e
explicar que é Lei, deveria ter um mediador, mas
não tem pra todo mundo, se o professor já vem achando que ele não pode fazer. É complicado,
a gente fica dando murro em ponta de faca, naquele trabalho de formiguinha, mas eu acredito
que as c
Tipologia do argumento: O acordo 4 está ligado a tese 4 por meio de um argumento que funda
o real, evidenciando, novamente, uma metáfora relacionada ao sentimento da P6, como
professora da sala de recursos, diante do professor que se mostra resistente ao trabalho da
inclusão. Um trabalho de formiguinha traz a imagem de um trabalho árduo, sendo realizado
bem devagar. Infere-se a ideia de que as coisas vão acontecer, mas há que se ter paciência e
persistência, visto que as pessoas, e em especial, os professores, necessitam de um tempo para
se adaptar aos desafios de trabalhar com a inclusão de alunos portadores de transtorno mental
no ensino regular.
Acordo 5: Estamos caminhando pra inclusão
eu acredito que as coisas podem mudar, e que estamos

Tipologia do argumento: O acordo 5 está ligado a tese 4 por
meio de um argumento que funda o real, evidenciando, uma
metáfora, relacionada a visão de P6 com relação a inclusão
escolar, trazendo a imagem de um caminho que ainda
precisamos percorrer para chegar a uma realidade em que a inclusão seja um fato, metáfora que
já comentamos ser comum no meio. Infere-se a ideia de que a inclusão, hoje, ainda não está
ocorrendo de fato nas escolas, mas que estamos percorrendo um caminho a pé, estamos
andando, com o objetivo de chegar, um dia, a esta realidade.
# Análise interpretativa:
Na fala de P6, encontramos elementos significativos das representações sociais do grupo
de professores. Fica evidente que o professor possui um papel importante, uma vez que a
inclusão vai depender muito de seu querer e de sua atuação. No entanto, o docente afirma não
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ter preparo nem conhecimento acerca do transtorno mental ou de como lidar com suas questões.
Esse desconhecimento gera uma incerteza diante do desenvolvimento do processo de ensino
aprendizagem dessa criança, inferindo a ideia de que esse aluno é uma incógnita, indicando algo
que não se pode determinar onde se vai chegar. Diante dessas questões e de outras mais
burocráticas, como a falta de estrutura das escolas e a política dos conteúdos, notas e metas, P
6 acredita que ainda estamos caminhando para a inclusão dos alunos portadores de transtorno
mental na rede regular de ensino.
A tese 1 evidencia o papel do professor no processo de inclusão de alunos com
transtorno mental nas classes regulares. P6 sustenta a tese de que a inclusão depende da boa
vontade do professor, pois a inclusão vai depender do seu querer e da sua atuação no dia-a-dia
com esses alunos em sua turma. Ela acredita que quando o professor tem boa vontade, tem o
desejo, ele consegue realizar um bom trabalho e fazer com que esse aluno seja realmente
incluído, não só por ele, mas pela turma e pela escola. É evidenciada, em sua fala, a ideia do
professor como sendo o mediador da socialização e da integração desse aluno incluído.
Portanto, se o professor não agir como mediador, não se envolver nem se comprometer, haverá
uma falsa inclusão.
No entanto, a entrevistada destaca por meio de uma metáfora, que os professores ainda
estão muito CRUS em relação ao transtorno mental e suas questões, ou seja, ainda não estão
prontos ou preparados para lidar com a inclusão dos alunos portadores de transtorno mental nas
classes regulares. P6 afirma, que apesar de todo o avanço da tecnologia, trazendo tantas
informações, os professores não se sentem preparados e não sabem o que fazer diante dos
desafios da inclusão.
A tese 2 destaca a expectativa dos docentes com relação ao processo de ensino
aprendizagem dos alunos portadores de transtorno mental. A entrevistada afirma que acredita
que esse aluno pode surpreender, que ele pode se desenvolver, não de acordo com os padrões
ideais, mas de acordo com suas possibilidades. No entanto, no momento em que precisa
testando algo
que não acontece, mas que poderia que acontecer, no condicional. Se não há dúvida, não é
necessário reafirmar. A crença no desenvolvimento do aluno deveria aparecer como algo
inquestionável, não deixando lugar para dúvidas, mas se é necessário acreditar, só se pode
esperar que aconteça. E quando a professora afirma que espera o melhor desse aluno, infere a
ideia de que o que existe é pouco, é o melhor do aluno na condição que ele tem, uma vez que
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não tem condições para fazer mais, dentro das suas possibilidades, que na visão do professor
sempre serão inferiores ao padrão tido como normal.
P6 ressalta, por meio de uma metáfora, que o aluno com transtorno mental é sempre uma
INCÓGNITA, sugerindo algo desconhecido, que não se pode determinar, mas que se quer
descobrir. Dessa forma, traz a imagem da incerteza, da dúvida, com relação a esse
desenvolvimento. Traz a ideia de um resultado desconhecido, ou seja, o aluno portador de
transtorno mental pode se desenvolver e obter muitos progressos, como também, pode não
conseguir superar suas limitações e não evoluir.
Sua fala na tese 3 mostra a importância de a família também ser olhada, pensada e
trabalhada no processo de inclusão das crianças portadoras de transtorno mental. Ela acredita
que a família tanto pode contribuir como pode prejudicar o trabalho no processo de inclusão.
P6 discorda do fato de a escola permitir que um membro da família atue como mediador da
criança, uma vez que, muitas vezes, esse mesmo familiar tem dificuldade em se separar da
criança e acaba provocando mais tensão.
Sua fala evidencia que um TRABALHO COM A FAMILIA é de suma importância para
o processo de inclusão da criança no espaço escolar. A entrevistada destaca que o lugar ideal
para que seja realizado esse trabalho com as famílias é o CAPSi. Por ter conhecimento do
trabalho que é realizado nesse serviço de saúde mental, bem como de seu objetivo, ela acredita
ser um espaço no qual tanto a criança como a sua família vão ser acolhidas e terão as questões,
dúvidas e angústias, escutadas e trabalhadas por uma equipe multiprofissional.
A fala de P6, na tese 4, mostra que ainda estamos CAMINHANDO para a inclusão. A
entrevistada aponta, num primeiro momento, que embora o mundo, a sociedade e a cultura
estejam se modificando cada vez mais, a escola continua a mesma. Em seu discurso, ela afirma
que apesar de vivermos em um mundo globalizado e em constante mudança, a escola não se
modificou, continua mantendo os mesmos objetivos. Ao mesmo tempo que a
contemporaneidade traz a importância da inclusão e da aceitação das diferenças, a escola
mantém uma massificação dos conteúdos e uma tentativa de homogeneizar as turmas.

