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Introdução/Objetivos

O presente resumo traz um recorte da pesquisa de mestrado, que busca analisar os

discursos sobre inclusão escolar produzidos por estudantes do curso de Pedagogia da

Universidade Federal do Rio Grande, bem como perceber, através das políticas públicas da

educação, as relações de poder estabelecidas no processo de inclusão escolar. Pretende-se

ainda, investigar os olhares dos estudantes sobre os sujeitos incluídos na escola e

compreender os saberes colocados em operação para que o processo de inclusão ocorra nas

instituições educativas. Para analisar esses discursos utilizarei os estudos de Michel Foucault

(2008). Entende-se como importante os discursos dos estudantes e principalmente dos

estudantes-professores – estudantes do Curso de Pedagogia/FURG que atuam como

professores –, pois estes é que atuam ou irão atuar diretamente com alunos incluídos. A partir

desse recorte, entende-se como importante a realização dessa pesquisa, para perceber de que

forma esse discurso tão incitado por todos, está sendo entendido pelos sujeitos da presente

pesquisa.

Metodologia

Será utilizado como corpus de análise, as políticas públicas da educação, tais como a

LDB (1961, 1971 e 2006), a Declaração de Salamanca (1994) e Diretrizes Nacionais da

Educação Especial Básica (2001). Além disso, fará parte da análise os discursos que serão

produzidos através de entrevistas a serem realizadas com estudantes do curso de Pedagogia

da FURG e grupos de discussão que será desenvolvido com estudantes-professores do

referido do curso.

Resultados e Discussão

Como a presente pesquisa está em andamento e em fase de coleta de dados, trarei

neste momento, um recorte do primeiro artigo da dissertação, que visa buscar traçados

genealógicos da inclusão escolar, através das políticas públicas educacionais. O que evidencio

aqui são apenas algumas analises realizadas a partir das políticas públicas educacionais

referenciadas.

Assim através destes documentos oficiais, percebe-se que estes sujeitos foram incluídos

na sociedade, para que fossem vigiados, analisados desenvolvendo-se assim alguns saberes

sobre eles, para enquadrá-los, em um tipo de anormalidade, fixando e atribuindo uma

especificidade. Conhecendo essa anormalidade poderá se agir de uma determinada maneira

no corpo desse indivíduo para discipliná-lo, e fazer com que ocorra uma normalização desse
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sujeito (FOUCAULT, 2008). Assim, esse poder age no corpo do indivíduo com o intuito de

corrigir, adestrar, tornar esses corpos dóceis e úteis.

Percebe-se presente nestes documentos alguns traçados da sociedade de segurança,

como as estatísticas utilizadas para quantificar informações sobre a população e

conseqüentemente seus riscos viabilizando perceber com antecedência o que pode acontecer

e assim prevenir a população (FOUCAULT, 2008). Outra técnica encontrada é a do incentivo

dado para que esses sujeitos estudem e entrem no mercado de trabalho, fazendo com que se

insiram na lógica neoliberal, onde todos devem ter renda e assim consumir.

Considerações Finais

Através destas políticas públicas educacionais percebe-se que o dispositivo da inclusão

escolar se desenvolve no sentido de conhecer cada vez melhor esses sujeitos para, a partir

desse conhecimento, tentar corrigi-los e adestrá-los, governando-os cada vez melhor. Isso

ocorre pela necessidade de conhecermos as especificidades desses sujeitos, para sabermos

os riscos e perigos que eles podem representar para sociedade. Assim, através desse

governamento, esses sujeitos além de dóceis se tornarão úteis e entrarão no mercado de

trabalho e, por conseqüência, na lógica neoliberal.
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