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RESUMO 

 

A deficiência visual é considerada um fator de risco para violência sexual, pois a vítima 

deficiente pode não conseguir identificar o agressor, tornando-se mais vulnerável. Na 

perspectiva de promover a saúde da pessoa cega e prevenir a violência sexual, destacam-se as 

tecnologias assistivas, consideradas estratégias que visam orientar não só o sujeito cego, mas 

também os profissionais de saúde, visto que a maioria dos serviços, seja ele de baixa, média 

ou alta densidade tecnológica, ainda possui grande dificuldade de acesso e acolhimento ao 

cego, acarretando condições desfavoráveis a efetivação da promoção da saúde. Objetivou-se 

construir e validar cartilha educativa acessível ao cego sobre prevenção da violência sexual. 

Delineou-se estudo metodológico, realizado em quatro etapas. Na primeira etapa foi realizada 

construção do conteúdo sobre prevenção da violência sexual, por meio de revisão integrativa 

da literatura que analisou a produção científica sobre as estratégias de promoção da saúde 

para prevenção da violência sexual. Utilizou-se os descritores Violência Sexual e Promoção 

da Saúde/ Sexual Violence and Health Promotion, para buscas nas bases de dados LILACS, 

PUBMED, ScIELO e CINAHL. Ainda nesta etapa, realizaram-se encontros com os cegos 

utilizando a técnica de grupo focal (GF). Os encontros aconteceram em instituição de ensino 

para cegos da cidade de Fortaleza, Ceará. Os dados emergidos do GF foram analisados 

conforme técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin. A segunda etapa da pesquisa 

validou o conteúdo construído com nove especialistas em violência sexual. A avaliação dos 

especialistas foi analisada por meio do Índice de Validade de Conteúdo (IVC) e Alfa de 

Cronbach. A cartilha educativa virtual foi construída seguindo as normas e padrões de 

acessibilidade para web. A quarta e última etapa realizou teste piloto com 22 cegos para 

validar aparência da cartilha. Utilizou-se Questionário de Avaliação de Tecnologia Assistiva 

(QUATA) e os dados foram analisados por meio do programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versão 22.0, tendo-se utilizado o teste x
2
 de Pearson na análise das 

variáveis. O projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal do Ceará, com parecer com Nº 1.403.815. A análise do grupo focal evidenciou que os 

cegos conheciam a violência sexual, mas não compreendiam as formas de prevenção. O 

conteúdo construído foi validado, apresentando IVC acima de 0,83 na maioria dos itens 

avaliados. A cartilha foi construída considerando os padrões de acessibilidade para web, 

trazendo menu, com os links que direcionam para o conteúdo específico. Depois de 

construída, foi considerada validada pelo público-alvo, em que a maioria dos itens obteve 



 

 

avaliação adequada pelos cegos. Não houve significância estatística na maioria dos itens 

correlacionados, podendo inferir que não há diferença na acessibilidade da cartilha entre os 

diferentes grupos de cegos. Entretanto, a variável idade apresentou significância estatística 

nos itens que avaliam o estímulo à aprendizagem de novos conteúdos (p= 0,036) e estímulo 

para mudança de comportamento (p = 0,036). Conclui-se que a cartilha educativa virtual 

construída nos padrões de acessibilidade para pessoas cegas é um meio válido de informações 

obre a prevenção da violência sexual. 

 

Palavras-chave: Pessoas com Deficiência Visual. Violência Sexual. Tecnologia Educacional. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Visual impairment is considered a risk factor for sexual violence, as the disabled victim may 

not be able to identify the abuser, making them more vulnerable. In the perspective of 

promoting the health of the blind person and preventing sexual violence, we highlight the 

assistive technologies, considered as strategies that aim not only at the blind subject, but also 

at health professionals, since most of the services are from low, medium or high technological 

density, still has great difficulty of access and reception to the blind, leading to unfavorable 

conditions to the effectiveness of health promotion. Objective was to build and validate an 

educational primer accessible to the blind on the prevention of sexual violence. A 

methodological study was carried out in four stages. The first stage involved the construction 

of content on the prevention of sexual violence, through an integrative review of the literature 

that analyzed the scientific production on health promotion strategies for the prevention of 

sexual violence. We used the descriptors Sexual Violence and Health Promotion / Sexual 

Violence and Health Promotion, for searching the LILACS, PUBMED, ScIELO and 

CINAHL databases. Still in this stage, blind meetings were performed using the focal group 

technique (GF). The meetings took place in a teaching institution for the blind in the city of 

Fortaleza, Ceará. Data emerged from the GF were analyzed according to the technique of 

content analysis proposed by Bardin. The second stage of the research validated the content 

constructed with 9 specialists in sexual violence. The judges' assessment was analyzed using 

the Content Validity Index (CVI) and Cronbach's Alpha. The virtual educational primer was 

built following the norms and standards of accessibility for the web. The fourth and last stage 

performed a pilot test with 22 blinds to validate the appearance of the booklet. An Assistive 

Technology Assessment Questionnaire (QUATA) was used and the data were analyzed 

through the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 22.0, using Pearson's 

x
2
 test in the variables analysis. The research project approved by the Ethics and Research 

Committee of the Federal University of Ceará, with seems favorable n.º. 1.403.815. The focus 

group analysis showed that the blind were aware of sexual violence but did not understand the 

forms of prevention. The content constructed presenting IVC above 0.83 in most of the 

evaluated items. The booklet was built considering web accessibility standards, bringing the 

menu, with the links that lead to the specific content. Once constructed, it was considered 

validated by the target public, in which most of the items obtained adequate evaluation by the 

blind. There was no statistical significance in most of the correlated items, and it can be 



 

 

inferred that there is no difference in the accessibility of the booklet among the different blind 

groups. However, in the age variable presented statistical significance in the items that 

evaluate the stimulus to learning new contents (p = 0.036) and stimulus for behavior change 

(p = 0.036). Concluded that the virtual educational booklet built on accessibility standards for 

blind people is a viable means of information on the prevention of sexual violence. 

 

Keyword: Visually Impaired Persons. Sexual Violence. Educational Technology. 
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APROXIMAÇÃO COM O TEMA 

 

 

 O interesse pela problemática pessoas cegas, violência sexual e promoção da saúde, 

eixos centrais deste projeto, surgiu como consequência da minha participação no grupo de 

pesquisa "cuidado de enfermagem às pessoas com deficiência" da Universidade Federal do 

Ceará. Durante três anos foram várias experiências de aproximação com a temática, por meio 

das discussões em grupo, participação de coleta de dados em pesquisa sobre acessibilidade 

nos serviços de saúde e sobre planejamento familiar. Além disso, houve a oportunidade de 

aprender mais sobre a vida de homens e mulheres cegos. 

 Por meio das pesquisas realizadas na literatura, comungadas com os trabalhos 

desenvolvidos durante as disciplinas cursadas no doutorado, compreendi que a sexualidade da 

pessoa cega é um tema discutido no meio acadêmico, mas permeado de mitos e preconceitos 

pela sociedade em geral. 

 Na perspectiva da sexualidade, constatei que o cego ou a pessoa com baixa visão eram 

vulneráveis aos vários fatores de risco, como infecções sexualmente transmissíveis, haja vista 

o HIV/AIDS e violência sexual.  

 Dentre os vários questionamentos que foram levantados entre orientanda e 

orientadora, percebemos que a violência sexual ainda era uma temática pouco pesquisada no 

Brasil, quando se trata de pessoas com cegueira. Por meio de levantamento da literatura 

nacional e internacional, observou-se escassez de estudos que realizem a inclusão de cegos 

por meio de estratégias de educação em saúde. 

 Como se trata de uma temática pouco estudada pela enfermagem, viu-se a necessidade 

de realização de mais uma pesquisa na área, visto que o enfermeiro, enquanto agente 

transformador social e de saúde, necessita estar sensibilizado para atuar no cuidado de pessoas 

cegas. 

 Desta forma, violência sexual é considerada problema social e de saúde e torna-se 

necessário refletir sobre seu impacto na vida de pessoas cegas para, a partir desta reflexão, 

articular proposta que vise a promoção da saúde deste grupo específico. 

 A pesquisa a ser apresentada realizou a construção e validação de uma cartilha 

educativa virtual, nos padrões de acessibilidade para o cego, que visa trazer informações 

relevantes para a prevenção da violência sexual. 

  



 

 

 Com a evolução de acesso à internet, a proposta da criação de um instrumento virtual 

educativo – como a cartilha – pode permitir a educação inclusiva, além de promover a saúde 

das pessoas cegas e o autocuidado na prevenção da violência sexual. Estimula, ainda, a 

criação de outras tecnologias assistivas digitais de fácil acesso, que permitirão promover a 

saúde deste grupo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Considerando que o Brasil possui cerca de 45,6 milhões de pessoas com 

deficiência, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2010), estudos em diversas áreas do conhecimento são necessários no intuito de 

compreender melhor as particularidades desta população. 

 Entende-se por deficiência a dificuldade encontrada pela pessoa em alguma área 

da funcionalidade corporal, seja estrutural, funcional, limitação de movimentos e 

restrição em atividades. As deficiências são agrupadas em quatro grupos: visuais, 

auditivas, físicas e mentais (OMS, 2012). 

Dentre as categorias de deficiência, a visual possui o maior número de pessoas, 

afetando 18,6% da população brasileira, ou seja, 528.624 pessoas são incapazes de 

enxergar (cegos). Em números proporcionais, atinge 5,3% da população de 0 a 14 anos, 

20,1% das pessoas com 15 a 64 anos e a população acima de 65 anos é afetada em 

49,8% (IBGE, 2010). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a deficiência visual em 

categorias que abrangem desde a perda visual leve até a ausência total da visão. Assim, 

a deficiência visual pode ser dividida em dois grupos: visão subnormal ou baixa visão e 

cegueira. A baixa visão é a diminuição leve, moderada ou severa da resposta visual, as 

pessoas com essa condição ainda conseguem utilizar a visão para executar algumas 

tarefas. Por sua vez, a cegueira é a ausência total da resposta visual, na qual não se pode 

ver ou pode ver apenas flashes de luzes que não ajudam a distinguir objetos, pessoas ou 

lugares (OMS, 2003; ROSITO; SCARIOT, 2012). 

 Durante muito tempo, a deficiência foi considerada como toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função anatômica, psicológica ou fisiológica que 

determinasse incapacidade no desempenho das atividades, de acordo com o padrão 

considerado normal para o ser humano. Entendia-se como incapacidade a redução 

efetiva e acentuada da habilidade de integração social, com necessidade de 

equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com 

deficiência pudesse receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar 

pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida (BRASIL, 1999). 

 No entanto, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF) – da OMS, apresenta uma evolução da abordagem e traz significativas 
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mudanças em termos conceituais, filosóficos, políticos e metodológicos. A CIF leva em 

conta a capacidade de pessoas com deficiência, não a incapacidade ou a questão da 

doença ou a situação que causou a sequela. Ela aborda outros fatores, como a 

capacidade do indivíduo em se relacionar com o seu ambiente de vida (OMS, 2004). 

 A CIF analisa a saúde dos indivíduos a partir de cinco categorias: 

funcionalidade, estrutura morfológica, participação na sociedade, atividades da vida 

diária e o ambiente social de cada indivíduo. Tais categorias descrevem a 

funcionalidade e a incapacidade relacionadas às condições de saúde, identificando o que 

uma pessoa pode ou não fazer na sua vida diária (BRASIL, 2008; OMS, 2004). 

 Outra mudança conceitual refere-se ao termo "portador". Atualmente, não se 

caracteriza o indivíduo como portador de deficiência. Desde 2006, o termo usado 

passou a ser “pessoa com deficiência”. Aprovado após debate mundial, esse termo é 

utilizado no texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

aprovada pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), a qual o 

Brasil ratificou com valor de emenda constitucional em 2008, refletindo, assim, uma 

tendência mundial (CURITIBA, 2013). 

 É importante destacar que o senso comum, ou seja a família e a sociedade em 

geral, influencia nas diversas dificuldades que a pessoa cega enfrenta no seu cotidiano, 

não permitindo que faça por si mesma aquilo que é capaz de fazer, dificultando que 

descubra e utilize suas capacidades. Dessa prática, decorre uma das maiores 

dificuldades que a pessoa com deficiência tem que enfrentar: o preconceito. Além do 

estigma em torno do cego, a educação sexual é uma dificuldade enfrentada por ele e é 

cercada por mitos, e a família, muitas vezes, deixa a responsabilidade dessa educação 

para a escola e os meios de comunicação (BURNS, 2008). 

 A sociedade é pouco informada sobre os direitos e as reais habilidades e 

potencialidades da pessoa cega, o que pode interferir na manifestação da sua 

sexualidade. Existem vários estereótipos que podem interferir na expressão da 

sexualidade, entre eles estão que os cegos são assexuados; incapazes de gerir a própria 

vida; altamente dependentes, não são atraentes fisicamente; entre outros. Estes 

estereótipos são generalizados, e como os cegos ainda vivem à margem da sociedade, o 

desconhecimento sobre o viver destas pessoas ainda é significativo (FRANÇA, 2013). 

 A sexualidade é um aspecto importante da vida das pessoas cegas, mas percebe-

se, ainda, que alguns profissionais de saúde têm dado pouca atenção ao assunto, ao 
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abordar as necessidades deste grupo populacional. Em vez disso, os profissionais 

centram quase que exclusivamente a atenção aos aspectos individuais e biológicos de 

incapacidade da doença, ignorando a sexualidade das pessoas com deficiência 

(VAUGHN et al., 2015). 

 Como qualquer indivíduo, o cego necessita encontrar espaço para demonstrar 

sua capacidade de expressar a sexualidade no meio social e alcançar suas aspirações, 

reprodutivas e de relacionamento, que constituem algo importante para a integração 

social. Logo, torna-se fundamental que pessoas cegas recebam informações adequadas 

no sentido de se protegerem de violência sexual, evitarem infecções sexualmente 

transmissíveis e viverem em plenitude os desejos afetivos e sexuais (FRANÇA, 2014; 

PAULA et al, 2010). 

 A cegueira é considerada um fator de risco para violência sexual, pois a vítima 

por não conseguir visualizar o predador torna-se mais vulnerável. Minayo (2006) 

descreve a violência sexual como qualquer ato ou ao jogo que ocorre nas relações hétero 

ou homossexuais, e visa estimular a vítima ou utilizá-la para obter excitação nas práticas 

eróticas, pornográficas. 

 A vulnerabilidade das pessoas cegas à violência sexual tem como raiz dois 

intensos fatores: primeiro sua invisibilidade na malha social e, segundo o fato de que a 

condição de „deficiência‟ oferece segurança ao perpetrador de violência sexual porque 

ele tem consciência de que o risco de desvelamento do crime e de denúncia é 

insignificante (FERREIRA, 2008). 