metas, a massificação dos conteúdos e os programas de aceleração podem deixar os professores
com dificuldade de se movimentar, presos a um sistema que os impede de respeitar as diferenças
e trabalhar a inclusão.
Através da metáfora
sentimento, enquanto professora da sala de recursos, ao ficar tentando insistentemente,
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convencer o professor de que ele pode e deve realizar a inclusão de alunos portadores de
transtorno mental numa turma regular, sem conseguir obter um resultado positivo. Por fim,
emenda com a metáfor

P6 ratifica que ainda estamos caminhando

para uma verdadeira inclusão e, principalmente, que esse caminho é árduo e vagaroso.
Com base no exposto, pode-se concluir que as representações sociais dos alunos com
transtorno mental por essa professora objetivam-se por meio da imagem de uma INCÓGNITA,
algo desconhecido, que não se pode determinar, bem como, de um professor CRU, que não está
preparado e não tem conhecimento para exercer sua prática, no dia-a-dia, lidando com crianças
portadoras de transtorno mental em uma classe regular. Percebemos, então, que as
representações estão ancoradas no professor ENGESSADO diante das dificuldades e exigências
de uma política, que enxerga a escola como uma empresa. Dessa forma, as representações,
também, se ancoram na ideia da inclusão ainda em processo, pois segundo a professora, estamos
CAMINHANDO, em um TRABALHO DE FORMIGUINHA rumo à inclusão.

