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Introdução
 

	Boa parte dos estudos da moderna investigação científica a respeito da educação especial e inclusiva se ocupa com

trabalhos voltados para os problemas que podem ter as instituições educacionais (BEYER, 2005), as famílias

(KORTMANN, 2003), a sociedade (CORRER, 2003), os educadores (MOSQUERA e STOBÄUS, 2003), as políticas

governamentais (MITTLER, 2003) e, até mesmo, as próprias pessoas com necessidades educacionais especiais

(LARA, 2003), buscando soluções que encaminhem a construção de uma escola efetivamente inclusiva. Sem

tirar-lhes o mérito da tarefa, há um número menor de trabalhos direcionados a como as potencialidades dos

educandos podem ser conduzidas para o sucesso dos mesmos dentro do processo de inclusão, sobretudo na

universidade.

	            A partir do pensamento de Adler, psiquiatra que entendia ser a força básica da conduta humana o desejo de

poder, Vygotski (1997) foi um dos pesquisadores que chamou a atenção para o fato de que, algumas pessoas com

deficiência, especialmente as cegas, têm uma capacidade de (super)compensação: a situação limitadora tenderia a

que fossem liberadas forças no sentido da superação da deficiência. René van der Veer e Jaan Valsiner (1999)

salientam, entretanto, que os escritos de Vygotski, apesar de sua importância como geradores de idéias para o

trabalho com crianças deficientes, apresentam muito mais um caráter geral e teórico.

	            As palavras de Helen Keller, cega, surda e muda que se doutorou em filosofia por conta de sua desmedida

vontade auxiliam a introduzir este trabalho proposto a investigar os aprendizados desenvolvidos por pessoas

deficientes visuais que as levaram a procura e a conclusão do curso superior, problematizando-os com as

experiências decorrentes desta, examinando sua possível contribuição para a formação de outras pessoas. 

Justificativa
 

	Este estudo é justificado por se constituir em veículo de comunicação das vivências de pessoas cegas no nível

superior, momento em que se pode ter uma percepção a respeito do processo de educação inclusiva nesta etapa do

ensino em nosso país. Também, para preencher uma lacuna nos estudos de Vygotski, marcada por Veer e Valsiner,

no sentido de dar visibilidade a diferentes práticas pedagógicas direcionadas à educação inclusiva na universidade,

uma vez que, ao se apontarem os aprendizados que oferecem motivação a realização de uma meta para pessoas

deficientes visuais, podem-se delinear propostas voltadas para a motivação dos demais estudantes.

Objetivos
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	Investigar os aprendizados desenvolvidos por pessoas deficientes visuais que as levaram a procura e a conclusão do

curso superior, problematizando-os com as experiências decorrentes desta, examinando sua possível contribuição

para a formação de outras pessoas. 

Material e Métodos
 

	   2.1 Problemática

	 

	            Mesmo com a compreensão sobre o significado e importância da conclusão do curso superior para os

brasileiros, ainda hoje, a realização desta tarefa em nosso país representa um desafio para qualquer pessoa: um

estado de exíguos investimentos financeiros que se projeta historicamente sobre o sistema educacional nacional,

inicialmente na Educação Básica, ecoa sobre o Ensino Superior. Atualmente, cerca de 13% dos brasileiros têm

acesso ao ensino superior no Brasil (KRIEGER, 2007); entretanto, apenas um grupo em torno de 7,3%[1] é a

porcentagem de pessoas formadas, de adultos que conseguem concluir a graduação (TAKAHASHI, 2004).

	            Isso significa que esta não é uma tarefa fácil; a obtenção do &ldquo;diploma&rdquo; do curso superior exige

mais apoio do Governo Federal, com investimentos não só neste nível, mas, que se empenhe desde a Educação

Infantil, com materiais diversos para os alunos, investimentos à carreira docente, na Educação Social, entre outros.

Todavia, impõe-se aos acadêmicos que se dediquem com seus esforços e ponham seus interesses sobre as

dificuldades apresentadas.

	Considerando este cenário que, sem dúvida, não é tranqüilo, mesmo para as pessoas que não possuem

necessidades especiais, a pergunta que se impõe é: &ldquo;O que leva algumas pessoas com necessidade

educacional especial, essencialmente as pessoas com deficiência visual, à busca e a conclusão do curso superior, já

que, acrescidos aos problemas existentes, estão os limites sobre suas características pessoais?&rdquo;

	As políticas de inclusão no nível superior parecem mostrar um cenário favorável, com a presença de pessoas com as

mais variadas dificuldades ou possibilidades em universidades[2]. Contudo, a pergunta persiste: &ldquo;O que induz

certas pessoas com deficiência visual a buscarem, e não desistirem, de uma faculdade?&rdquo;

	Desta problematização derivam três questões básicas para a presente pesquisa: quais são os aprendizados

desenvolvidos pelas pessoas com deficiência visual ao longo de suas vidas que as levaram a busca e a conclusão do

curso superior? Que experiências interpessoais e intrapessoais são relevantes durante a realização do mesmo? A

conclusão do curso superior por uma pessoa deficiente visual pode servir como exemplo para outras almejarem e,
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principalmente, completarem essa tarefa?