 Em estudo realizado, aqueles que se identificaram como tendo uma deficiência 

são 2,04 vezes mais propensos a serem ameaçados com violência; possuem quase duas 

vezes mais probabilidade de serem vítimas; e 2,3 mais chances de experimentarem o 

sexo indesejado. As mulheres com deficiência têm experimentado quase o dobro da taxa 

de todas as formas de violência, em comparação com as outras populações. Variáveis 

que aumentam a probabilidade da violência incluem ser do sexo feminino, com 

deficiência, não empregado e idade mais jovem (SMITH, 2008). 

 Apesar das mulheres cegas apresentarem dupla vulnerabilidade, os homens 

também são vítimas de violência sexual, mesmo que em menores proporções. Em 

pesquisa realizada na Noruega sobre as experiências de violência sexual, descobriu-se 

que 21,9% dos deficientes visuais adultos (homens e mulheres) já foram expostos a 

experiências sexuais não desejadas durante a infância. A maioria das vítimas (70%) 
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relatou que a violência sexual ocorreu na sua própria casa. Entre os agressores, 87% 

eram do sexo masculino, 6% relataram agressores do sexo feminino e 7% relataram dois 

agressores de ambos os sexos. Os homens com deficiência visual relataram com mais 

frequência que as mulheres que seus agressores eram do sexo feminino (KVAM, 2005). 

 Acredita-se ainda que a consciência sobre os riscos deve ser trabalhada não só 

com as mulheres cegas, por estarem mais propensas, mas também com os homens 

cegos, por serem também vulneráreis (BARBOSA et al., 2013). 

 Quando mulheres e homens com deficiência assumem sua vida sexual, 

geralmente as pessoas reagem com surpresa ou medo. Uma vez que, as pessoas cegas 

são vistas como fragilizadas, sendo julgadas como abusadas sexualmente mesmo 

quando o sexo é desejado e consentido. Logo, abordar sobre violência e sexualidade das 

pessoas cegas significa quebrar estereótipos e mitos quanto a identidade de homens e 

mulheres cegos e sua vida sexual. Assim como esclarece para a sociedade e para as 

próprias pessoas com deficiência os sinais de violência sexual, para a prevenção, 

identificação, denúncia e busca por punição dos/as acusados/as (DANTAS; SILVA; 

CARVALHO, 2014). 

 Por meio da literatura pode-se apreender que, em qualquer circunstância, a 

pessoa com deficiência está vulnerável à „sedução‟ e ao assalto sexual onde quer que 

esteja, mesmo quando parece estar protegida em casa. Constitui um alvo fácil para o 

agressor: a pessoa cega por não ter desenvolvido habilidades para enxergar, pode não 

entender o que se passa e participar ingenuamente de atividade sexual induzida 

(FERREIRA, 2008). 

 Recomenda-se que devem ser realizadas estratégias para evitar a perpetração 

inicial da violência sexual ou de vitimização. Logo, ações de prevenção são 

consideradas mais eficazes, nesse caso, do que programas de intervenção (SKARBEK; 

HANH; PARRISH, 2009). 

 O grande desafio para enfrentar as questões relevantes à violência sexual em 

pessoas cegas é estimular o empoderamento, fortalecendo aqueles que são percebidos, 

em graus variados, como impotentes. Assim, os cuidados de saúde devem ser voltados a 

aumentar os esforços em ajudar os cegos a alcançarem seus objetivos de autoconfiança 

e autoestima (FOSTER; SANDEL, 2010). 

 O empoderamento é uma ferramenta que utiliza estratégias que fortalece a 

autoestima e a capacidade de adaptação ao meio e que procura desenvolver mecanismos 
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de autoajuda e de solidariedade. Na perspectiva macro, setores do movimento da 

promoção à saúde preconizam a utilização da noção de empoderamento 

social/comunitário por considerá-la capaz de contribuir para o avanço de políticas 

públicas intersetoriais e saudáveis com potencial político para integrar uma agenda 

pública em prol da cidadania da produção de sujeitos reflexivos, autônomos e 

socialmente solidários (CARVALHO; GASTALDO, 2008). 

 Desse modo, a realização de ações que estimulem o empoderamento pode 

ocorrer por meio da educação em saúde com a clientela cega. O processo educativo é 

considerado necessário porquanto pode promover maior inclusão e diminuir a 

vulnerabilidade. Portanto, torna-se necessário criar medidas e estratégias que permitam 

as pessoas com cegueira captarem as informações através dos seus outros sentidos. 

Adaptando, por exemplo, os materiais de orientação em saúde que são, em sua maioria, 

de caráter visual, ao invés de ignorar os fatores de risco dessas pessoas. Esta atitude só 

contribui para o descaso e aumento da desinformação, tornando-as vulneráveis à 

violência sexual (BARBOSA et al., 2013; CERQUEIRA; FRANÇA, 2011). 

 Tendo em vista o direito ao acesso à saúde conforme estilo de vida, sabendo das 

dificuldades em relação à família e dos limites dos cegos, devem-se elaborar recursos 

pedagógicos destinados a educar em saúde, explorando os sentidos remanescentes dos 

cegos (audição e tato). Dessa forma contribui-se para o melhor entendimento das 

informações, e assim, promove-se o empoderamento em relação à educação sexual 

(BEZERRA; PAGLIUCA, 2007). 

 Entende-se que estimular a autonomia por meio da educação em saúde é o 

caminho mais promissor, não só no tocante a aquisição de conhecimentos, mas 

sobretudo, para reduzir o preconceito. Não há necessidade de aulas especiais para 

pessoas cegas, necessita-se apenas de recursos didáticos adaptados às suas efetivas 

necessidades. Porém, para se obter êxito, é necessária uma educação sexual que seja 

acessível de forma efetiva, com tecnologias adaptadas a sua realidade, folhetos 

informativos em braile, desenhos anatômicos em alto relevo, áudios, filmes e vídeos 

com áudio-descrição. Assim, pode-se assegurar a igualdade de oportunidades, 

construção de ambientes acessíveis e a ampla inclusão sociocultural, promovendo a 

saúde da pessoa cega (FRANÇA, 2014; FRANÇA, 2013; BRASIL, 2010). 

 Entre as possíveis estratégias de promoção da saúde, tem-se o desenvolvimento 

de Tecnologias Assistivas (TA) entendidas como recursos e serviços que contribuem 
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para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência e, 

assim, promover vida independente e inclusão social. O objetivo principal da TA é gerar 

acessibilidade, qualidade de vida e inclusão, pois proporcionam maiores possibilidades 

de independência, informação, educação, saúde, dentre outros aspectos (BERSCH, 

2017). 

 O uso desses dispositivos resulta no aumento da eficiência na aprendizagem em 

relação às atividades educativas com pessoas cegas, pois lhes concede o acesso a 

materiais pedagógicos e ajuda-os a executar tarefas escolares igualmente aos seus 

colegas videntes, melhorando o seu desempenho escolar (RABELLO et al., 2014). 

 Destaca-se que o uso de tecnologia assistiva voltada para pessoas cegas é 

considerado uma estratégia de promoção da saúde que busca orientar não só o sujeito 

cego, mas também os profissionais de saúde. Visto que a maioria dos serviços, seja de 

baixa, média ou de alta densidade tecnológica, ainda possuem grande dificuldade de 

acesso, acolhimento e vínculo ao cego, o que acarreta condições desfavoráveis a 

efetivação da promoção da saúde. 

 Dentre as possibilidades, a presença crescente das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) aponta para diferentes formas de relacionamento com o 

conhecimento e sua construção, assim como para novas concepções e possibilidades 

pedagógicas. Os computadores e a internet possibilitam a obtenção de informação em 

diferentes fontes, locais, horários e em uma velocidade sem precedentes, daí o seu 

grande impacto no processo de educação em saúde (GALVÃO FILHO, 2009; 

BASTOS; FERRARI, 2011).  

 Destaca-se a acessibilidade digital como fator de diferenciação conceitual da 

acessibilidade arquitetônica e urbanística, denominada física, e considera-se a 

acessibilidade universal o construto teórico que engloba todas as concepções 

relacionadas com a acessibilidade. A acessibilidade digital só pode ser proporcionada 

através de uma combinação entre hardware e software, que oferecem, respectivamente, 

os mecanismos físicos para superar barreiras de percepção, e acesso a funções e 

informações (PASSERINO; MONTARDO, 2007). 

 É importante incluir a acessibilidade digital no processo de criação e 

desenvolvimento de tecnologias da informação voltadas para a educação em saúde. 

Trata-se da permissão ao acesso por todos os usuários, independente da situação ou 

ferramenta. Assim, é necessário criar ou tornar as ferramentas e páginas existente 
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acessíveis para quem as utiliza, sejam pessoas com deficiência sejam usuários de 

navegadores alternativos, de tecnologia assistiva e de acesso móvel (BEHAR et al., 

2008). 

 Nesse contexto, destacam os Objetos de Aprendizagem (OA) que são 

considerados recursos digitais modulares usados para apoiar a aprendizagem presencial 

ou à distância. Em outras palavras, é qualquer recurso digital que possa ser utilizado e 

auxilie na aprendizagem. O conteúdo de um OA pode conter simples elementos como 

um texto, vídeo, ser um hipertexto, um curso, aplicativo, ou até mesmo uma animação 

com áudio e recursos mais complexos (BEHAR et al., 2007). 

 Para ter acesso a um objeto de aprendizagem, as pessoas cegas podem estar 

utilizando ferramentas que auxiliam a navegação como: leitores de tela, navegadores 

textuais ou navegadores de voz, como também podem fazer o uso da tecla "TAB" para 

navegar somente em links, ao invés de ler todas as palavras que estão na página. Neste 

sentido, a acessibilidade está incluída nas discussões sobre tecnologias assistivas pela 

importância em relação à educação inclusiva. Na criação de objetos de aprendizagem 

todas as ferramentas utilizadas devem levar em conta o acesso igualitário, contemplando 

assim, as necessidades das pessoas com deficiência (BEHAR, et al. 2008). 

 Os recursos digitais de aprendizagem, ao disponibilizarem instrumentos de 

cooperação e participação, têm projetado efetivas práticas para promoção da saúde, e 

instituído reflexões sobre os direitos sociais. Essas ações não tradicionais de educação 

podem efetivamente superar a condição de exclusão sociocultural de parcelas menos 

favorecidas da população ou em condição de vulnerabilidade social, como no caso das 

pessoas cegas (SANTAROSA; CONFORTO; SCHNEIDER, 2013). 

 Dentre os objetos de aprendizagens disponíveis, optou-se por desenvolver uma 

cartilha educativa virtual com conteúdo sobre a prevenção da violência sexual para 

pessoas cegas, visando melhorar a saúde do público-alvo. 

 Em relação à promoção da saúde para pessoas cegas, constata-se escassez de 

literatura sobre o desenvolvimento de tecnologias acessíveis que promovam a saúde 

sexual. Percebe-se que existe dificuldade em alguns profissionais em abordar a temática 

com este público, visto que as formações acadêmicas não os capacitam para transmitir o 

assunto de forma acessível. As tecnologias disponíveis são desenvolvidas para pessoas 

videntes e, assim, as informações são transmitidas de maneira superficial, perdurando 
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dúvidas e questionamentos, não atendendo às necessidades das pessoas cegas que 

precisam de orientações (OLIVEIRA; PAGLIUCA, 2011).  

 Em relação ao desenvolvimento de tecnologia educativa para a prevenção da 

violência sexual voltada para cegos, foi realizada busca nas principais bases de 

pesquisas de artigos científicos nacionais e internacionais (PUBMED, CINAHL, 

LILACS, MEDLINE, SCOPUS E SCIELO). Durante a busca nas bases utilizou-se os 

seguintes descritores em associação: “Sexual Violence”; “Blindness” ou “Visually 

Impaired Persons”; “Health Education” ou “Health Promotion”. Não foi encontrada 

nenhuma pesquisa de construção ou desenvolvimento de tecnologia educativa nesta 

temática. 

 Diante de uma sociedade excludente, propiciar a oportunidade de pessoas cegas 

compreenderem melhor as atitudes sexuais e os riscos em torno da violência sexual por 

meio de uma cartilha educativa virtual e acessível, permitirá a construção do 

empoderamento, da equidade e da integralidade nas ações voltadas à pessoa cega, 

ferramentas importantes para se obter a promoção da saúde. 

 Portanto, este estudo parte dos seguintes questionamentos: como poderá ser 

construída uma cartilha virtual acessível à pessoa cega com conteúdo referente à 

prevenção da violência sexual? A pessoa cega poderá ter acesso à cartilha virtual sobre 

enfrentamento da violência sexual sem dificuldades? 

 Nesse contexto, percebeu-se a necessidade da criação e validação de uma 

cartilha educativa virtual acessível aos cegos que desejem obter conhecimento sobre a 

prevenção da violência sexual. Justifica-se sua realização no fato de que a forma como a 

informação sobre a educação em saúde chega ao público alvo pode direcionar 

pensamentos e despertar a necessidade de autocuidado a este segmento populacional. 

 Além disso, a escassez na literatura de estudos sobre violência sexual com 

pessoas cegas e a utilização de tecnologias educativas acessíveis justificam a relevância 

do estudo. Isto propicia maior reflexão sobre o tema e poderá fornecer novas 

abordagens sobre a educação sexual a este público. Assim, pesquisas são necessárias 

para determinar se a utilização da cartilha virtual é uma tecnologia acessível à 

população cega, que apresenta distintos comportamentos e padrões de risco. 

 Como uma tecnologia que visa a promoção da saúde na perspectiva 

interdisciplinar, não se pode afastar as ações de enfermagem nesse contexto. A 

enfermagem vem realizando intervenções que envolvem mudanças nas comunidades, 
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nas políticas públicas ou em comportamentos e hábitos de vida. Na perspectiva de 

realizar um estudo atual e relevante para a Enfermagem, centrado na promoção da 

saúde, construiu-se uma cartilha educativa nos padrões de acessibilidade que objetiva 

proporcionar informações relevantes sobre a violência sexual e assim promover o 

cuidado dessa população (MEIRELES; ERDMAN, 2005). 

 Considera-se o enfermeiro como promotor da saúde e articulador importante no 

processo de reconhecimento e enfrentamento das possíveis dificuldades que afetam as 

pessoas com deficiência. A utilização de uma tecnologia educativa virtual atrelada ao 

tema violência sexual pode ser instrumento a ser utilizado não só por enfermeiros, mas 

por educadores em geral, dentro das escolas, uma vez que a temática é necessária e 

continua a ser assunto dominado por dualidades em que se deve refletir (BAPTISTA, et 

al. 2014).  