4.2. Discussão dos resultados
No âmbito da Psicologia Social, as práticas de um sujeito se referenciam nas
representações sociais que ele tem em comum com seu grupo de pertença. E são essas
representações que guiam as ações, então, quando os sujeitos falam sobre suas crenças,
opiniões, valores e concepções de mundo, seu discurso nos permite compreender como suas
práticas são orientadas. Nesse sentido, nos discursos, as estratégias argumentativas organizadas
para defender suas ideias, valores e opiniões, mostram indícios das representações do objeto da
pesquisa. Diante disso, realizamos a análise por meio do MEA (Modelo de Estratégia
Argumentativa), proposta para a Análise do Discurso, buscando o acesso às representações
sociais dos alunos atendidos em CAPSi pelos professores do ensino básico, uma vez que, ao se
comunicar, o sujeito argumenta e, nas estratégias utilizadas para convencer e ser convencido
estão presentes alusões que indicam elementos das representações sociais constituídas e
compartilhadas em seu grupo de pertença.
As análises foram realizadas afim de responder às questões de estudo que permeiam esta
pesquisa. Como a professora se posiciona com relação ao fato de o aluno com transtorno mental
estar na escola regular? O que a professora atribui como responsabilidade da escola e da família
na escolarização desses alunos? Qual a expectativa acerca das possibilidades de aprendizagem
desses alunos? Qual a visão acerca do papel do docente na promoção da inclusão escolar destas
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crianças e adolescentes psicóticas e como o professor desenvolve ou aplica no seu dia-a-dia
práticas específicas ou diferenciadas, voltadas para a promoção da inclusão escolar dos alunos
que são atendidos em um CAPSi?
Conforme foi possível perceber a partir das análises das entrevistas realizadas, as falas
das professoras, evidenciam diversos elementos das representações sociais de seu grupo de
pertença. Com relação ao posicionamento do professor diante da inclusão do aluno portador de
transtorno mental na escola regular, pudemos perceber que a inclusão nas escolas ainda tem
sido vista como inexistente, como um processo que vem acontecendo de forma bem lenta, pois
ainda não está ocorrendo, de fato, nas escolas regulares. Nesse sentido, o discurso das
professoras traz as ideias de INCLUSÃO IDEAL E INCLUSÃO REAL e/ou INCLUSÃO BEM
SUCEDIDA E INCLUSÃO MALSUCEDIDA e por fim, qu e podemos enxergar o processo de
inclusão como um TRABALHO DE FORMIGUINHA, uma vez que, estamos CAMINHANDO
lentamente rumo à inclusão. Em todos os discursos, foi possível perceber a dificuldade em falar
desse assunto e, este fato, gerou muita argumentação.
De acordo com as professoras, para se chegar ao sucesso da inclusão, faz-se necessário
que haja um suporte maior das escolas, bem como uma mediadora para o aluno incluído, a
parceria com a professora da sala de recursos e uma interlocução direta com os profissionais do
CAPSi, que são vistos por esse grupo como profissionais especializados capazes de entender e
de lidar com alunos portadores de transtorno mental. Porém, a inclusão, como vem sendo
realizada nas escolas, faz com que o professor se sinta sozinho e desamparado, o que impede
que ele realize e construa um trabalho no dia-a-dia, com a sua turma, voltado para a inserção
dos alunos portadores de transtorno mental. Ou seja, para haver o sucesso da inclusão, é
necessário haver PARCERIA entre os atores envolvidos nesse processo, visando uma ação
conjunta para trabalhar e chegar a um resultado eficaz.
De acordo com Mantoan (2003), para que a inclusão ocorra, de fato, nos moldes
propostos pela lei, é necessário que haja uma mudança significativa na escola atual. Essa
mudança abrange, entre outros, o espaço físico, as políticas pedagógicas internas nas escolas e
o posicionamento dos professores diante da inclusão e das diferenças. Pensamento semelhante
mostrou-se nos discursos dos sujeitos da pesquisa.
Quanto à responsabilidade das famílias no processo de inclusão dos alunos que são
atendidos em CAPSi, com base nas análises realizadas, pudemos perceber que o discurso das
professoras apresenta elementos significativos das representações sociais de seu grupo. De
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comprometimento e envolvimento da família no processo de inclusão escolar, uma vez que a
família não vem fazendo a sua parte.
As falas dessas docentes, que parecem evidenciar as representações do grupo social em
questão, destacam a importância da participação da família na inclusão da criança portadora de
transtorno mental. No entanto, afirmam, que muitas vezes, a família não cumpre o seu papel,
deixando de levar a criança para um acompanhamento em um CAPSi, por não ter condições ou
mesmo, por não ter clareza da situação e das questões de seu filho. Dessa forma, uma
interlocução direta com os profissionais do CAPSi possibilitaria e facilitaria um trabalho a ser
realizado, também com a família, que seria acolhida e orientada por uma equipe
multiprofissional.
Diante do que foi dito acerca das expectativas dos docentes sobe os alunos portadores
de transtorno mental, podemos apreender que os discursos analisados também compreendem
elementos das representações sociais do grupo dos professores em questão. Esse grupo não
acredita na possibilidade real de desenvolvimento e de aprendizagem dos alunos incluídos. Na
medida em que afirmam que esperam que eles possam surpreender e se desenvolver bem dentro
das suas possibilidades, estão buscando, na realidade, a comprovação da necessidade de algo.
Se não há dúvida, não é necessário reafirmar. Dessa forma, quando se reafirma essa necessidade
se está, na realidade, atestando que não acontece e que teria que acontecer. A crença no
desenvolvimento do aluno deveria ser algo inquestionável, mas se é necessário acreditar, é