	A pressuposição de que uma necessidade de superação faz com que certas pessoas que apresentam deficiência

visual desacomodem-se e persigam o objetivo do nível superior, impulsionadas pela colaboração de indivíduos nos

grupos de convívio, faz buscar respostas para as seguintes questões:

	 

	

		Quais as razões de engajamento e consecução da meta de conclusão do curso superior por certas pessoas com

deficiência visual? Quais os objetivos perseguidos? Que ações são realizadas?

	

		Como homens e mulheres com deficiência visual narram as suas vidas e suas trajetórias de aprendizagem na escola

e na universidade?

	

		Como estes indivíduos problematizam a relação entre a motivação individual para se atingir a meta de conclusão do

curso e o papel dos grupos de pessoas envolvidas?

	

		Quais as peculiaridades que envolveram as relações que deficientes visuais mantiveram na universidade com seus

(suas) colegas?

	

		Que vivências das pessoas cegas podem auxiliar novos projetos de inclusão de deficientes visuais na universidade?

	 

	   2.2 Tese e hipóteses de pesquisa

	 

	Parte-se da proposta de tese de que a desacomodação é princípio que surge da necessidade de superação, que

ocorre através de uma meta de realização, por algumas pessoas deficientes visuais, impulsionadas pela colaboração

dos grupos de convívio, o que favorece o desejo de realização de tarefa semelhante por outros indivíduos. Para a

defesa da tese procura-se demonstrar, pondo em evidência, as seguinteshipóteses:
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		Aquelas pessoas com deficiência visual que procuram e concluem o nível superior são impulsionadas por uma

vontade de superação individual e coletiva, relacionada pela tomada de consciência da deficiência (VYGOTSKI, 1997,

p. 41);

	

		Através do trabalho colaborativo, a convivência em grupo desenvolve atitudes de confiança nas potencialidades

pessoais, que contribuem com a possibilidade de aprendizagem, então relacionadas com a capacidade narrativa

(BRUNER, 2001, p. 94);

	

		A afetividade constitui-se em estratégia de comunicação, que contribui para a eficiência no processo pessoal de

formação superior, facilitando ações coordenadas;

	

		A conclusão da meta de realização (alcançar o ideal que se propôs) produz exemplo para que outras pessoas

sintam-se influenciadas a realizá-la, a partir da mudança (aceleração) cognitiva e de ação social que o exemplo

produz aos demais (VYGOTSKI, 1998, p. 29).

	 

	   2.3 Objetivos da pesquisa

	 

	O objetivo desta pesquisa é investigar os aprendizados desenvolvidos por algumas pessoas com deficiência visual

que as levaram a busca e conclusão do curso superior, problematizando-os com as experiências decorrentes desta e

examinar a sua contribuição (ou não) para a formação de outras pessoas. Especificamente, a pesquisa propõe:

	 

	

		Explicitar as razões de engajamento e consecução da meta de conclusão do curso superior por determinadas

pessoas com deficiência visual, bem como objetivos perseguidos e ações realizadas para alcançá-los;

	

		Problematizar a relação entre a motivação individual e o papel dos grupos de pessoas envolvidas para o atingimento

da meta;

	

		Perceber as peculiaridades que envolveram as relações que os indivíduos mantiveram na universidade com seus
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(suas) colegas;

	

		Explicitar como as vivências das pessoas cegas podem auxiliar novos projetos de inclusão de deficientes visuais na

universidade.

	 

	Para se atingir estes objetivos foi organizada uma investigação que leva em consideração os relatos de pessoas com

deficiência visual que se propuseram a realizar o curso superior e concluíram-no, conduzida a partir do método

autobiográfico.

	 

	   2.4 Investigação qualitativa e o método autobiográfico

	 

	Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, considerando o conjunto de participantes, os objetivos e,

fundamentalmente, as questões norteadoras. Este paradigma pareceu adequado para a investigação quando se

considerou o pensamento de Engers (1987), citando que a abordagem qualitativa busca aprofundamento através da

flexibilidade e da reflexão, elementos que parecem importantes ao projeto apresentado.

	Anguerra (1998) descreve a investigação qualitativa como modos de questionamentos sistemáticos determinados a

entender os seres humanos e a natureza de suas interações, com eles mesmos e com o que os rodeia. A autora

ainda cita que há um grande número de episódios da natureza em que aparece uma estranha mescla de contraditório,

ilógico e incoerente, pelo qual a metodologia qualitativa vem suavizar estas contradições, dando uma imagem

compreensiva da dita realidade.