 Acredita-se que o enfermeiro seja o agente fundamental para criação e 

implementação dessas estratégias e o alicerce no processo de cuidar com vistas a 

promoção da saúde de pessoas cegas em qualquer nível de densidade tecnológica. 

 A enfermagem vem desenvolvendo várias tecnologias educativas para as pessoas 

com deficiência, como estratégia de promover saúde. Carvalho (2015) construiu e 

avaliou um curso online sobre prevenção da hipertensão arterial; Oliveira (2016) 

validou um manual sobre métodos contraceptivos comportamentais para mulheres 

cegas; Oliveira et al (2017) desenvolveu uma tecnologia assistiva sobre amamentação; 

Carvalho (2016) desenvolveu um curso sobre saúde mamária para cegos; Cavalcante et 

al (2015) validou tecnologia assistiva acerca do preservativo feminino para mulheres 

cegas. 

 Todas as tecnologias descritas acima foram desenvolvidas por enfermeiros e são 

voltadas às pessoas com deficiência visual. 

 Cavalcante et al (2015) destaca que a tecnologia assistiva, quando  

disponibilizada  em  página  da  internet,  pode ser  construída  e  utilizada pelos 

enfermeiros, durante as consultas de enfermagem e durante as ações de  educação em 

saúde. Também poderá ser acessada e usada pelos usuários com deficiência visual, não 

havendo, ainda, impedimento para ser empregada às pessoas com visão.  

 Considerando o problema de pesquisa apresentado, pretende-se defender a tese 

de que a cartilha virtual sobre a prevenção da violência sexual constitui um instrumento 
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acessível às pessoas cegas, aumentando o conhecimento dos sujeitos sobre a temática e 

tornando-os protagonistas do seu cuidado. 
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2 HIPÓTESE 

 

O desenvolvimento de uma cartilha educativa virtual construída nos padrões 

de acessibilidade para pessoas cegas é um meio viável de informação sobre a prevenção 

da violência sexual. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 Geral 

 

 Desenvolver uma cartilha educativa virtual acessível ao cego sobre prevenção de 

violência sexual. 

 

3.2 Específicos 

 Compreender a percepção das pessoas cegas sobre a violência sexual; 

 Construir conteúdo sobre prevenção da violência sexual voltado às pessoas 

cegas; 

 Validar o conteúdo por especialistas em violência sexual; 

 Construir cartilha educativa virtual acessível ao cego sobre a prevenção em 

violência sexual; 

 Validar cartilha educativa virtual junto às pessoas cegas quanto à aparência. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 A promoção da saúde para pessoas com deficiência 

 

 Ao longo da história tem-se observado que apesar de avanços nos amparos 

legais que enfatizam a integração das pessoas com deficiência na sociedade, alguns 

princípios fundamentais para a promoção da saúde – como autonomia, empoderamento 

e participação social – não são respeitados. Nesta perspectiva, a enfermagem enquanto 

profissão educadora e promotora de saúde deve envidar esforços em ações que auxiliem 

essas pessoas a desenvolverem comportamentos que lhes proporcionem bem-estar 

através da efetivação dos direitos que lhes são assegurados (BAPTISTA et al., 2010). 

 O processo de globalização da informação provocou rupturas no universo das 

práticas sociais exigindo das instituições e dos atores sociais um repensar, um refazer e 

uma reestruturação das formas de produção do conhecimento. Essas formações 

discursivas chamaram atenção para as questões relativas a promoção da saúde como 

parte do processo de integração social das pessoas com deficiência (PcD) (FRANÇA; 

PAGLIUCA; SOUSA, 2003). 

 A deficiência é um conceito histórico culturalmente elaborado. O indivíduo que 

é considerado diferente carrega consigo as marcas da alteridade que o distanciam do 

protótipo social de uma cultura dada. Essas marcas delimitam, além do seu espaço 

territorial, o seu estilo de vida, podendo, inclusive, comprometer a cidadania 

(FRANÇA; PAGLIUCA, 2009). 

 A concepção que o profissional tem de promoção da saúde da pessoa com 

deficiência influencia de maneira significativa a sua prática. O conceito de saúde e da 

sua promoção, no que concerne a qualidade de vida, direciona a atuação do enfermeiro e 

possibilita desenvolver uma visão aprimorada do contexto socioeconômico e cultural do 

deficiente. Favorece, também, o conhecer, compreender e considerar os fatores 

determinantes e condicionantes como indicadores que ampliam ou reduzem as 

vulnerabilidades deste grupo (GURGEL et al., 2011). 

 Nesse sentido, os eixos da promoção da saúde que tratam da construção de 

políticas públicas saudáveis; criação de ambientes favoráveis; reforço da ação 

comunitária; desenvolvimento das habilidades pessoais; e reorientação dos serviços de 

saúde são complementares e visam transformações profundas no sistema de saúde não 
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só em termos de organização, mas também de operacionalização, almejando que haja 

um repensar de suas práticas. Ressaltando que, o empoderamento está intimamente 

relacionado com o processo de formação e competência, conceito este que tem 

suscitado controvérsias. Os profissionais não devem ser apenas técnicos, eles precisam 

demonstrar competência na liderança, serem estratégicos e éticos, dentre outros 

atributos (BAPTISTA et al., 2010).  

 A inclusão das pessoas com deficiência nas políticas de saúde tem sua origem 

nos marcos legais, com a criação das cartas, resultantes das diversas conferências de 

melhoria da saúde. Essas cartas são consideradas documentos que estimulam a 

formulação das políticas de atenção à saúde, visto que apontam uma inter-relação entre 

os conceitos de atenção primária, políticas públicas saudáveis e ambiente/cidades 

saudáveis estando imbricados em melhorar as condições de vida e saúde da população, 

mediante ações intersetoriais compartilhadas em todos os âmbitos da sociedade (LOPES 

et al., 2010). 

 A Carta de Otawa, da 1ª Conferência Nacional de Saúde, como primeiro 

documento que sinaliza as ações prioritárias da promoção da saúde não menciona a 

deficiência como tema prioritário, entretanto aborda a justiça social e a equidade como 

ações e recursos fundamentais para a saúde.  

 Nesta carta constam três estratégias fundamentais para o tema: defesa da saúde, 

capacitação e mediação. A primeira refere-se a luta para que os diversos setores, como 

políticos, econômicos, culturais, ambientais, biológicos e comportamentais, sejam cada 

dia mais favoráveis a saúde. Quanto à capacitação, é necessário assegurar a todos a 

igualdade de oportunidades, mediante capacitação com a finalidade de propiciar aos 

indivíduos desenvolverem completamente seu potencial de saúde. Isto é permitido 

quando individualmente lhes são dadas chances de controlar os fatores determinantes da 

sua saúde (GOMES et al., 2010). 

 A Declaração de Adelaide (1988) reafirma as ações prioritárias da Carta de 

Otawa e ressalta que as iniquidades no campo da saúde têm raízes nas desigualdades 

existentes na sociedade. Enfatiza a formulação de políticas que busquem, de forma 

prioritária, o acesso de pessoas em desvantagem social. Entretanto, menciona apenas os 

grupos indígenas, de minoria étnica e imigrantes como os grupos mais vulneráveis e que 

necessitam de atenção (BRASIL, 2002). 
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 Foi apenas na Carta de Sundsvall, elaborada na Terceira Conferência Nacional 

de Saúde, em 1991, que a deficiência foi pela primeira vez mencionada de forma 

explícita no contexto da promoção: 

A Conferência de Sundsvall acredita que todas as políticas que almejam um 

desenvolvimento sustentável devem estar sujeitas a novas formas e processos 

de prestação de contas, devendo basear-se em prioridades e compromissos 

claros para com os mais pobres, grupos minoritários, povos indígenas e 

pessoas com deficiência física de maneira a alcançar uma distribuição mais 

equitativa de recursos e responsabilidades (BRASIL, 2002, p. 43). 

 

 Apesar de ser específico à deficiência física, trata-se, de um marco na promoção 

da saúde à pessoa com deficiência, visto que este é incluído, pela primeira vez como 

grupo prioritário nas estratégias de ação fundamentais para o fortalecimento da 

equidade. 

 Sabe-se que a promoção da saúde possibilita o crescimento pessoal e social por 

meio da divulgação de informações e da educação em saúde, uma vez que estimula as 

pessoas a tomarem decisões que conduzam à saúde. A Carta de Sundsvall enfoca ações 

do setor público para criar ambientes favoráveis a saúde. Esses espaços devem levar em 

conta a interdependência entre todos os seres vivos, e gerenciar os recursos naturais, 

levando em consideração as necessidades das futuras gerações (BRASIL, 2002). 

 Quanto a criação de ambientes favoráveis à saúde compreende diversos fatores, 

como proteção do meio ambiente, acompanhamento do impacto decorrente de 

mudanças no meio ambiente sobre a saúde, conservação dos recursos naturais, bem 

como a conquista de ambientes que facilitem e favoreçam a saúde, como trabalho, lazer, 

lar, escola e a própria cidade (GOMES et al., 2010). 

 Em estudo sobre avaliação de acessibilidade de pessoas com deficiência nos 

serviços de saúde, constatou-se que apesar dos avanços nas políticas de bem-estar e na 

estruturação de ambientes favoráveis, os problemas persistem. Isso viola o princípio da 

equidade, preceito do Sistema Único de Saúde (SUS). A eliminação desses obstáculos 

tem valor significativo para essa população não só na utilização dos serviços de saúde, 

mas em todos os setores da sociedade, proporcionando possibilidades igualitárias, 

quando comparadas com as pessoas sem deficiências (CASTRO et al., 2011). 

 Essa discussão, de interesse geral, deve mobilizar em especial órgãos e 

profissionais do setor saúde, que atuam na melhoria da qualidade de vida da população 

em distintos cenários da sociedade, sobretudo, na organização do desenvolvimento 

sustentável. Esta é também uma oportunidade de divulgar em outros setores sociais o 
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paradigma inclusivo da Promoção da Saúde – seus valores, campos de ação e 

estratégias. 

 A Carta de Bogotá (1992) enfoca que o papel que corresponde à promoção da 

saúde consiste não só em identificar os fatores que favorecem a iniquidade e propor 

ações que diminuam seus efeitos. Mas também em atuar como um agente de mudança 

que induza transformações radicais nas atitudes e condutas da população e seus 

dirigentes, origem destas calamidades (BRASIL, 2002). 

 Assim, ao incentivar políticas públicas que garantam a equidade e favoreçam a 

criação de ambientes e opções saudáveis, fortalece-se a capacidade convocatória do 

setor saúde para mobilizar recursos para a produção social da saúde. Além disso, 

estabelece responsabilidades de ação nos diferentes setores sociais e seus efeitos sobre a 

saúde, podendo considerar também as ações voltadas ao deficiente (BRASIL, 2002). 

 A 4ª Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada em Jacarta em 

1997, foi a primeira a citar o setor privado no apoio as ações de saúde. Destaca ainda 

que as ações de promoção devam ser realizadas em parceria com a população. Pois, para 

melhorar a capacidade das comunidades e promover a saúde é necessário que as pessoas 

tenham direito a voz, acesso ao processo de tomada de decisão e, conhecimentos 

essenciais para efetuar a mudança (HEIDMANN et al., 2006). 

 A legislação que ampara o sujeito com deficiência física é bem clara quando lhe 

assegura a inserção adequada por meio de instrumentos facilitadores, procedendo de 

mudanças institucionais, sociais e financeiras que demandem a adaptação saudável 

desse sujeito. Apesar da legislação vigente, ainda se encontram dificuldades 

relacionadas às mudanças que deveriam ser instituídas tanto em empresas públicas 

quanto em privadas, e na sociedade em geral, no que se refere a acessibilidade e a 

inclusão destes sujeitos (LEAL; MATTOS; FONTANA, 2013). 

 Tal perspectiva reforça o empoderamento do indivíduo em relação a sua saúde. 

No entanto, ao se tratar da pessoa com deficiência, o isolamento, a segregação, a não 

adaptação do meio social, e os olhares de estranhamento aos quais são submetidas são 

aspectos que agregam dificuldades dessa inclusão social. Faz-se, portanto, uma 

associação direta entre deficiência e a falta de autonomia (LEAL; MATTOS; 

FONTANA, 2013). 

 A Declaração do México (2000) destaca a importância das ações de promoção a 

saúde nos programas e políticas governamentais, nos diversos níveis: local, regional, 
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nacional e internacional. Confirma o valor das ações intersetoriais para assegurar a 

implementação das ações de promoção e ampliar as parcerias na área da saúde 

(HEIDMANN et al., 2006). 

 A perspectiva da intersetorialidade pode ser exemplificada na criação de 

movimentos com a participação da sociedade civil e do governo por meio da ampliação 

de relações, debates e parcerias sobre a promoção da saúde da pessoa com deficiência. 

Logo, efetivar ações intersetoriais entre conselhos gestores, e desses com a esfera 

governamental e não-governamental, exige estratégias sociopolíticas que precisam ser 

construídas e articuladas permanentemente (COMERLATTO, 2007). 

 Já a Carta de Bangkok (2005) cita outras condições que influenciam a saúde, 

incluindo as rápidas mudanças sociais, econômicas e demográficas, que por diversas 

vezes, são adversas e afetam as condições de trabalho, os ambientes de aprendizado, os 

padrões familiares, a cultura e o tecido social das comunidades. Nesta, há menção que 

homens e mulheres são afetados de forma desigual e aumentou vulnerabilidade das 

crianças, dos grupos de excluídos, dos deficientes e dos povos indígenas (WHO, 2005). 

 Este elemento levanta a necessidade de dar uma nova direção para a promoção a 

saúde, buscando alcançá-la para todos através de quatro compromissos: 

desenvolvimento da agenda global, responsabilidade de todos os governos, meta 

principal da comunidade e da sociedade civil, e necessidade de boa administração 

prática (HEIDMANN et al., 2006). 

 Assim, para que a estratégia de política pública tenha coerência e seja efetivada 

na promoção a saúde da pessoa com deficiência, não pode ser pensada como uma 

iniciativa exclusiva do Estado. Deve ser elaborada com os diversos segmentos da 

sociedade, envolvendo os civis, e os setores públicos e privados. A participação da 

comunidade neste processo implica a luta pela saúde com diminuição das iniquidades 

existentes no acesso a bens, para que em conjunto possam compreender a saúde como 

resultante das condições de vida e propiciar desenvolvimento social mais equitativo 

(HEIDMANN et al., 2006). 