porque se espera que não aconteça.
Faz-se importante destacar, ainda, que a aprendizagem do aluno com transtorno mental
é sempre referida em um clima de dúvida. Na maior parte dos casos, o que parece é que as
professoras estão questionando, e não afirmando. Em nenhum momento, atestam que eles
possam se desenvolver, o que parece ser uma afirmativa, meio temida entre seus pares. É preciso
proferir que eles aprendem, porém, a dúvida fica evidente. É preciso acreditar nas
possibilidades, para dar sentido ao seu trabalho. Na realidade, pelo que ouvimos, pudemos
vidas e
ansiedades para o professor e faz com que ele reflita sobre sua prática.
Diante disso, podemos compreender que o aluno portador de transtorno mental é visto
como uma INCÓGNITA. A incógnita sugere algo desconhecido, que não se pode determinar,
mas que se quer descobrir. Assim sendo, traz a imagem da incerteza, da dúvida, com relação a
esse desenvolvimento. Pode-se apreender a ideia de que o aluno portador de transtorno mental
pode se desenvolver e ter muitos progressos no seu processo de ensino aprendizagem, como
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também, pode não conseguir superar suas limitações e não se desenvolver de acordo com as
expectativas. Portanto, essa criança, na realidade é vista como um desafio, uma vez que é
extremamente difícil lidar com algo que não se tem uma resposta pré-determinada e prédefinida. Importante ressaltar ainda a questão da indisciplina apontada nesse caso timidamente.
Não foi afirmado que o problema da indisciplina destes alunos é um dado relevante, porém,
atribuímos esse silencio a um implícito impedimento de colocar junto disciplina e deficiência.
Por último, com relação ao papel do professor na promoção da inclusão dos alunos
portadores de transtorno mental, atendidos em CAPSi, pudemos perceber através dos discursos
analisados, mais uma vez, a evidência de elementos das representações sociais do grupo de
professores investigados. Suas falas parecem concordar que o professor não tem preparo ou
conhecimento sobre o transtorno mental e as questões que o envolvem. Esse
DESCONHECIMENTO gera dúvidas e incertezas com relação ao desenvolvimento e sobre o
processo de aprendizagem dos alunos que são atendidos em CAPSi, causando um desconforto
e fazendo com que o docente, muitas vezes, precise se apoiar nas próprias experiências e
vivências para lidar com as possíveis situações. Na fala de uma das professoras, que parece
demonstrar o sentimento de todas, o docente ainda está muito CRU, apesar de todo o avanço
tecnológico nos trazendo tantas informações e pesquisas. Esse cru traz a ideia de algo que não
está preparado, não está pronto, e, portanto, mostra o professor que não tem conhecimento para
exercer sua prática, no dia-a-dia, lidando com crianças portadoras de transtorno mental em uma
classe regular. Dessa forma, trazem também a imagem do LOUCO para o professor que pede
socorro, surta e se desespera diante do desconhecimento e do desconforto, gerado pela criança
com transtorno mental.
Diante disso, a maioria dos discursos analisados, deixaram bastante evidenciados, que o
professor, por não ter conhecimento e por não ter apoio ou parceria com a escola, com a família
e com profissionais especializados, está isento da responsabilidade de trabalhar para o sucesso
da inclusão, uma vez que ele não é capaz de lidar sozinho, com os desafios de se ter alunos
portadores de transtorno mental em uma classe regular. Além disso, o professor parece sentir se ENGESSADO diante das dificuldades e exigências de uma política, que enxerga a escola
como uma empresa, e, portanto, AMARRADO às estruturas de um sistema, ou à falta dessa
estrutura nas escolas.
Nos discursos, o professor é apresentado como quem está no ESCURO, sem
conhecimento, e, portanto, sem enxergar possibilidades e soluções, que possam orientá-lo na
realização do trabalho de uma inclusão bem-sucedida. Sendo assim, esse professor, espera que
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um profissional especializado, que em sua crença, detém o saber acerca desse assunto, possa
lhe trazer a LUZ da sabedoria e do conhecimento, bem como, as respostas para suas dúvidas.
Nesse caso ele não precisaria se esforçar ou buscar as informações, elas lhes seriam dadas,
entregues por um outro.
No entanto, o discurso de algumas professoras entrevistadas, parecendo discordar do seu
grupo, nesse momento, destacam a importância da responsabilidade e do papel do professor na
realização da inclusão e afirmam que se o professor tiver o desejo e se empenhar de fato ele terá
sucesso na inserção dos alunos incluídos. Essas professoras acreditam que se o professor quiser
e tiver boa vontade ele consegue realizar um bom trabalho e obter sucesso na inserção dos
alunos portadores de transtorno mental, fazendo com que a sua turma, bem como a escola
receba, acolha e inclua esses alunos. O modo como falaram desse assunto indica haver
impedimento e desconforto para falar da responsabilidade do professor no processo, sugerindo
que este grupo, embora se defenda da acusação de não propiciar a inclusão, esta culpabilização
não é aceita e está em contínua tensão.
Diante do exposto, pode-se concluir que as representações sociais dos alunos com
transtorno mental pelos professores do ensino básico, se objetivam na imagem do professor
CRU, que não tem preparo ou conhecimento sobre o transtorno mental e as questões que o
envolvem e, portanto, surtam e ficam LOUCOS diante dos desafios da inclusão dos alunos que
são atendidos em CAPSi. Diante disso, precisam da ajuda das famílias, que aparecem e se
objetivam como o GRANDE NÓ com relação ao processo de inclusão por não fazerem a sua
parte. Como também, se objetivam na imagem do aluno que é visto como uma INCÓGNITA,