	Acredita-se que o paradigma qualitativo, aprofundado na abordagem histórias de vida, adapta-se aos anseios da

investigação, o estudo sobre os aprendizados desenvolvidos pelas pessoas com deficiência visual que as levaram a

conclusão do curso superior.

	Para Sousa (2006), a pesquisa autobiográfica conquistou um terreno considerável nas ciências humanas e vários

estudos teóricos têm sido desenvolvidos na tentativa de aprofundar significados. No campo da educação, os trabalhos

de investigação e formação de professores estão envolvidos com a sensibilidade para as histórias dos docentes,

inclusive para as histórias dos estudantes, no sentido de dar visibilidade para as trajetórias pessoais, uma vez que
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estas influenciam fortemente o ambiente educacional e educativo (NÓVOA, 2008). Este método não é novo; para

Josso (1999, p. 13), &ldquo;as histórias de vida tornaram-se, há uns vinte anos, um material de pesquisa muito em

voga nas ciências humanas&rdquo;, o que significa que sua utilização consiste em uma possibilidade de grande valor,

devidamente consistente em educação.

	A proposta de investigação leva em consideração relatos a respeito das trajetórias de vida ligadas a escolar e

acadêmica, pondo em destaque as histórias pessoais de deficientes visuais na graduação. Após se registrarem as

trajetórias acadêmicas de pessoas que enfrentaram o desafio de participar de uma universidade e, desta maneira,

construíram aprendizados diversos, será importante compreender as questões que irão emergir, analisando-as com

base em referencial pertinente. Fundamentalmente, as histórias pessoais podem auxiliar o desenvolvimento de

estratégias para ações em educação inclusiva, sobretudo para pessoas cegas no nível superior, pois são relatos de

vivências oriundas de uma prática que sofreu influência direta da cultura, já que &ldquo;a história pessoal e

profissional, antes de ser unicamente individual, tem natureza social, pois se inscreve na e constrói a própria História

da Educação&rdquo; (ABRAHÃO, 2001, p. 13).

	Acredita-se que as histórias de vida adaptam-se ao estudo proposto, aos objetivos e contribuem para que se chegue

ao resultado final do trabalho com clareza.

	 

	   2.5 Etapas do processo investigatório

	 

	Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizar-se-ão as quatro etapas descritas por Pujadas (2002): etapa inicial;

registro, transcrição e elaboração das histórias de vida; análise e interpretação; apresentação e publicação.

	 

	            2.5.1 Etapa inicial: a metodologia e os participantes

	 

	A etapa inicial significa esclarecer a pesquisa como um todo, a metodologia que será empregada e os critérios de

seleção de pessoas (o método e abordagem estão explicitados anteriormente).

	Para seleção dos participantes que relatarão suas histórias, verificar-se-á, em conversa inicial, se preenchem os
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seguintes requisitos: ser pessoa com deficiência visual; ter concluído o ensino superior; concessão do relato com a

divulgação de seu nome, fotografia e parte de documentos autorizados.

	Cientes dos propósitos da investigação, algumas pessoas disponibilizaram-se a participar contando suas histórias,

todas preenchendo as condições necessárias ao estudo, sendo: Carlise Inês Kronbauer, formada em História; Cláudia

Simone Kronbauer, graduada em Direito; Jorge Fernando Vieira, formado em Ciências da Computação; Édersom

Golle, graduação em Sistemas de Informação; Katiuscia Neumann, formada em Direito.

	Os participantes assinarão termo de consentimento livre e esclarecido (conforme Apêndice), aceitando a divulgação

de seus nomes e suas trajetórias de vida durante a graduação, bem como fragmentos de documentos pessoais

disponibilizados que se fizerem necessários à investigação.

	 

	            2.5.2 Instrumentos da coleta de informações e transcrição das histórias de vida

	 

	A segunda etapa, definição dos instrumentos para a coleta de informações, registro e transcrição das histórias de

vida, conta com a seguinte organização: a coleta dos relatos será realizada pelo pesquisador responsável através de

entrevistas do tipo semi-estruturada com perguntas abertas.

	Optou-se pelo tipo de entrevista semi-estruturada, considerando o pensamento de Negrine (1999), salientando que

quando se faz uso desta, por um lado, visa-se garantir um determinado rol de informações importantes ao estudo e,

por outro, dá-se maior flexibilidade à entrevista, proporcionando mais liberdade para o entrevistado apontar aspectos

que, segundo sua ótica, sejam relevantes. O autor cita que a entrevista semi-estruturada está pensada para se

obterem informações de questões pautadas pelo pesquisador, permitindo realizar explorações não-previstas, no

intuito de trazer o entrevistado para o tema.