 A 8ª Conferência Internacional de Promoção da Saúde, realizada pela OMS em 

Helsinque (2013), enfatiza em sua Carta de Compromisso que a saúde é a base do 

desenvolvimento sustentável e, como direito humano fundamental, deve incluir o 

conceito de equidade (WHO, 2014). Assim, a equidade permite que todos, incluindo as 
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pessoas com deficiência, possam participar das oportunidades necessárias a elevação e 

manutenção de sua qualidade de vida. 

 Entretanto, é importante reconhecer que a maioria dos profissionais ainda 

desconhece o verdadeiro significado da equidade na perspectiva da promoção a saúde, 

especialmente no que tange a pessoa com deficiência. Predomina, pois, o enfoque 

comportamental de mudanças de estilo de vida, sendo a saúde ainda compreendida 

como ausência de doença. Diante disto, para que os serviços de saúde promovam a 

saúde do deficiente é necessário que os profissionais compreendam e ampliem sua visão 

de promoção do bem-estar, incluindo os usuários com deficiência como atores críticos e 

participantes do processo de construção e reformulação deste sistema (HEIDMANN, et 

al., 2006). 

 Pode-se destacar que houve avanços nas ações ao longo dos anos enfocadas nas 

cartas de promoção da saúde, no tocante a atenção a pessoas com deficiência. Alguns 

eixos da promoção da saúde como equidade, desenvolvimento de cidades saudáveis e 

autonomia são citados como essenciais na inclusão desta população na sociedade. 

 No entanto, observa-se que alguns pontos como a participação social não são 

contemplados na sua totalidade desfavorecendo a inclusão destes cidadãos na sociedade. 

Acredita-se que o enfermeiro seja elemento fundamental para divulgação e 

implementação dessas estratégias, e alicerce no processo de promoção da saúde de 

pessoas com deficiência em qualquer nível de densidade tecnológica que o mesmo está 

inserido. Ademais, ressalta-se o papel das análises documentais como forma de 

apresentar os principais pontos de estudos, abordando as ações que são previstas em 

saúde, por facilitar a compreensão sobre determinado tema e estabelecer conclusões até 

mesmo para realização de estudos posteriores.  

 

4.2 A violência sexual e o impacto na construção da sexualidade de pessoas com 

deficiência  

 

 Considerando a violência sexual como um problema social e de saúde, torna-se 

necessário refletir sobre seu impacto na vida de pessoas cegas e, a partir dessa reflexão, 

articular propostas de promoção de saúde que visem promover o empoderamento deste 

grupo específico. Ao abordar essa temática com pessoas cegas é preciso entender a 
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violência de modo geral e como a deficiência é considerada um fator de risco para as 

diversas naturezas da violência. 

 A violência
1
 constitui-se como um assunto complexo que abrange implicações 

socioeconômicas para as vítimas, suas famílias e a sociedade em geral. Além de 

proporcionar danos relevantes a saúde física e psicológica. Entretanto, conceituar um 

fenômeno complexo como esse requer flexibilidade, dado os diversos contextos e 

cenários em que este fenômeno pode ocorrer. As concepções em torno deste tema são 

diretamente influenciadas por múltiplos aspectos, abrangendo os níveis pessoais, 

ambientais e históricos tais como, panorama político, econômico, social e cultural. 

(MAGALHÃES, 2010; CRUZ; SILVA; ALVES, 2007). 

 A natureza dos atos violentos pode ocorrer em quatro modalidades de expressão, 

também denominadas de abusos ou maus-tratos: física, psicológica, sexual e 

envolvendo negligência, abandono ou privação de cuidados (MINAYO; 2005). 

 A violência sexual é um fenômeno que gera em muitas vítimas insegurança e 

medo para sair do mundo privado e circular em espaços públicos. Por conseguinte, o 

seu ser e estar no mundo são modificados. A maneira de expressarem-se no processo de 

coexistência na vida profissional e social é afetada, porquanto o outro pode ser sempre 

uma ameaça, aquele que a qualquer momento poderá se aproximar com a 

intencionalidade de praticar alguma agressão (LABRONICI; FEGADOLI; CORREA, 

2010). 

 Além de ser um problema sério e difundido no mundo inteiro, viola os direitos 

humanos, causando danos profundos no bem-estar físico, sexual, reprodutivo, 

emocional, mental e social do indivíduo e de sua família (OMS, 2012). 

 Dentre os sintomas físicos, destacam-se as lesões corporais, gestação indesejada, 

infecções sexualmente transmissíveis, além de cefaléia crônica e alterações 

gastrointestinais. Nas alterações psicológicas e comportamentais têm-se fobias, pânicos, 

disfunção sexual, depressão, ansiedade, transtornos alimentares e uso abusivo de 

drogas, além de sentimentos de medo da morte, sensação de solidão, vergonha e culpa. 

Destacam-se, ainda, problemas familiares e sociais como o abandono dos estudos, perda 

                                                 
1
 Muitos autores divergem sobre os termos violência e abuso. Apesar de possuírem compreensões 

diferentes sobre os seus significados, neste estudo, o abuso e a exploração são considerados formas de 

violência sexual. 
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de empregos, separações conjugais e abandono de casa (VILLELA; LAGO, 2007; 

MATTAR et al., 2007). 

 Segundo a Organização Mundial da Saúde, a violência é considerada um dos 

maiores problemas de saúde pública do mundo. No Brasil, o Relatório da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH-PR) revela que, em 2012, o 

serviço do disque denúncia (100) recebeu mais de 40 mil denúncias, sendo 31.635 sobre 

violência sexual e 8.160 mil sobre exploração sexual (BRASIL, 2012a). 

 Pessoas do sexo feminino fazem parte de um grupo de grande vulnerabilidade. A 

violência sexual cometida contra mulheres no Brasil é uma realidade a ser enfrentada, 

seja por intermédio das ações de prevenção, seja por meio do atendimento, do 

enfrentamento, da responsabilização e do acompanhamento de vítimas e agressores. Há 

registro de que a violência contra a mulher por parceiro íntimo possui alta prevalência e 

tem uma rede complexa de associação. (LIMA; DESLANDES, 2014; D'OLIVEIRA et 

al., 2009). 

 Sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, o fenômeno demanda 

investimentos na capacitação dos profissionais que lidam, direta ou indiretamente com a 

temática. A dificuldade na identificação da violência sexual, muitas vezes, está 

relacionada ao desconhecimento destes profissionais de saúde sobre os sinais e sintomas 

da violência sexual, visando a detecção e tratamento adequados. Além disto, o 

conhecimento da legislação e dos meios de proteção legal torna-se necessário na 

assistência as vítimas. (MARTINS; JORGE, 2010) 

 Em relação a notificação dos casos de violência sexual, há subnotificação devido 

a inúmeras questões: medo da vítima em expor a agressão a terceiros ou em retaliação 

do agressor; falta de capacitação dos profissionais sobre a evolução do agravo e 

encaminhamento necessário; instituições notificadoras (polícia, conselhos específicos, 

órgãos de saúde) carecem de recursos materiais e humanos para realizarem as 

notificações, o acompanhamento e a proteção das vítimas ainda deixam a desejar. 

 Há dificuldades para o preenchimento da ficha de notificação compulsória, 

dentre os problemas relatados, são mencionados o extenso tamanho da ficha, com 

muitos detalhes e informação; dificuldade de obter informações da vítima, que se 

encontra fragilizada; profissionais constrangidos em lidar com a vítima; e ausência de 

local ou sala onde vítima e profissional pudessem conversar reservadamente (SOUSA et 

al., 2015).  
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 Destaca-se, ainda, a importância da rede social de apoio para as vítimas de 

violência sexual. Esta será efetiva e contribuirá para minimizar os efeitos da violência 

quando oferecer credibilidade ao relato de abuso ou exploração da vítima. Protegendo-a 

do agressor, evitando novos episódios de violência, dando suporte afetivo, denunciando 

a situação aos órgãos de proteção e garantindo o acompanhamento de saúde, 

psicológico, social e jurídico necessários à vítima e sua família. A compreensão dessas 

medidas é fundamental para a identificação de práticas que diminuam o risco e o dano 

da violência, e para o planejamento de estratégias mais eficazes para a promoção da 

proteção e qualidade de vida (HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 2011). 

 O indivíduo com deficiências de qualquer modalidade - visual, auditiva, física 

ou mental - encontra-se em posição de grande indefensabilidade em relação a pessoa 

sem deficiência, sendo frequentemente marcante a assimetria das relações de poder na 

interação entre ambos. Tal “assimetria de relação hierárquica” é multiplicada, conforme 

a severidade de cada caso, sendo ampliada se a pessoa com deficiência pertencer a outro 

grupo de risco, como por exemplo, se for mulher ou criança (WILLAMS, 2003). 

 Estima-se que mulheres com deficiência possuem três vezes mais risco de serem 

estupradas que mulheres sem deficiência. Outro dado indica que chega a 70% os casos 

de violência sexual de jovens com deficiência intelectual. Outros estudos mostram que 

os homens, mais particularmente durante a infância também são vítimas de violência 

sexual, sendo suscetíveis aos agressores de ambos os sexos, masculino e feminino. Vale 

destacar que a necessidade de informação acessível e de programas de intervenção é tão 

importante para os homens quanto para as mulheres com deficiência (BRASIL, 2009; 

UNITED NATIONS POPULATION FUND, 2008).  

 Sabe-se ainda que as crianças com deficiência são de três a quatro vezes mais 

propensas a serem violentadas sexualmente do que seus colegas sem deficiência. Além 

disso, a violência muitas vezes será cometida por alguém que conhece e confia, como 

um pai, irmão, professor, cuidadores, entre outros. Diante disso, é fundamental que as 

escolas e os serviços de saúde implementem estratégias de prevenção da violência 

sexual para as pessoas com deficiência (SKARBEK; HAHN; PARRISH, 2009). 

 A inexistência de programas de saúde sexual voltados para estas pessoas agrava 

a situação de vulnerabilidade advinda de diferentes fatores e com consequências 

também diversas no campo pessoal e social. Assim, o reconhecimento da violência 

sexual como um importante agravo à saúde e violação dos direitos humanos exige mais 
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qualificação e especialização dos serviços que atendem as vítimas e, consequentemente, 

de seus profissionais. Estes devem ser motivados e estimulados a buscarem capacitação, 

a fim de que possam olhar para as vítimas e percebê-las em sua multidimensionalidade e 

para que suas ações de cuidado não sejam apenas instrumentais (BRASIL, 2009; 

LABRONICI; FEGADOLI; CORREA, 2010). 

 O reconhecimento do aumento do risco de violência para as pessoas com 

deficiência precisa ser feito pelos prestadores de cuidados de saúde e agências de 

serviços sociais para incorporação em exames gerais. Intervenção especializada focada 

em pessoas com deficiência precisa ser desenvolvida, como prestação de assistência e 

arquitetonicamente acessíveis (SMITH, 2008). 

 Não se trata, portanto, de temática pouco conhecida. Em 1991, uma análise do 

estado da arte sobre a violência sexual às pessoas com deficiência, evidenciou ser 

recente o reconhecimento da sociedade sobre a sexualidade de pessoas com deficiência. 

O enfrentamento, porém, ainda era uma questão a ser trabalhada. Sugere-se criar e 

implementar programas de treinamento sobre a identificação da violência, prevenção, 

intervenção e tratamento para essa população específica, além de fazer uso de recursos 

para realizar programas de formação para as pessoas nos serviços sociais, jurídicos, de 

saúde mental, deficiência, saúde, e direitos da vítima, afim de fornecer cuidados 

especializados e coordenados (BALADERIAN, 1991). 

 Em relação a rede de apoio, são poucas as famílias que relatam a violência 

sexual envolvendo uma pessoa com deficiência, seja qual for a relação da vítima com o 

agressor. Muitas vezes, são vizinhos ou professores da escola que suspeitam e fazem a 

denúncia. Outros incidentes de violência sexual são trazidos à atenção da polícia por 

profissionais de saúde. Muitas vezes, esses casos são identificados em situação 

relacionada com a gravidez ou diagnóstico de doença sexualmente transmissível. Assim, 

a violência sexual cometida contra pessoa com deficiência continua a ser neglicenciado 

pela própria família que prefere manter em segredo, minimizando o problema (PASHA, 

2009). 

 Destacando a pessoa cega, esta é considerada muitas vezes como assexuada e 

segregada por uma cultura que privilegia a pessoa vidente. Logo, torna-se importante 

considerar a violência sexual como uma das problemáticas vivenciadas pelos cegos, 

pois estes não podem identificar a linguagem não verbal dos olhares. O olhar parece 

facilitar relações pessoais, posto que em uma determinada circunstância, pode ser um 
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código de aprovação ou reprovação de uma possível interação. Com isso, entende-se 

que a falta do olhar que transmita aceitação ou não pode influenciar a construção dos 

relacionamentos pessoais das pessoas cegas ou com baixa visão (COSTA; PIMENTEL, 

2009). 

 Assim, torna-se importante reconhecer a questão do direito da pessoa a uma vida 

sexual livre, segura e prazerosa, e esse direito se sobrepõe à presença da deficiência. 

Não se pode, inclusive, falar de uma sexualidade própria e específica das pessoas com 

deficiência. Não existe esta distinção. Todos são seres que possuem libido e, portanto, 

sexuais. Contudo, para a vivência e a expressão da sexualidade, no caso das pessoas 

com deficiência, há que se reconhecer especificidades e garantir condições ou suportes 

que se façam necessário (BRASIL, 2009). 

 Reforça-se o direito de acesso e acessibilidade das pessoas com deficiência aos 

serviços de educação e saúde, os quais deverão incluir questões referentes à educação 

em sexualidade e aos direitos sexuais e reprodutivos. Esse tema ainda considerado tabu 

para ser abordado é de suma importância quando se pensa em medidas preventivas à 

violência sexual. Há necessidade de criar-se material didático-pedagógico específico, e 

em formato acessível, bem como de capacitar profissionais das áreas da educação e da 

saúde para uma abordagem adequada (BRASIL, 2009). 

 Percebe-se, como o passar dos anos, uma evolução política voltada à proteção 

das vítimas de violência sexual e à prevenção da violência, principalmente intrafamiliar. 

Mas, ainda assim, não há grandes avanços em relação à temática da violência sexual 

contra pessoas cegas. 

 Apesar de observar-se uma expectativa coletiva em manter a temática violência 

sexual como prioridade, visando garantir continuidade e avanço aos processos em 

desenvolvimento e instituir o enfrentamento como uma política, ainda não há ações 

efetivas de prevenção e/ou combate à violência sexual contra a pessoa cega (LIMA; 

DESLANDES, 2014). 