uma vez que não se tem a certeza das possibilidades de desenvolvimento desses alunos, gerando
mais angústias e inquietações nesses docentes. Por fim, se objetivam, ainda, no TRABALHO
DA FORMIGUINHA, caminhando lenta e arduamente para se chegar a uma inclusão ideal e
bem-sucedida.
Ao passo, que essas representações se ancoram na INCLUSÃO REAL ou
MALSUCEDIDA, na qual o professor não tem um auxiliar, não tem conhecimento ou
especialização para lidar com a inclusão, bem como não tem o apoio da família, da escola ou
do profissional especializado e na INCLUSÃO IDEAL ou BEM-SUCEDIDA, na qual o
professor teria o apoio de um estagiário ou de uma mediadora, trabalharia em parceria com a
família e teria uma interlocução direta com os profissionais do CAPSi. Na inclusão ideal, então,
o professor não estaria mais sozinho ou perdido, pois teria apoio e orientação a partir de outros
olhares e realizaria seu trabalho com parceria. Dessa forma, talvez, o aluno portador de
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transtorno mental pudesse ser finalmente, olhado e trabalhado a partir de suas potencialidades
e especificidades e fosse incluído de fato, não só pelo professor, mas por sua turma e por toda
a escola.
Pesquisas que investigaram as representações sociais acerca da inclusão escolar ou de
alunos com algum tipo de transtorno mental, por professores da rede municipal regular de
ensino, como as de Mello (2007), Taveira (2008) e Cunha (2015), mostraram que as maiores
dificuldades para os docentes estão na falta de informações e capacitação para trabalhar com as
crianças incluídas e suas especificidades, o que mostra a convergência com nossos resultados.
Aliadas a essa questão, a falta de apoio da equipe da instituição escolar e a falta de estrutura da
escola para receber o aluno incluído, também contribuem para a insegurança, as ansiedades e
para as preocupações dos professores. Pelo que pudemos perceber, ao longo desta pesquisa, e
principalmente, ao realizar as análises dos discursos das professoras entrevistadas, parece que
as falas se repetem, os sentimentos diante da inclusão são os mesmos, e a situação não parece
ter se modificado, mesmo com o passar dos anos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Investigamos as representações sociais acerca dos alunos que são atendidos em CAPSi
pelos professores do ensino básico, a fim de compreender de que maneira são estruturadas e
mantidas as redes de significados atribuídos ao transtorno mental, por esse grupo, e a sua
inserção no ambiente escolar público regular, uma vez que essas instituições têm um amplo
compromisso com a sociedade.
Conforme Moscovici (1978), as representações sociais são um conjunto de
conhecimentos que se origina na vida cotidiana, por isso são denominados conhecimentos do
senso comum, que visam à comunicação e ao estabelecimento de relações entre grupos sociais,
dando sentido ao comportamento e orientando práticas. Por meio da abordagem processual, nos
enfoques de Moscovici e Jodelet, pudemos apreender os processos formadores das
representações sociais acerca dos alunos portadores de transtorno mental, que são atendidos em
CAPSi, bem como aonde se objetivam e se ancoram as ideias, valores e opiniões no discurso e
na prática do grupo de professores da educação básica da rede pública regular de ensino.
Os diversos estudos realizados sobre a inclusão de alunos com necessidades especiais,
na rede pública regular de ensino, não foram suficientes para resolver grande parte das lacunas
encontradas na formação e na prática do grupo de professores. Acreditamos que muitos desses
problemas têm origem em questões históricas, sociais, culturais e políticas e, portanto, está
presente no dia-a-dia das sociedades como algo vigente. Diante disso, a Teoria da
Representação Social articulada à análise argumentativa revelou-se uma área significativa para
olharmos e refletirmos acerca do problema que nos propusemos a investigar.
Tardif (2002) destaca que:
(...) o saber não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos
professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a
identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história
profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com
os outros atores escolares etc. (TARDIF, 2002, p.11)
Diante do nosso objetivo inicial, foi possível identificar que as representações sociais
dos alunos com transtorno mental, pelos professores do ensino básico, se objetivam na imagem
do professor CRU, que não tem preparo ou conhecimento sobre o transtorno mental e as
questões que o envolvem e, portanto, surtam e ficam LOUCOS diante dos desafios da inclusão
dos alunos que são atendidos em CAPSi. Diante disso, precisam da ajuda das famílias, que
aparecem e se objetivam como o GRANDE NÓ, amarrando e prejudicando o processo de
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inclusão. Bem como, se objetivam na imagem do aluno que é visto como uma INCÓGNITA,
uma vez que não se tem a certeza das possibilidades de desenvolvimento desses alunos, gerando
sentimentos de ansiedade, angústia e incerteza, nesses docentes. Por fim, se objetivam, ainda,
no TRABALHO DA FORMIGUINHA, caminhando lenta e arduamente para se chegar a uma
inclusão ideal e bem-sucedida. Ao passo, que essas representações se ancoram na dissociação
do termo INCLUSÃO, em REAL ou MALSUCEDIDA, na qual o professor não tem um
auxiliar, não tem conhecimento ou especialização para lidar com a inclusão, bem como não tem
o apoio da família, da escola ou do profissional especializado e na INCLUSÃO IDEAL ou
BEMSUCEDIDA, definida quase que por oposição, na qual o professor teria o apoio de um
estagiário ou de uma mediadora, trabalharia em parceria com a família e teria uma interlocução
direta com os profissionais do CAPSi. Na inclusão ideal, o professor não estaria mais sozinho,
perdido