	A escolha por questionamentos abertos deriva da compreensão de duas características emergentes de duas

necessidades desta pesquisa: em primeiro lugar, necessita-se coletar informações que envolvem situações

decorrentes da vivência pessoal, originalmente positivas ou negativas. Negrine (1999) frisa que o uso de perguntas

abertas favorece a que se obtenham do entrevistado &ldquo;informações mais profundas&rdquo; (1999, p. 75). Com

isso busca-se o eclodir de relatos de situações relevantes para o adulto com deficiência visual, muitas vezes

inesperados para o investigador, característica presente em respostas a perguntas que não têm um direcionamento

fechado.
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	Em segundo lugar, há a necessidade de que a pessoa narre sua trajetória de maneira minuciosa. Com isso, o

entrevistador realiza um questionamento amplo a respeito de um tema em um momento da vida do entrevistado,

esperando que este possa fornecer detalhes daquela etapa em questão. Neste caso, a característica da pergunta

aberta é favorecer a que as pessoas possam narrar suas histórias conforme as perceberam, descrevendo e

detalhando o desejado.

	A utilização de entrevista semi-estruturada com perguntas abertas possivelmente deixará as narrativas longas, o que

não significa impedimento para o emprego deste recurso metodológico, porquanto se utilizará bom tempo para

transcrever as respostas, categorizá-las e interpretá-las. As entrevistas serão coletadas até que se perceba que as

informações se mostrarem suficientes ao pesquisador, caracterizando-se a impregnação ou saturação de informações

(ENGERS, 1994).

	Serão coletadas também informações com outros instrumentos, correspondentes a &ldquo;documentação adicional

que permita uma reconstrução da forma mais exaustiva possível&rdquo; (ABRAHÃO, 2001, p. 17-18), tais como

documentos pessoais - diários, correspondência, fotografias e outros - auxiliares na construção dos relatos.

	 

	 

	 

	 

	            2.5.3 Metodologia de análise das informações

	 

	Para a análise e interpretação das informações, terceira etapa prescrita por Pujadas, será utilizada a alternativa de

análise textual qualitativa, da qual o ciclo de análise constituído por três elementos, a unitarização, a categorização e a

comunicação, apresenta-se como um movimento possibilitador da emergência de novas compreensões. Esta

proposta de análise implica nas inferências de Moraes (1999), a partir dos seus estudos sobre as idéias de Bardin

(1977) a respeito da metodologia de análise de conteúdo.

	 

	            2.5.4 Apresentação e publicação
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	Para a quarta etapa, apresentação e publicação, prevê-se a apresentação do trabalho concluído para avaliação da

banca examinadora (conforme normas acadêmicas), a exposição em eventos científicos e publicação de artigos

científicos. Apresenta-se, na seqüência, o Quadro 1, com o objetivo de proporcionar uma visão geral sobre o tempo e

transcurso da pesquisa.

	 

	Quadro 1:Fases, procedimentos e período de execução do processo investigatório.

	 

	

		FASES                                    PROCEDIMENTOS                                     PERÍODO EXECUÇÃO

	

		 

	

		1ª Fase                                  1. Etapa inicial                                                                 2º semestre/2008

	

		                                               A) Escolha do tema          

	

		                                               B) Definição sobre o objetivo geral

	

		                                               C) Definição dos objetivos específicos

	

		                                               D) Definições metodológicas

	

		                                               E) Seleção dos participantes                                           1º semestre/2009

	

		                                               F) Revisão teórica                                                             1º semestre/2009

	

		 

	

		2ª Fase                                  2. Registro e transcrição das histórias de vida         2º semestres/2009
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		3ª Fase                                  3. Análise textual qualitativa                                        1º e 2º semestres/2010

	

		 

	

		4ª Fase                                  4. Comunicação de resultados                                      1º e 2º semestres/2011

	 

	

	

	

		

			[1] De 25/02 a 18/06/2008, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) realizou

a coleta de dados para o censo da Educação Superior 2007. Na data da consulta realizada, 18/07, as informações

ainda não haviam sido divulgadas; por esse motivo não se têm os dados mais recentes sobre o número de graduados

no país (BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

(INEP). Coleta de dados da Educação Superior começa dia 25. Disponível em

www.inep.gov.br/imprensa/noticias/censo/superior/. Acesso em 18 jul. 2008).

	

	

		

			[2] A Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), por exemplo, possui o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade

(NInA), da qual se faz parte enquanto pesquisador, destinado a elaborar estratégias para facilitar o acesso, a

realização e a conclusão do curso superior pelas pessoas que possuem necessidades especiais desta universidade.

Pertence a esta instituição uma acadêmica com deficiência visual.

	

Resultados Esperados
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