 

4.3 Cartilha educativa virtual como ferramenta de promoção da saúde 

  

 A internet é apontada como uma importante rede de comunicação e interação 

com a população sobre a atenção à saúde. Nos últimos anos, alterou não apenas a 

dinâmica do fluxo da produção científica de saúde, como também influenciou o modo 
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de fazer ciência, por meio da integração da comunidade científica com a sociedade em 

geral, atuando em redes transdisciplinares de colaboração entre as mais variadas 

instituições (CASTRO, 2006). 

 As tecnologias vêm ocupando todos os espaços da vida contemporânea, e na 

educação ela tem lugar de destaque. A informática na educação, incluída no conceito de 

tecnologia educacional, visa prover diferentes instrumentos pedagógicos que permitem 

novas possibilidades de experiências e aprendizagem (ALVES et al., 2014). 

 No contexto mundial, a partir do século XX, ocorreu a propagação acentuada 

das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) e, principalmente, da 

internet. A partir desse momento, o debate sobre tecnologias e educação ganhou tônica 

no cenário de discussão, à medida que se viram transformações nos modos e suportes 

materiais pelos quais se transmitiam e construíam conhecimentos. Com isso, observa-se 

a incorporação das tecnologias digitais no ensino, além do uso social destas fora do 

contexto escolar (MIRANDA, 2014). 

 Na perspectiva das tecnologias educacionais, destaca-se o desenvolvimento de 

materiais educativos digitais. Dentre estes, os Objetos de Aprendizagem (OA) 

apresentam-se como recursos que potencializam a aprendizagem, inclusive daqueles que 

têm algum tipo de deficiência. Assim, subsidiados pelo uso do computador, os OA 

podem ser adaptados aos diferentes estilos de aprendizagem, dando margem à criação 

de novas abordagens de ensino, inclusive como recurso pedagógico na Educação a 

Distância (EAD) (BARDY et al., 2013). 

 Considerando a perspectiva da inclusão digital, entende-se que é fundamental o 

desenvolvimento de materiais educativos digitais acessíveis às pessoas com deficiência. 

Construir um objeto de aprendizagem virtual nos padrões da acessibilidade requer, antes 

de tudo, o entendimento do conceito.  

 Acessibilidade significa construir uma sociedade igualitária com plena 

participação, e que tenha em seus princípios a interação efetiva de todos os seus 

cidadãos. Para que isso aconteça, é fundamental a construção de políticas de inclusão 

para o reconhecimento da diferença (DIAS; PASSERINO, 2009). 

 Na perspectiva da acessibilidade digital, esta provê a utilização de programas 

que atuam como um conjunto de ferramentas que permitem que pessoas com as mais 

variadas deficiências utilizem os recursos que o computador oferece. Essas ferramentas 
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podem ser leitores de telas para deficientes visuais, teclados virtuais para pessoas com 

deficiência motora, entre outras (BEHAR et al., 2008). 

 Especificamente para pessoas cegas e com baixa visão, a acessibilidade digital 

não significa apenas transformar um material educacional interativo e gráfico (para 

pessoas videntes) em um material educacional textual (para pessoas com deficiência 

visual), mas sim transformar em acessível qualquer produto, sem perder suas 

propriedades e conteúdo (DIAS; PASSERINO, 2009). 

 Entretanto, é preciso destacar inúmeras barreiras que uma pessoa cega encontra 

ao acessar um Objeto de Aprendizagem Virtual. Observam-se vídeos que não possuem 

descrição textual ou sonora; tabelas que não fazem sentido quando lidas célula por 

célula ou em modo linearizado; formulários que não podem ser navegados em uma 

sequência lógica ou que não estão rotulados; navegadores e ferramentas de autoria que 

não possuem suporte de teclado para todos os comandos e que não utilizam programas 

de interfaces padronizadas para o sistema operacional em que foram baseados; 

documentos formatados sem seguir os padrões web que podem dificultar a interpretação 

dos leitores de tela (BEHAR et al., 2008). 

 Para promover a acessibilidade na web, os documentos internacionais baseiam-

se nas diretrizes do World Wide Web Consortium (W3C). Estas diretrizes, voltadas aos 

criadores de ferramentas computacionais para a modelagem de conteúdos para web, 

abordam dois eixos principais: assegurar uma transformação harmoniosa e tornar o 

conteúdo compreensível e navegável (FERNANDES, GODINHO, 2003). 

 Dentre as frentes de atuação da W3C destaca-se o grupo de interesse sobre 

acessibilidade na web, o Web Accessibility Initiative (WAI) que tem como objetivo 

promover a acessibilidade na web para pessoas com deficiência. Assim, para a criação 

de um objeto de aprendizagem virtual e acessível, é imprescindível a articulação entre: o 

conteúdo, os navegadores web, os players de mídia e outros agentes do usuário; as 

tecnologias assistivas, que no caso dos deficientes visuais serão os leitores de tela; o 

conhecimento prévio do usuário e sua experiência no uso da web; e as ferramentas de 

criação e aperfeiçoamento. (FERNANDES, GODINHO, 2003). 

 O desenvolvimento de objetos de aprendizagem virtuais utilizando os padrões da 

WAI necessita, portanto, articular o ensino-aprendizagem. Deve-se constituir numa 

inter-relação entre sujeitos, mediada pelas mídias ou tecnologias, em busca da 

autonomia na produção de conhecimentos que tenham significado social. É preciso não 



43 

 

só radicalizar a democratização do acesso a esses materiais, mas também promover a 

apropriação criativa destas mídias, de forma a permitir que a pessoa cega do novo 

milênio se torne um usuário criativo dos artefatos tecnológicos (BELLONI, 2005). 

 Sabe-se da importância da educação como agente transformador. Dessa forma, 

atrelando-a com a informática, pode-se construir e desenvolver tecnologias educacionais 

virtuais como instrumentos potencializadores da aprendizagem. A partir da reciclagem 

de informações transformam-se os velhos paradigmas da educação, possibilitando 

práticas pedagógicas inovadoras (FALKEMBACH, 2005). 

 Ao se propor a criação da cartilha virtual, pretende-se desenvolver uma 

tecnologia educativa para ambientes virtuais, com os padrões de acessibilidade para 

pessoas cegas. Na enfermagem, muitos estudos são desenvolvidos com enfoque na 

validação e aplicação de cartilha impressa para determinadas populações. Embora fosse 

possível desenvolver um material educativo em braile, para as pessoas cegas, este não 

favoreceria a inclusão digital.  

 A cartilha é considerada uma maneira de propiciar às pessoas mais 

conhecimento sobre si mesmas e sobre suas possibilidades. Possui informações e temas 

importantes para o ensino-aprendizagem e, na forma impressa, é enriquecida com 

figuras e outros conceitos voltados para a prática cotidiana. Recomenda-se que a 

cartilha fique de posse da pessoa para ser consultada no domicílio, para quando ela tiver 

dúvidas acerca de cuidados ou outras informações de interesse (NASCIMENTO, 2014). 

 Na enfermagem, estudos de avaliação e validação de cartilha educativa impressa 

são realizados e apresentam-se como ferramentas importantes de educação em saúde. A 

utilização da cartilha no processo ensino-aprendizagem, ou em educação no trabalho, 

tem algumas vantagens, como: conter textos mais extensos, permitindo melhor 

explicitação da mensagem e favorecendo o convencimento; possuir elevada 

seletividade; permitir a incorporação de variadas peças de comunicação; permitir 

variedade de tamanhos e formatos; e fazer uso de tratamento pessoal, auxiliando na 

incorporação da comunicação. Além disso, a cartilha é estratégia de tecnologia possível 

de ser utilizada pela enfermeira em sua prática educativa. (OLIVEIRA; LOPES; 

FERNANDES, 2014; CAMACHO et al., 2014; VIEIRA; ERDMANN; ANDRADE, 

2013; BARROS et al., 2012; REBERTE; HOGA, GOMES, 2012; CAETANO; 

PAGLIUCA, 2006; FONSECA et al., 2004). 
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 Lima et al. (2014) desenvolveram em seu estudo, uma cartilha virtual sobre o 

autoexame ocular. Esta revelou-se como um instrumento adequado para auxiliar as 

pessoas que vivem com HIV/AIDS na identificação das alterações oculares. Fonseca et 

al. (2007) transformaram a cartilha impressa em virtual devido à necessidade dos 

usuários em adquirir o material de forma online. Os autores referem que é preciso 

socializar o conhecimento produzido e que as tecnologias da informação são necessárias 

e auxiliam na difusão deste conhecimento. 

 Outra pesquisa realizada com o objetivo de comparar os efeitos de intervenção 

da cartilha impressa e da cartilha virtual mostrou que esta foi mais adequada para o 

ensino do autoexame ocular, segundo a avaliação dos especialistas (NASCIMENTO, 

2014). 

 Dessa forma, espera-se que a criação e validação de uma cartilha virtual para 

pessoas cegas seja um objeto de aprendizagem acessível, e que favoreça a construção e 

a compreensão de conceitos sobre a violência sexual.  
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5 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

 O uso crescente de materiais educativos digitais e a difusão da web abrem novas 

possibilidades no processo de ensino e aprendizagem através de interações mediadas 

pelo computador. Por outro lado, trazem, também, desafios para os desenvolvedores de 

softwares educacionais, exigindo a definição clara dos objetivos a serem alcançados, o 

correto conhecimento do público-alvo e a incorporação dos fundamentos básicos da 

teoria de aprendizagem relacionada ao modelo (FALKEMBACH, 2005).  

 Para elaboração da cartilha virtual, optou-se por utilizar o modelo proposto por 

Falkembach (2005), que propõe as seguintes etapas: concepção e planejamento; 

modelagem; implementação; avaliação e manutenção; e distribuição.  

 1ª Fase: Análise e Planejamento - nesta etapa deve-se definir o tema a ser 

desenvolvido, considerando os recursos disponíveis. Como também, o objetivo da 

tecnologia; o público alvo; quando o produto será usado; como; onde e para que. Além 

do que se espera com o uso da tecnologia (FALKEMBACH, 2005). 

 2ª Fase: Modelagem - esta fase inclui a criação de três modelos essenciais: 

conceitual, de navegação e interface (FALKEMBACH, 2005). 

 O modelo conceitual detalha como esse conteúdo foi dividido e como foi 

exibido, ou seja, refere-se a quais mídias foram utilizadas e como o usuário interagiu 

com a tecnologia. O modelo de navegação definiu as estruturas de acesso, como os 

menus, índices, roteiros, dentre outras informações. A navegação é de suma importância 

em um courseware instrucional, pois se o usuário tiver total liberdade de escolha é 

possível que se interesse por parte do conteúdo e deixe de trabalhar com unidades 

imprescindíveis para o efetivo aprendizado. O modelo de interface deve ser compatível 

com o modelo conceitual e de navegação, ou seja, o design de interfaces precisa estar 

em harmonia com o conteúdo. A interface cria a identidade visual do produto e pode ser 

definida como um conjunto de elementos que apresentam a organização das 

informações e as ações do usuário (FALKEMBACH, 2005). 

 3ª Fase: Implementação - esta etapa define o processo de criação das mídias da 

tecnologia educativa, como sons, imagens, animações e vídeos utilizando softwares 

específicos. O programador deve utilizar um sistema de autoria que oferece recursos 

necessários para integrar as mídias em uma estrutura interativa permitindo navegação 

lógica e intuitiva para que o usuário não fique desorientado. Depois de transferido os 
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dados para o computador, é feito uma série de testes para corrigir o que for necessário 

(FALKEMBACH, 2005). 

4ª Fase: Avaliação e Manutenção - fase de testes e verificação minuciosa do 

conteúdo apresentado. Faz-se ainda, a correção conceitual e gramatical dos textos, 

considerando os direitos autorais das mídias utilizadas. Esta fase deve estar atrelada a 

todas as outras fases do processo, visto que a avaliação e a manutenção da mídia 

necessitam ser contínuas. O intuito é que a tecnologia construída seja testada em 

diversos computadores, com diferentes sistemas operacionais, para ser considerada 

executável (FALKEMBACH, 2005). 

 5ª Fase: Distribuição - nesta fase é definida a via de distribuição da mídia digital, 

que foi via rede (FALKEMBACH, 2005). 

Figura 1. Fluxograma das Fases de Falkembach. Fortaleza – CE, 2017 

 

Fonte: autora 

  

 A cartilha educativa teve como temática a prevenção da violência sexual para a 

promoção da saúde de pessoas cegas. Foi desenvolvida por meio digital e 

disponibilizada via internet. O objetivo da cartilha é oferecer informações sobre 

prevenção da violência sexual em pessoas cegas.  

O conteúdo a ser implementado foi construído por meio do levantamento das 

vivências e experiências de pessoas cegas sobre a violência sexual. Realizou-se ainda 

uma revisão integrativa da literatura científica, com base no levantamento de pesquisas 

1ª Fase: Análise e Planejamento

2ª Fase: Modelagem

3ª Fase: Implementação

4ª Fase: Avaliação e Manutenção

5ª Fase: Avaliação 
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em artigos nacionais e internacionais, que abordaram a temática violência sexual e a 

promoção da saúde.  

 O público alvo foi pessoas cegas, homens e mulheres, que puderam acessar a 

tecnologia em qualquer lugar, no momento em que achara conveniente. O usuário 

obteve acesso as informações por meio de computador que possuía leitor de tela
2
. Com 

as informações disponibilizadas na cartilha, os cegos puderam apreender informações 

ligadas a prevenção da violência sexual e o que fazer diante dessa situação. O conteúdo 

da cartilha foi validado por um grupo de especialistas em violência sexual e por usuários 

cegos quanto a sua aparência.  

 Na fase de modelagem, foi contratado um programador especialista em criação 

de tecnologias acessíveis para web e, em conjunto com a pesquisadora, definiu-se como 

cada modelo descrito acima deveria ser desenvolvido. O layout foi construído por um 

profissional especialista em design para web, que o desenvolveu em concordância com 

os padrões de acessibilidade para pessoas cegas.  

 A priori, foi construído um roteiro com conteúdo validado pelos especialistas. 

Optou-se por utilizar apenas uma figura, devido à pouca interação das imagens com os 

usuários cegos. A que foi utilizada possui áudio-descrição. Como se trata de uma 

tecnologia educacional acessível às pessoas cegas, seguiu requisitos dos padrões 

internacionais de acessibilidade. 

 A cartilha educativa, construída nos padrões de acessibilidade para pessoa cega, 

teve conteúdo com linguagem fácil, compreensiva e com áudio-descrição na imagem 

utilizada. Além disso, optou-se por uma navegação simplificada, pois os cegos, ao 

utilizarem o computador, acessam os dados basicamente pelas teclas "tab" e "enter". 

(BEHAR et al., 2008). 