, pois teria apoio e orientação a partir de outros olhares e realizaria

seu trabalho com parceria. Essa parceria se daria além de com a família e com a equipe da
escola, especialmente, com os profissionais do CAPSi, vistos pelo grupo de professores, como
profissionais especializados e capazes de lidar com os alunos portadores de transtorno mental.
Esses profissionais, trariam, como afirmou uma das professoras entrevistadas, a LUZ para os
professores, que atualmente encontram-se no ESCURO, sem conhecimento ou preparo para
lidar com os desafios da inclusão dos alunos portadores de transtorno mental.
Pelo que pudemos perceber, não só nesta como em outras pesquisas semelhantes, a
inclusão é vista pela maioria dos professores como algo imposto. Além dos aspectos materiais
relatados pelos professores, que prejudicam a implantação dessa proposta, como a falta de
condições e estrutura para o professor realizar o seu trabalho, falta de apoio da equipe da escola,
da dificuldade em obter a parceria da família e dos profissionais do CAPSi e a falta de tempo
para planejar e para produzir adaptações curriculares, temos concomitantemente, aspectos
emocionais e simbólicos que, no processo de construção e manutenção das representações
sociais pelos professores, interferem e fazem parte do processo e ao mesmo tempo do conjunto
de interações vivenciadas por professores e alunos. O aluno portador de transtorno mental
inserido em turma regular coloca mais em evidência a dificuldade em se trabalhar com uma
turma heterogênea, evidenciando, muitas vezes, a fragilidade do trabalho dos docentes.
As análises nos mostraram que a situação de inserção do aluno portador de transtorno
mental, atendido em CAPSi, ameaça os ideais e principalmente, a tranquilidade dos professores,
com relação ao melhor controle da turma, da previsão de resultados e da homogeneização de
respostas e comportamentos. Uma vez que as salas de aula são espaços pautados pela exigência

