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RESUMO

Este estudo tem como objetivo investigar as Representações Sociais sobre os alunos que estão sendo atendidos em CAPSi (Centro de Atenção 
Psicossocial à Infância e Adolescência) pelos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental do Rio de Janeiro. A Reforma Psiquiátrica, ao 
questionar a superioridade do saber psiquiátrico sobre o tratamento das psicoses e neuroses graves na assistência pública, deu lugar para a 
construção de novas formas de abordar o sofrimento psíquico, por meio da conjugação de diferentes saberes e práticas. O CAPSi, criado a partir 
desta nova proposta, 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.  Dentro desse contexto, existe a proposta de parceria entre os profissionais que 
atuam no CAPSi e os profissionais das Escolas, visando a concretização de ações 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. A fundamentação teórica que embasa este estudo é a teoria da Representação Social apresentada por Serge 
Moscovici e desenvolvida por outros teóricos que atuam nesse campo, como Jodelet e 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 das representações sociais, 
tem-se como proposta a reflexão sobre o trabalho desenvolvido 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. Como metodologia, a partir de uma abordagem qualitativa, estão sendo utilizados como instrumentos, para coleta de dados 
entrevistas semi-estruturadas com professores da rede pública do Rio de Janeiro, que estão sendo analisadas de acordo com a teoria do discurso. 
Resultados parciais mostram que a inclusão ainda é pouco compreendida entre os professores que reivindicam mudanças em sua implementação. 
Essas mudanças, no entanto, refletem as dificuldades que estão tendo com o trato da questão.
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