 Logo, a cartilha educativa passou por testes e correções de melhorias até ser 

enviada para validação de aparência. A cartilha foi testada nos sistemas operacionais 

Windows, Linux e iOS, além de ser disponibilizada na versão mobile. Entretanto, como 

a maioria dos leitores de tela é executada no sistema Windows, este foi escolhido como 

padrão pela sua usabilidade entre as pessoas cegas. 

                                                 
2
O leitor de tela é um software utilizado principalmente por pessoas cegas, que fornece informações 

através de síntese de voz sobre os elementos exibidos na tela do computador. Esses softwares interagem 

com o sistema operacional, capturando as informações apresentadas na forma de texto e transformando-as 

em resposta falada. Para navegar utilizando um leitor de tela, o usuário faz uso de comandos pelo teclado 

(Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico - eMAG). 

Disponivel em: http://emag.governoeletronico.gov.br/cursodesenvolvedor/index.html).  
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 A cartilha educativa virtual sobre a prevenção da violência sexual em pessoas 

cegas foi disponibilizada via web, por meio do endereço eletrônico: 

www.violenciasexual.com.br. 
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6 MÉTODO 

 

6.1 Tipo de Estudo 

 Trata-se de um estudo do tipo metodológico, que se refere a investigações sobre 

métodos, organização e análise de dados com intuito de elaborar, validar e avaliar um 

instrumento confiável, que possa ser utilizado por outros pesquisadores (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2011). 

 O estudo foi desenvolvido em quatro fases. A primeira constituiu-se da 

elaboração do conteúdo por meio de revisão integrativa e grupo focal. Em seguida 

realizou-se a validação de conteúdo com especialistas em violência sexual. Após, 

ocorreu construção da cartilha virtual com vistas a acessibilidade para pessoas cegas 

sobre a prevenção da violência sexual. Por fim, validou-se a aparência com o público-

alvo (pessoas cegas). 

 

6.2 Etapas do Estudo 

Para melhor visualização das etapas, construiu-se fluxograma do percurso 

metodológico (Figura 1): 

Figura 2. Fluxograma do percurso metodológico. Fortaleza – CE, 2017. 

 

Etapa 1: Construção do Conteúdo 
sobre Prevenção da Violência Sexual

Etapa 2: Validação do Conteúdo da 
Cartilha Educativa por especialistas em 

violência sexual

Modelagem: modelo 
conceitual, de 

navegação e interface Análise e Planejamento

Etapa 5: Validação da Aparência 
da Cartilha Educativa Virtual por 

Pessoas Cegas

Etapa 3: Construção da 
Cartilha Virtual

Implementação

Fonte: autora 
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6.2.1 Etapa 1. Construção do Conteúdo sobre Violência Sexual 

Nesta etapa foi realizada uma revisão integrativa para levantamento da literatura 

e grupos focais com homens e mulheres cegos para conhecer as vivências e experiências 

destes com a violência sexual. Esses dados foram fundamentais para nortear a 

construção do conteúdo com base nas necessidades do público-alvo. 

 

Revisão Integrativa sobre Prevenção de Violência Sexual 

 

 A revisão integrativa analisou a produção científica sobre as estratégias de 

promoção da saúde para prevenção da violência sexual. Seguindo as etapas 

metodológicas da revisão: seleção da questão norteadora, definição dos critérios de 

elegibilidade (inclusão e exclusão), definição das informações relevantes dos estudos, 

avaliação dos achados, interpretação e síntese das informações encontradas (MENDES; 

SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

As bases de dados pesquisadas foram LILACS, PUBMED, SCIELO e CINAHL. 

Foram utilizados os cruzamentos dos descritores: violência sexual e promoção da saúde; 

sexual violence and health promotion. 

 Após a pesquisa foram identificados 165 artigos nas bases de dados, dos quais 

110 foram excluídos por não trazerem a relação entre a violência sexual e promoção da 

saúde em seus títulos e resumos. Dos 55 artigos pré-selecionados, todos foram lidos na 

íntegra, sendo excluídos 41, por não estarem dentro dos critérios de elegibilidade: 

artigos na íntegra, de pesquisa original, publicados entre os anos de 2006 e 2016, com a 

violência sexual como foco temático principal.  

Dos 41 artigos excluídos, três eram artigos de reflexão/revisão; 13 abordavam a 

saúde sexual/reprodutiva e não a violência, 24 foram excluídos por abordarem a 

violência sexual juntamente com outros tipos de violência, um artigo foi eliminado por 

estar duplicado em duas bases.  

O processo de busca e seleção dos artigos pode ser visualizado na figura abaixo: 
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Figura 3. Mecanismo de busca de revisão integrativa. Fortaleza – CE, 2017. 

  

 Os estudos foram organizados em instrumento construído e validado por Ursi 

(2005), adaptado para as peculiaridades da temática promoção da saúde e violência 

sexual (ANEXO A).  

 

Grupo Focal: vivências e experiências de pessoas cegas sobre a violência sexual 

Na segunda etapa de elaboração do conteúdo da cartilha educativa virtual, foi 

realizada técnica de grupo focal para levantamento do conhecimento prévio das pessoas 

cegas sobre a violência sexual, as formas de prevenção, bem como suas vivências e 

experiências em relação à temática.  

A escolha do Grupo Focal como estratégia para esta etapa da pesquisa deu-se 

por ser uma técnica que permite o compartilhamento do conhecimento das pessoas 

cegas sobre a temática violência sexual, a fim de fundamentar a construção do conteúdo 

da cartilha educativa virtual.  

 Estudos que adotam os grupos focais como metodologia demonstraram que 

esses espaços são lugares privilegiados para discussão e trocas de experiências em torno 

de determinada temática. Seu formato estimula o debate entre os participantes, 

Base de Dados: LILACS, 
PUBMED, ScIELO e 

CINAHL

Artigos selecionados a 
partir do título e resumo 

(n=55)

Artigos completos e 
elegíveis (n=14)

Estudos incluídos na 
síntese (n=14)

Artigos identificados por 
meio da pesquisa nos 

bancos de dados (n=165)

Artigos completos excluídos 

(sem elegibilidade) 

 (n=41) 

Artigos excluídos 

(n=110) 

Fonte: autora 
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permitindo que o tema abordado seja mais problematizado do que em uma situação de 

entrevista individual (TRAD, 2009). 

 A técnica de grupo focal é bem indicada para pesquisas de campo. Ela 

possibilita que um aprofundamento diversificado dos conteúdos relacionados ao tema 

de interesse seja feito em pouco tempo e baixo custo. É ainda uma técnica relevante 

para lidar com questões de saúde sob uma ótica social, já que se torna possível 

identificar percepções, sentimentos, atitudes e idéias dos participantes a respeito de um 

determinado assunto (POPE; MAYS, 2009). 

Destaca-se a importância da técnica de grupo focal, pois esta assimila os 

conteúdos implícitos da temática, como regras, valores e significados culturais 

instituídos. Além de permitir o desvelamento das singularidades e coletividades 

presentes na complexidade cultural do contexto. Traz à luz semelhanças, mas não 

igualdades. Portanto, neste tipo de técnica pode emergir profundas diferenças nas 

experiências vivenciadas pelos cegos sobre a violência sexual e suas variadas formas 

(RESSEL et al., 2008). 

Os participantes do grupo focal foram contatados a partir de uma instituição de 

ensino para cegos, na cidade de Fortaleza – Ceará. Após autorização da instituição, a 

pesquisadora solicitou à direção que indicasse os participantes que se encontravam 

dentro dos critérios de inclusão: homens e mulheres cegos, com idade acima de 18 anos.  

A escolha do número de participantes foi baseada na literatura, que permite uma 

variação entre seis a quinze pessoas como recomendável em cada grupo (TRAD, 2009). 

As pessoas cegas participantes dos grupos foram selecionadas por conveniência, do tipo 

"bola de neve" (amostragem em rede ou cadeia). Quando se identificou um sujeito que 

se enquadrasse nos critérios de elegibilidade, era-lhe solicitada a indicação de outros 

possíveis participantes (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). 

O número de participantes no grupo focal, a complexidade do tema ou o grau de 

polêmica em torno das questões apresentam-se como fatores que podem interferir na 

duração de cada grupo. Entretanto, cada grupo deve ter uma duração média entre 90 

(tempo mínimo) e 110 minutos (tempo máximo) (TRAD, 2009). 

O critério de saturação teórica foi escolhido como fator limitante do número de 

encontros. Fontanella, Ricas e Turato (2008) definem amostragem por saturação como 

uma ferramenta conceitual frequentemente empregada nas pesquisas qualitativas e é 
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usada para estabelecer ou fechar o tamanho final de uma amostra em estudo, 

interrompendo a captação de novos componentes.  

Dessa forma, foram realizados três encontros, pois as informações captadas por 

meio da análise das falas dos participantes começaram a se repetir e a se esgotar no 

terceiro encontro. 

No início de cada encontro, a pesquisadora lia o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A) e perguntava se todos os participantes haviam 

compreendido os objetivos da pesquisa. Após afirmativa, o participante assinava o 

TCLE com ajuda do assinador, instrumento que auxilia o cego a escrever o próprio 

nome.  

No primeiro encontro, houve adesão de 12 participantes, em que seis eram 

homens e seis eram mulheres. No segundo encontro, obteve-se a participação de oito 

cegos (cinco mulheres e três homens), sendo seis cegos que participaram do primeiro 

encontro e dois novatos no grupo. No último encontro, compareceram nove cegos (seis 

mulheres e três homens) e todos participaram dos outros dois encontros. A duração 

média dos encontros foi de 70 minutos.  

A moderadora utilizou um roteiro com questões norteadoras (APÊNDICE B) 

que auxiliou na condução dos grupos, por meio de eixos temáticos. Todos os encontros 

foram registrados em gravador mp3 e os dados transcritos para análise posterior.  

Para além de tentar apreender as expressões verbais, os grupos foram 

conduzidos por uma colaboradora, juntamente com a moderadora (pesquisadora), para 

captar as linguagens não-verbais comunicadas ao longo das discussões. A colaboradora, 

além de ter proporcionado o apoio logístico na operacionalização de cada encontro, 

contribuiu na realização dos registros no diário de campo, indispensável na 

compreensão do fenômeno (RESSEL, et al. 2008).  

A colaboradora foi uma acadêmica de enfermagem envolvida no projeto de 

pesquisa e participante do grupo de pesquisa "Pessoa com Deficiência" da Universidade 

Federal do Ceará. A colaboradora, juntamente com a pesquisadora, conduziu os focos 

temáticos que foram discutidos com as pessoas cegas. 

 

6.2.2 Etapa 2: Validação do conteúdo sobre violência sexual. 
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Com base nas informações levantadas na revisão integrativa e nos encontros do 

grupo focal, construiu-se os focos temáticos da cartilha educativa sobre prevenção da 

violência sexual. Para a construção do conteúdo, foram utilizados os referencias teóricos 

da Organização Mundial da Saúde e estudos publicados em bases de dados nacionais e 

internacionais.  

 O conteúdo da cartilha foi submetido à validação por especialistas da área de 

violência sexual, a fim de que esse grupo pudesse verificar os objetivos, e a estrutura, 

apresentação e relevância do constructo. 

 Os critérios de busca dos especialistas foram baseados no sistema de 

classificação de experts, proposto por Joventino (2010). A escolha deu-se inicialmente 

via currículo lattes, em que se buscou pesquisadores na área da violência sexual. O 

currículo lattes dos especialistas foram analisados e selecionamos aqueles que possuíam 

a pontuação de cinco pontos ou mais (Quadro 1). 

Quadro 1: Critérios para escolha dos especialistas em violência sexual. Fortaleza – CE, 

2017. 

Critérios de classificação de experts Pontuação 

Ser doutor 4p 

Possuir tese na área de interesse do conteúdo 2p 

Ser mestre 3p 

Possuir dissertação na área de interesse do conteúdo 2p 

Possuir artigo publicado em periódico indexado sobre a área de interesse 

do conteúdo 

1p 

Possuir prática profissional (clínica, ensino ou pesquisa) recente, de no 

mínimo, 5 anos na área de interesse do conteúdo 

2p 

Ser especialista na área relacionada ao interesse do conteúdo 2p 

Fonte: Joventino (2010) 

 A amostra foi não-probabilística por conveniência, do tipo "bola de neve". 

Foram contatados via correio eletrônico 55 especialistas, para os quais foram enviados 

convites formais (APÊNDICE C) de participação, comum a todos. Apenas 10 

especialistas retornaram o e-mail manifestando o interesse em contribuir para a 

validação do conteúdo. 

Ainda de forma eletrônica, enviou-se aos 10 especialistas o material de 

validação, contendo o arquivo com texto a ser validado, o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido para especialistas (APÊNDICE D), instrumento de validação de 

conteúdo educativo e comprovante da aprovação do comitê de ética em pesquisa 



55 

 

(ANEXO B). Foi dado o prazo de 20 dias para retorno do instrumento de validação do 

conteúdo preenchido conforme orientações. 

Após o prazo estabelecido, obteve-se o retorno de nove especialistas. Pasquali 

(1997) sugere de seis a 20 experts, sendo necessário um mínimo de três. Dessa forma, a 

participação de nove especialistas foi considerada válida e estes compuseram a amostra 

final. 

 Nos objetivos foram avaliados os propósitos, as metas e as finalidades, 

abordando o conteúdo nos seguintes itens: contempla tema proposto; adequa-se ao 

processo de ensino-aprendizagem; esclarece dúvidas sobre o tema abordado; 

proporciona reflexão sobre o tema e incentiva mudança de comportamento. Na 

Estrutura e Apresentação, o conteúdo foi avaliado quanto à organização, estrutura, 

estratégia, coerência e suficiência. Essa dimensão foi avaliada nos itens: linguagem 

adequada ao público-alvo; linguagem apropriada ao material educativo; linguagem 

interativa, permitindo envolvimento ativo no processo educativo; informações corretas; 

informações objetivas; informações esclarecedoras; informações necessárias; sequência 

lógica das idéias; tema atual e tamanho do texto adequado. Na dimensão Relevância, 

avaliou-se a significância, o impacto, a motivação e o interesse quanto ao conteúdo. Os 

itens avaliados foram: estimula o aprendizado; contribui para o conhecimento da área, 

desperta interesse pelo tema (LEITE, 2017). 

 O IVCE possui itens com valoração: nota 2 para adequado; nota 1 para 

parcialmente adequado; e nota 0 inadequado. Caso o especialista atribuísse notas 0 e 1, 

solicitava-se a justificativa e colaboração para melhoria do material. 

 

6.2.3 Etapa 3: Construção da Cartilha Educativa sobre Prevenção da Violência Sexual 

 

Em seguida, a cartilha foi construída conforme as etapas propostas por 

Falkembach (2005), e contou com o apoio de um programador com experiência em 

acessibilidade virtual e um profissional de design para web. 