108

de ordem disciplinar, o questionamento a esta ordem pode vir via inclusão do aluno portador de
transtorno mental, que pode desestabilizar o ambiente e provocar mudanças. Dessa forma, a
inclusão desses alunos vai fazer com que o docente saia da sua zona de conforto e parta em
busca de novos conhecimentos, novas informações e principalmente, de novas reflexões e
atitudes. Os desafios apresentados pelas diferenças comportamentais, multiplicidade de
características sociais, emocionais, físicas e intelectuais dos alunos tornam o ambiente da
escolarização imprevisível na visão do professor e estes aspectos parecem provocar os
sentimentos de angústia, insatisfação e incertezas e fazem aflorar mecanismos sociais de defesa.
Os discursos dos professores evidenciaram a total falta de formação e de preparo para
ensinar ou mesmo para se relacionar com esses alunos e que a inclusão é ainda uma utopia na
educação. Segundo as professoras ouvidas, os alunos portadores de transtorno mental, que estão
sendo atendidos em CAPSi, só estão nas escolas porque se é obrigado a ficar com eles. Na
maior parte dos casos, esses alunos estão na verdade sendo excluídos na inclusão, ou seja, estão

uma estagiária, mas sem conviver e se relacionar, de fato, com os outros alunos da turma ou
com o professor.
Entendemos que incluir implica inserir algo ou alguém numa dada situação, num grupo,
o que implica também uma relação com os sujeitos envolvidos. O aluno com transtorno mental,
novo espaço, num outro ambiente, o
da classe regular, que não é o espaço da classe especial onde estão os seus iguais.
O diferente, o ainda não-incluído, pode ser considerado um tipo menos desejável e, de
maneira mais extrema, ser julgado como mau, perigoso ou fraco. Dessa forma, reduz-se a pessoa
a um sujeito estragado, diminuído, um ser em desvantagem. Estas características são
consideradas um estigma, especialmente quando o resultado é o descrédito.
De acordo com a fala do grupo de professores, as expectativas em relação ao
desenvolvimento e/ou aprendizagem do aluno portador de transtorno mental são baixas e os
docentes costumam se surpreender com algumas das respostas deste grupo de alunos. A
inclusão, desta forma, toma contornos de inserção malsucedida pelo que se espera da
complexidade do trabalho do professor e, como defesa, há exigência de informações sobre o
transtorno mental, bem como acerca das questões que o envolve, acreditando que, num parecer
clínico ou diagnóstico, se encontrem aspectos de limitação no aluno que impeçam a
escolarização em turma regular. Percebe-se uma necessidade de diminuir o desconforto e o mal-
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estar do sentimento de não ser capaz de dar conta da tarefa de docência, na procura de indícios
para o não-agir.
Dessa forma, parece que os professores querem demonstrar a não condição do aluno
para ser incluído em turma regular, atestando a anormalidade e a inadequação do aluno à turma.
Para tal avaliação, são encontrados indícios de julgamentos de valor focados na questão da
pobreza e das carências emocionais e materiais que levam à dificuldade na aprendizagem,
somadas à questão do transtorno e ao descompromisso da família com a escola e com a
possibilidade de tratamento para essa criança.
Marchesi (2004) aponta que criar escolas inclusivas demanda muito mais que boas
intenções, declarações e documentos oficiais, requer que a sociedade, escolas e professores
tenham consciência dos novos desafios e se organizem para criação de escolas inclusivas de
qualidade. Segundo este autor, a preparação do professor também se constitui condição
indispensável para o processo de inclusão dos alunos com necessidades especiais, bem como
para os portadores de transtorno mental

É muito difícil avançar no sentido das escolas

inclusivas se os professores em seu conjunto, e não apenas professores especialistas em