Para utilizar o computador, os usuários com deficiência visual geralmente 

utilizam ferramentas e softwares específicos, que são também consideradas como 

tecnologias assistivas. Os usuários cegos frequentemente usam softwares chamados 

leitores de tela, como o DOSVOX e o NVDA, entre outros. Esses softwares leem em 
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voz alta os conteúdos que estão na tela do computador, permitindo que as pessoas cegas 

ouçam os conteúdos de uma página web (DELPIZZO; GHISI; SILVA, 2005).  

O DOSVOX não é um programa de computador, mas sim um sistema 

operacional integrado. É composto por sistema de síntese de voz, editor e leitor de 

textos e de impressão, programas de uso geral, jogos didáticos e lúdicos, ampliador de 

tela para pessoas com visão reduzida, programas sonoros, entre outros. Possui um 

ambiente agradável e de fácil interação, com comando por letras e com funções de 

ajuda. Na síntese de voz é utilizada voz humana, de forma a tornar a utilização mais 

prazerosa. O sistema DOSVOX pode ser obtido gratuitamente, através de download, 

direto do site do Núcleo de Computação Eletrônica (NCE) da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) (JACOMINO; ZANON, 2015). 

Já o Non Visual Desktop Access (NVDA) é um leitor de telas para o sistema 

operacional Windows. Atualmente o NVDA suporta os sintetizadores de voz 

compatíveis ao programa e usa uma estrutura modular, que permite suportar outros 

sintetizadores de voz que sejam programados. O NVDA é de código aberto, isto 

significa que qualquer pessoa pode ver o código fonte ou mudá-lo a seu gosto para 

satisfazer os seus interesses e necessidades. Para além das funcionalidades gerais do 

Windows, o NVDA funciona com o WordPad, o bloco de notas, o outlook express e o 

internet explorer (SILVEIRA; REIDRICH; BASSANI, 2007). 

Para definir a estrutura da cartilha educativa virtual acessível ao cego, foi 

realizada reunião com o programador e o design, na qual foi discutida a proposta da 

tecnologia assistiva. A partir desta, foi feita uma análise para organização do conteúdo 

previamente validado, contemplando os seguintes tópicos: identidade visual da cartilha, 

disposição do conteúdo, arquitetura da informação e definição da versão web para a 

tecnologia educativa. 

Na criação do design da cartilha educativa, optou-se por um layout mais simples, 

no que diz respeito aos recursos visuais, em função de ser direcionado para pessoas 

cegas. Como já citado, utilizou-se apenas uma imagem, com áudio-descrição para 

facilitar a navegação do cego nas páginas da cartilha. 

No desenvolvimento da cartilha educativa virtual utilizou-se Folhas de Estilo em 

Cascata (Cascading Style Sheets – CSS). Segundo Delpizzo, Ghisi e Silva (2005), essa 

técnica é incentivada pelas normas de acessibilidade para a separação entre a 
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formatação e o conteúdo, permitindo uso mais flexível do conteúdo e implementação 

mais fácil de modelos dinâmicos mais complexos.  

Seguindo as recomendações dos autores acima, também foram utilizadas as 

linguagens PHP e HTML5 para acesso às informações dinâmicas da cartilha educativa. 

Nesta foram incluídos recursos de acessibilidade, como: suporte a softwares leitores de 

tela, descrição de imagens, criação de teclas de atalho para o menu e para o texto e 

organização dos links para facilitar a navegação (DELPIZZO; GHISI; SILVA, 2005). 

Antes de ser avaliada pelo público-alvo, disponibilizou-se um protótipo, no 

endereço www.violenciasexual.com.br. A cartilha foi previamente avaliada por meio da 

ferramenta de avaliação automática “ASES” para validação da acessibilidade. O 

Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES) é uma ferramenta que 

permite avaliar, simular e corrigir a acessibilidade de páginas, sítios e portais, sendo de 

grande valia para os desenvolvedores e publicadores de conteúdo. O ASES tem o 

propósito de auxiliar a construção de sítios que sejam acessíveis a qualquer pessoa, 

independente do seu tipo de deficiência e dispositivo de navegação (BRASIL, 2017). 

Esse tipo de ferramenta auxilia o programador, pois emite relatórios do que não 

está de acordo com as recomendações do WCAG (World Content Accessibility Guide), 

do W3C (World Wide Web Consortium).  

Atualmente, existem vários documentos com padrões e diretrizes de 

acessibilidade, elaborados por diversas entidades e países e que auxiliam o trabalho dos 

desenvolvedores e web designers. Destaca-se como mais significativo o Web Content 

Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0). Ele estabelece princípios e parâmetros nos 

quais o objetivo é propor sugestões de padronização, tornando o conteúdo de 

documentos virtuais mais acessíveis aos portadores de deficiência (DUQUE; 

VALENTE, 2015). 

 É um padrão único desenvolvido pela W3C e atende as necessidades de 

indivíduos e governos a nível internacional. Em seus documentos, a WCAG explica 

como tornar o conteúdo da web mais acessível às pessoas com deficiência. Na web 

“conteúdo” refere-se à informação de uma página ou aplicativo, tais como: informação 

natural (texto, imagens e sons); código ou marcação (estrutura, apresentação). A WCAG 

2.0 é uma norma técnica, que possui 12 diretrizes, sendo organizadas sob quatro 

princípios (perceptível, operável, compreensível e robusto) e três níveis (A, AA e AAA) 

(CORRÊA; RIBEIRO, 2016). 

http://www.violenciasexual.com.br/
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Durante a implementação da cartilha, foram realizados testes com os softwares 

leitores de tela DOSVOX e NVDA, a fim de encontrar erros aparentes na leitura do 

conteúdo. Após o teste com o ASES apresentar 100% de acessibilidade, a versão final 

da cartilha foi avaliada pelo público-alvo. 

 

6.2.4 Etapa 4: Validação de aparência da tecnologia assistiva pelas pessoas cegas 

 

Nessa etapa, o instrumento foi disponibilizado em sua versão final para que os 

cegos fizessem sua avaliação. O teste piloto foi realizado com 22 pessoas. Pasquali 

(2013) ressalta que o tamanho da amostra entre cinco e dez sujeitos é suficiente, já 

Alexandre e Colucci (2011) recomenda de seis a 20 sujeitos para validação de 

tecnologias/ instrumentos. Assim, a mostra de 22 sujeitos deste estudo foi considerada 

adequada para realização do teste piloto de validação de aparência. 

 Para esta etapa foram incluídas pessoas cegas, homens e mulheres, com idade 

acima de 18 anos e que possuam domínio básico de informática e acesso à internet. 

Foram excluídas da amostra pessoas cegas com outros tipos de deficiência associadas, 

visto que a cartilha educativa virtual para prevenção da violência foi avaliada quanto à 

acessibilidade apenas para cegos. 

 Os participantes desta etapa foram contatados por meio de duas instituições de 

ensino voltadas às pessoas com deficiência visual, da cidade de Fortaleza – Ceará. Após 

autorização das instituições para realização da pesquisa em suas dependências, foram 

agendados com o professor de informática os dias para coleta dos dados. A coleta 

aconteceu na sala de informática da instituição, que dispunha de computadores ligados à 

internet, sendo disponibilizada exclusivamente para a pesquisa nos dias e horários 

agendados. 

 Os professores de informática foram indicando quais usuários possuíam domínio 

básico de informática e sabiam acessar a internet e estes foram convidados 

individualmente para participar da etapa de validação. 

A pesquisadora contou com a colaboração de uma acadêmica de enfermagem 

nesta etapa da coleta. A colaboradora é bolsista de iniciação científica e participante do 

grupo de pesquisa "Cuidado de Enfermagem à Pessoa com Deficiência", da 

Universidade Federal do Ceará. 
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 A pesquisadora juntamente com a colaboradora conduzia o cego ao computador 

e antes de iniciar a coleta, lia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para cegos 

(APÊNDICE E) e perguntava ao usuário se ele tinha interesse em participar da pesquisa. 

Após afirmativa, o participante assinava o TCLE com ajuda do “assinador”, instrumento 

que auxilia o cego a assinar o próprio nome. 

 Após assinatura do TCLE, a pesquisadora e/ou colaboradora solicitavam ao cego 

que entrasse na página da web. Neste momento era falado pausadamente o endereço 

página da web em que a cartilha educativa estava hospedada: 

www.violenciasexual.com.br.   

O cego podia optar por utilizar o leitor de tela no qual possuísse maior afinidade. 

Se optasse pelo NVDA, o cego tinha autonomia em escolher o navegador web de sua 

preferência – Internet Explorer, Mozila Firefox ou Google Chrome. Caso o cego tivesse 

como preferência utilizar o sistema DOSVOX, era solicitado que ele entrasse na página 

via este sistema. 

 A partir do momento que o usuário cego acessava a página web contendo a 

cartilha virtual, a pesquisadora o deixava livre para navegar e acessar o conteúdo sem 

interrupções. O tempo médio de acesso às páginas da cartilha foi de 7 minutos. Após 

concluído o acesso, o usuário era convidado a responder o questionário avaliativo para 

validação da aparência da tecnologia educativa.  

Para a validação da aparência com o público-alvo foi utilizado o Questionário de 

Avaliação de Tecnologia Assistiva (QUATA – ANEXO C). Este instrumento possui 

campos para a avaliação dos seguintes atributos: interatividade, objetivos, 

relevância/eficácia e clareza (GUIMARÃES; CARVALHO; PAGLIUCA, 2015). 

No atributo interatividade, o cego avaliou a cartilha por meio de quatro itens: o 

conteúdo está adequado às suas necessidades; oferece interação e envolvimento no 

processo educativo; possibilita acessar os tópicos apresentados; e fornece autonomia ao 

usuário em relação à sua operação. No atributo objetivos foram avaliados mais quatro 

itens: estimula aprendizagem sobre conteúdo abordado; estimula aprendizagem de 

novos conceitos; permite buscar informações sem dificuldades; e possui estratégia de 

apresentação atrativa. No atributo relevância e eficácia avaliou-se os itens: disponibiliza 

recursos adequados para utilização; desperta interesse para utilizá-la; estimula mudança 

de comportamento; e reproduz o conteúdo abordado em diferentes contextos. No 

http://www.violenciasexual.com.br/
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atributo clareza foram avaliados dois itens: apresenta informações de modo simples e 

permite refletir sobre o conteúdo apresentado (GUIMARÃES, 2014). 

Para cada item, o cego atribuía a nota de 0 a 2, em que a 0 representa 

inadequado; 1 é parcialmente adequado, e 2 significa adequado. Cada item do QUATA 

era lido para o participante pela pesquisadora ou colaboradora e solicitado que o mesmo 

atribuísse nota conforme sua avaliação. Ao final, era solicitado ao usuário cego que 

sugerisse melhorias nos aspectos em que considerou parcialmente adequado ou 

inadequado. 

  

6.3 Análise dos Dados 

 

 As informações emergidas dos grupos focais foram submetidas à técnica de 

análise de conteúdo categorial por temática (BARDIN, 2011).  

Seguindo a estruturação proposta pela técnica, as discussões do grupo focal (GF) 

foram analisadas em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados. Na pré-análise foi realizada a construção do corpus (material apreendido no 

GF) e feita uma leitura flutuante com o objetivo de preparar o material para a segunda 

etapa – leitura cuidadosa e construção das unidades de sentido ou unidade de registro 

(BARDIN, 2011). Na segunda etapa realizou-se a exploração do material com uma 

leitura exaustiva dos discursos e, em seguida, foi realizado recorte do material e 

identificado as unidades de registro, a fim de construir o inventário.  

As falas emergidas foram transcritas e em seguida realizada leitura flutuante e 

cuidadosa do material. A “frase” foi escolhida pela pesquisadora como unidade de 

registro. Dessa forma, cada unidade de registro foi separada e realizada nova leitura 

cuidadosa. As unidades foram sendo agrupadas, criando-se, assim, o inventário. 

Para o tratamento do inventário, foi realizada a etapa de organização/codificação 

das unidades. Cada unidade de registro recebeu um código constituído de um número 

que orientou a pesquisadora a retornar à unidade sempre que desejava. As unidades 

foram isoladas e posteriormente agrupadas em unidades de contextos. 

As unidades de contexto foram organizadas conforme eixos temáticos, sendo 

abstraídas em subcategorias, emergindo então as categorias que nortearam construção 

de conteúdo educativo sobre prevenção da violência sexual em pessoas cegas.  
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As categorias emergidas após análise de conteúdo foram: o cego e sua 

compreensão de violência sexual; experiências e vivências da pessoa cega sobre 

violência sexual; prevenção da violência sexual: como o cego pode se proteger? 

Afim de preservar o anonimato dos participantes, as falas foram codificadas com a letra 

“C”, seguida de um número C1, C2, C3, e assim por diante.  

 Para validação do conteúdo da cartilha utilizou-se o Índice de Validação de 

Conteúdo (IVC). O processo de validade de conteúdo é uma fase importante do 

desenvolvimento de materiais educativos e são necessários especialistas com expertise 

na área do conhecimento para validar o constructo. 

 Para avaliar o instrumento como um todo, não existe um consenso na literatura. 

Polit e Beck (2011) recomendam que os pesquisadores devem descrever como 

realizaram o cálculo. Neste estudo, para realização do cálculo do IVC, foi definida 

como a média as proporções dos itens considerados adequados pelos especialistas.  

 É importante atentar que no processo de avaliação dos itens individualmente, 

deve considerar o número de especialistas. Com a participação de cinco ou menos 

sujeitos, todos devem concordar para ser representativo. No caso de seis ou mais, 

recomenda-se uma taxa não inferior a 0,78 (POLIT; BECK, 2006). 

Para análise da consistência interna da avaliação das questões realizada pelos 

especialistas foi utilizado o Alfa de Cronbach. Utilizou-se o teste individualmente, pelo 

agrupamento de itens pertinente a cada dimensão: objetivo, estrutura/apresentação e 

relevância. Adotou-se, o Alfa de Cronbach para análise da consistência interna da 

opinião dos especialistas em cada dimensão, com valor mínimo aceitável de 0,7 

(LOBIONDO-WOOD; HABER; 2014). 