(MARCHESI, 2004, p. 44)
Nesse sentido, o agir dos professores é permeado por tensões, conflitos, transformações
e conservações de atitudes, pressionados para que promovam o desenvolvimento do processo
de ensino-aprendizagem. Ele precisa se responsabilizar e garantir a aprendizagem de todos os
alunos, e cada um deles tem necessidades, potencialidades e expectativas singulares a serem
contempladas.
Sendo assim, para que haja uma verdadeira inserção social, faz-se fundamental salientar
que incluir não significa apenas deixar uma criança ou adolescente na escola sem dizer ou
mostrar o que fazer, é preciso dar condições e estrutura adequada para que o docente possa atuar
e se relacionar, buscando um trabalho de qualidade. A fim de proporcionar uma educação de
qualidade para todos os educandos, a escola deve capacitar seus professores, preparar-se,
organizar-se e se adaptar para receber todo e qualquer aluno.
Para os professores que trabalham nas turmas regulares, geralmente com um grande
e possui especificidades e singularidades
que o docente não entende, representa um novo desafio. A palavra desafio , destacada muitas
vezes durante as entrevistas, aparece para ilustrar a dificuldade, todo desafio é dificuldade.
Acreditamos, a partir das análises feitas, que a maior dificuldade está na necessidade de
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mudança. Mudar significa sair do lugar conhecido, do lugar que está, sair da sua zona de
conforto e transformar seu olhar, suas atitudes e sua prática. No entanto, nos parece bastante
lógico que, para isso, o docente vai precisar de apoio, de suporte e de parceria, não só do
governo, como da escola, das famílias e dos profissionais da área da saúde mental.
Acrescentamos, ainda, que não se trata simplesmente de promover novas formações
específicas sobre alunos especiais com esses professores, já que o problema não parece se
originar daí. Bem mais forte do que o desconhecimento desses transtornos, aparecem problemas
clássicos relacionados à baixa expectativa e a preconceitos históricos com relação a essas
crianças e adolescentes, que não seriam sanadas com formações teóricas. A Educação Básica
tem mostrado índices de fracasso que incomodam a sociedade brasileira, pois não têm
xpectativa e com
preconceitos que se mostram entraves para a aprendizagem. Por outro lado, o desconhecimento
dos transtornos acaba por criar novos elementos para as representações sociais dos professores
por se tratar de uma novidade, algo que aparece como motivo de temor e insegurança.
O que afinal nos parece fundamental é que esses profissionais tenham espaços dentro da
escola para trocas, não só com especialista, mas também, entre eles mesmos e com as famílias.
A falta desses espaços fica evidente, tanto no que diz respeito a aspectos materiais, quanto na
questão do tempo. São profissionais que estão no limite de possibilidade de gerenciamento do
seu trabalho, pouco podendo fazer no sentido de inovações.
Sugerimos para futuras pesquisas, a investigações de experiências que promovam
situações em que esses alunos participem das atividades da classe, especificamente, sobre os
reflexos que as possíveis transformações nas representações e nas práticas dos professores do
ensino básico poderiam gerar no desenvolvimento dos alunos portadores de transtorno mental,
que estão sendo atendidos em CAPSi. Pouco se sabe sobre esse possível, já que a inclusão

Esperamos que este estudo possa contribuir com o fluxo de pesquisas científicas sobre
o tema proposto e que a inclusão dessas crianças e adolescentes, que foram por tanto tempo
excluídas e marginalizadas, possa ocorrer de fato e que os docentes possam realizar um trabalho
realmente eficaz no sentido de promover a inclusão não apenas em sua turma, mas na escola e
na sociedade.
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ANEXO
Roteiro das entrevistas

1) Há quanto tempo atua como professora? Conte um pouco da sua experiência.
2) Trabalha ou já trabalhou, em sua turma, com crianças que estejam sendo atendidas em um
CAPSi? Como foi essa experiência?
3) O que você sabe sobre o trabalho de um CAPSi?
4) Quais os critérios que você usa para encaminhar uma criança para o CAPSi?
5) O que você sabe sobre transtornos mentais?
6) O que você acha de o aluno com transtorno mental estar na escola regular? Por que?
7) O que você atribui como responsabilidade da escola e da família no processo de inclusão destas
crianças e adolescentes?
8) O que você espera quanto à aprendizagem desses alunos?
9) Qual a sua visão acerca do papel do docente na promoção da inclusão escolar destas crianças
e adolescentes portadoras de transtorno mental?
10) Como o professor pode desenvolver no seu dia-a-dia, práticas específicas ou diferenciadas,
para promover a inclusão escolar dos alunos do CAPSi?
11) Como você acha que poderia se desenvolver uma parceria de trabalho entre profissionais da
escola e a equipe de um CAPSi?
12) Enquanto profissional da Educação, participa ou já participou de algum espaço coletivo de
discussão para políticas públicas e/ou pesquisa que atinjam esta população? Qual?
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13) No seu percurso, quais são os apontamentos (positivos e negativos) mais frequentes dos
docentes acerca do trabalho com essas crianças?
14) Em sua trajetória na Educação, percebe alguma mudança nestas crianças? Qual é como a avalia?
15) No seu ponto de vista, o trabalho nesta Escola com crianças e/ou adolescentes psicóticas pode
ser melhorado/aperfeiçoado, como?