Para validação da aparência da cartilha como material educativo virtual pelas 

pessoas cegas, foram analisados os resultados obtidos do preenchimento do QUATA 

(GUIMARÃES; CARVALHO; PAGLIUCA, 2015). As notas de cada atributo (0 – não 

adequado, 1 – Pouco adequado e 2 – adequado) foram analisadas por meio de 

frequência simples e absoluta dos dados, além do teste do qui-quadrado. Os dados do 

instrumento de pesquisa foram digitados e armazenados em forma de banco de dados 

utilizando os programas Microsoft Excel 2013 e SPSS, versão 22.0 para análise 

estatística. A análise descritiva apresentou distribuições de frequências simples e 

absolutas para as variáveis: sexo, idade, escolaridade, renda, causa da cegueira; e os 

itens do QUATA, referentes à interatividade, relevância e eficácia, objetivos e clareza.  
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Para comparar as distribuições das frequências das variáveis, foi utilizado o teste 

Qui-Quadrado de Pearson. Esse teste baseia-se nas diferenças entre valores observados 

e esperados, avaliando se as proporções em cada grupo podem ser consideradas 

semelhantes ou não. Para cada tabela de cruzamento dessas variáveis serão apresentados 

os resultados da significância do teste através do valor de p. Em todos os casos, 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas sempre que o p-valor 

associado à análise fosse menor que 0,05. 

 

6.4 Aspectos Éticos e Legais 

 

 O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), via plataforma Brasil, sendo aprovado com 

parecer com Nº 1.403.815.  Foram respeitados os preceitos ético-legais (autonomia, não 

maleficência, beneficência e justiça) recomendados na resolução nº 466/12 sobre 

pesquisas envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2012b). 

Os dados coletados nessa pesquisa foram devidamente acompanhados, e 

armazenados na ficha de coleta proposta e em arquivo digital (para uso pessoal durante 

a pesquisa) devidamente protegidos sob a responsabilidade do pesquisador, sem 

oferecer qualquer forma de exposição ao sujeito da pesquisa. 

A confidencialidade dos sujeitos da pesquisa foi mantida, e em nenhum 

momento ou por quaisquer meios existirá a possibilidade de divulgação pública dos 

resultados que permita identificar os dados do sujeito da pesquisa. Os riscos envolvendo 

o estudo foram mínimos. Não houve benefício direto para o participante deste estudo.  
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7 RESULTADOS 

 

7.1 Etapa I: Construção do Conteúdo da Cartilha Educativa  

  

 A construção do conteúdo da cartilha se por meio de revisão integrativa da 

literatura científica, em que se buscaram estudos sobre prevenção da violência sexual e 

suas implicações para a promoção da saúde, além de publicações oficiais do Ministério 

da Saúde brasileiro e Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 Os estudos que fizeram parte desta revisão apresentaram numerosos casos de 

violência sexual. Além disso, enfatizaram que programas de prevenção precisam ser 

eficazes na mudança de atitudes, mitos de estupro e comportamentos de riscos. 

 Em relação as estratégias para a promoção da saúde e prevenção da violência 

sexual, os estudos selecionados foram analisados quanto ao conteúdo abordado, 

emergindo as seguintes unidades de análise: educação em saúde visando o autocuidado, 

empoderamento e a igualdade de gênero; investimento na formação profissional, nos 

espaços que integram a rede de apoio e na gestão; construção de tecnologias educativas 

via web. 

 Após leituras exaustivas sobre o conteúdo, optou-se por realizar encontros de 

grupos focais com os cegos para conhecer suas percepções sobre a violência sexual e, 

assim, poder embasar o conteúdo a ser abordado na cartilha educativa virtual. 

Após leitura e releitura dos 14 artigos selecionados, foi elaborado o quadro abaixo 

(Quadro 2) com a síntese dos estudos, contendo os autores, nome do periódico e ano de 

publicação, objeto de estudo, nível de evidência e as implicações para a promoção da 

saúde e prevenção da violência sexual: 

   

7.1.1. Grupo Focal: o que o cego conhece sobre a violência sexual? 

 

A partir dos relatos, tentou-se compreender como um grupo de pessoas cegas 

percebe a violência sexual e seus fatores individuais, relacionais, culturais e ambientais. 

 As categorias emergidas após a análise de conteúdo foram: o cego e sua 

compreensão de violência sexual; experiências e vivências da pessoa cega sobre 

violência sexual; prevenção da violência sexual: como o cego pode se proteger? 

 



64 

 

Categoria 1: O cego e sua compreensão sobre violência sexual 

 Esta categoria relata a compreensão dos cegos sobre a temática violência sexual. 

Não se pretendeu aqui realizar uma análise aprofundada sobre o tema, mas conhecer 

como o cego compreende a violência e suas dimensões. 

No primeiro encontro com os cegos, procurou-se conhecer como o grupo 

compreendia a violência sexual. As falas foram pontuais e a compreensão que os 

participantes trouxeram foram bastante vagas, expressando o que eles sabiam sobre a 

temática: 

Eu acho que violência sexual é que a pessoa vai pegar a outra 

pessoa sem ela querer (C1) 

Eu acho que a violência é quando ela não quer e vai a força 

com outra pessoa. É fazer com uma pessoa que não quer. (C2) 

Eu já ouvi falar sobre o estupro. Que eu acho um ato totalmente 

brutal. (C12) 

A violência é só se for a força, se não for, não é violência (C3). 

 Pelos relatos, percebe-se que os participantes não souberam definir a violência 

sexual. Para eles, o uso da força se torna um indicativo para violência, entretanto, 

imposição não necessariamente se traduz como força física. 

 Os cegos relataram que a violência pode acontecer em diversos lugares como 

transportes coletivos, na via pública e dentro da própria casa. 

Esse tipo de coisa, esse tipo de violência como o assédio, isso 

acontece dentro de ônibus, enfim, em diversos locais que 

acabam se tornando propício a isso. (C2) 

Em escola e nos trabalhos também. (C7) 

Na maioria das vezes é na própria casa mesmo. É o próprio 

familiar mesmo, infelizmente. (C1) 

No transporte coletivo, no metrô. (C3) 

Os locais que possivelmente seriam mais propícios para ocorrência da violência 

sexual geraram uma discussão entre os participantes, pois pelo fato do cego não 

enxergar, aumenta sua vulnerabilidade. Os participantes elencaram que, na percepção 

deles, deve-se ter atenção principalmente nos terminais de ônibus, dentro dos 

transportes coletivos e nas vias públicas.  
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 Ao indagar aos cegos quem são as principais vítimas de violência sexual, os 

participantes relataram ser mulheres e crianças. No entanto, no primeiro momento, 

nenhum participante mencionou a pessoa com deficiência. 

A aglomeração de pessoas.Infelizmente quando a gente fala 

sobre violência sexual, as mulheres elas ficam muito vulneráveis 

nesses tipos de locais. (C2) 

Esse tipo de violência acontece mais é com as crianças que, 

assim, andam sozinhas, que ficam brincando em locais desertos 

e a mulher também. A mulher que anda só acontece muito. (C8) 

 O contexto sociocultural é algo relevante e que deve ser levado em consideração. 

O machismo também está presente nas falas dos participantes cegos (homens e 

mulheres) em relação a mulher como vítima da violência sexual.  

Às vezes, a mulher também provoca. Anda quase sem roupa. 

(C4) 

Não sei se todos vão concordar com a minha opinião, mas 

assim, eu acho que a mulher que se preserva, que se respeita, 

que quer ser de uma pessoa só, ela anda como uma mulher 

normal, de calça ou short até o joelho. Porque tem mulher que 

anda de short até aqui assim [aponta para a coxa]. Aí eu acho 

que já é mostrar demais. (C2) 

Essa questão de usar roupinha curta,mostrando as coxas. (C6) 

 O comportamento sexualizado da mulher é referido nas falas dos participantes, 

que se revela ao mencionarem o uso de roupas curtas, ou ainda, por elas “provocarem”. 

Este comportamento é apontado pelos cegos como indício da vítima ter parcela de culpa 

pelo abuso sexual. 

 É importante ressaltar que a fala dos cegos representa o contexto de uma 

sociedade que discrimina a mulher por seus comportamentos e absolve o abusador, já 

que na cultura machista e patriarcal, o sexo tem íntima relação com o poder. 

Apesar de algumas falas retratarem o aspecto acima mencionado, dois dos 

participantes interrompem a discussão para falar que não deve existir relação entre o 

comportamento de mulher e a violência: 

Faz muito tempo, eu treinava na praia. Muitas mulheres 

também treinam de short curto e eu nunca vi problema, não tem 
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nada a ver. Independente da roupa, você não pode soltar piada, 

você não pode agarrar. (C3) 

E o fato que estamos debatendo aqui sobre a provocação da 

mulher, isso acontece, porque a mulher foi feita para provocar 

o homem, para mostrar mesmo. Agora, o homem precisa ter o 

domínio e não atacar. Conquistar é uma coisa, atacar é 

diferente. Porque se a mulher gosta de andar mostrando as 

pernas, qual o problema? Cabe ao homem, manter respeito. 

(C8) 

Até certo momento da discussão, os cegos só haviam mencionado a mulher e a 

criança como os grupos mais vulneráveis a violência sexual. A pesquisadora então 

questionou sobre a possibilidade de o homem cego também ser vítima de violência 

sexual. Os participantes ficaram pensativos e iniciou-se uma discussão em relação à 

força física do homem e da mulher. 

Pode. Mas isso não é comum de acontecer. (C4) 

Então, existe, inclusive muitas crianças do sexo masculino que 

eles estupram. (C7) 

Só que, gente, aqui entre nós, vamos fazer o comparativo que a 

força da mulher é menor que a do homem. É bem diferente. 

Certo que tem mulheres bem fortes. Mas nesses casos, são 

poucas mulheres que conseguem se defender. Principalmente 

quando se trata de uma mulher com algum tipo de deficiência, 

seja ela qual for, visual ou não. Porque quer queira ou não, ela 

tem uma limitação. Pelo fato dela não ter a visão, ela tem a 

coordenação motora reduzida, certo? Então um cara que está 

com segundas intenções, de pegar e violentar mesmo, ele vai 

bater nela e ela não vai nem saber de onde veio o golpe. Como 

ela vai saber se ela não está vendo o indivíduo? Não é tão 

simples assim. (C2) 

 A reflexão em torno da vulnerabilidade do homem cego, vítima de violência 

sexual, perpassa pela questão do papel do sujeito masculino na sociedade e sua relação 

com a deficiência visual. Durante discussão em torno da força física, os participantes 

ficaram pensativos sobre a vulnerabilidade da pessoa cega para a violência sexual. 

O grupo de pessoas cegas revelou ainda a influência da mídia e internet em 

relação ao aumento do número de casos da violência sexual nos últimos anos. 

Eu digo que a televisão também influi muito sobre esse caso. 

Mostra tudo o que quer, na hora que quer. (C6) 
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A internet acima de tudo também, porque a pessoa agora tem 

acesso à internet. Na verdade, tanto faz ser a TV ou a internet, 

de certa forma, direta ou indiretamente acaba contribuindo com 

isso. (C1) 

É importante ressaltar que em algumas situações do plano virtual encontram-se 

abusadores e aliciadores (exploradores sexuais) que podem se aproveitar da situação de 

vulnerabilidade da pessoa cega para cometer o abuso sexual, principalmente com a 

divulgação de imagens e fotos.  

 Durante a discussão, os participantes também culpabilizam a justiça e a 

insegurança como um dos motivos para o aumento da violência sexual. 

Eu acho que é insegurança, acima de tudo. (C7) 

Insegurança e impunidade também. A justiça é lenta. A justiça é 

muito branda com relação a isso. E assim pega e quando vê, 

solta. (C1) 

A única lei que funciona no nosso país hoje é a lei alimentar, 

mais nenhuma. (C4) 

 

Categoria 2: Vivências e experiências das pessoas cegas sobre a violência sexual. 

  

 Esta categoria emergiu durante a análise das falas dos cegos sobre suas 

experiências e vivências em relação a violência sexual. Durante o primeiro encontro do 

grupo focal, o grupo mostrou-se tímido, os participantes expressaram pouco suas 

percepções. Porém, no decorrer dos encontros, foram relatando casos conhecidos. Por 

fim, começaram a surgir os relatos de situações de violência sexual vividas por eles. 

 Ao perguntar sobre casos que conheciam de violência sexual, dois participantes 

relataram: 

Eu conheci um caso. Eu moro no Vila Velha e foi no quarteirão 

que moro e está com pouco tempo, uns oito meses. A menina 

tinha 11 anos. A mãe trabalhava a noite e o cara ficava em casa 

mais ela e o menino de 8 anos. Era assim, ele trabalhava o dia e 

a mulher trabalhava a noite. Só que a noite ele estava usando a 

menina. Só que o menino de manhãzinha, o menino viu. Aí foi e 

disse: 'mãe fulano de tal estava em cima da Francisca essa 

noite'. Aí o cara ouviu. Quando ele ouviu o menino dizendo, ele 

arrumou a bolsa e fugiu. Só que ela chamou a polícia e quando 

a viatura chegou, ele já tinha ido embora. O menino com oito 
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anos foi que descobriu. Aí ela disse pra mãe que ele a ameaçava 

sempre e que se ela contasse pra mãe, ele a matava. (C5) 

Eu conheço um caso também, lá do bairro onde eu morava. A 

filha foi relatar à mãe e a mãe achou que a filha estava 

mentindo. Acreditou no parceiro dela e o que aconteceu? 

Colocou a filha para fora de casa. Mas porque ela demorou a 

denunciar, a dizer à mãe porque ele ameaçava matar ela. Foi 

que ela, não aguentando mais, pois ela queria arrumar um 

namorado mesmo e ele não deixava. Ele ficava com as duas, 

com a mulher e com a filha. Mas a filha era forçada a aguentar 

tudo sem dizer nada, porque o cara ameaçava matar ela. Foi 

que um dia ela não aguentou mais e falou pra mãe, que não 

acreditou. E isso já estava com três anos que acontecia. (C4) 

 

 Os casos relatados geraram discussão no grupo, pois algumas cegas se 

mostraram incomodadas pelo fato das vítimas não terem denunciado o agressor. 

Outros relatos foram surgindo no grupo e sempre havia uma discussão entre os 

participantes em torno da relação vítima e agressor. Em vários momentos, o moderador 

do grupo focal teve que intervir, pois os participantes adentravam em casos famosos, 

divulgados pela mídia local e nacional. Para não fugir do tema, o grupo era reconduzido 

para a temática discutida no momento. 

 Durante os depoimentos dos casos de violência sexual relatados por eles, foi 

perguntado se o grupo conhecia algum caso vivido por uma pessoa com deficiência. O 

primeiro relato partiu de um participante que discorreu sobre um abuso sexual vivido 

por uma criança com deficiência intelectual. 

Eu pratico esportes está com 5 anos e tem 6 meses que 

aconteceu com um menino, uma criança. Porque tem 14 anos. 

Ele tem problema. Ele não é cego, mas é problema mental. Só 

que ele vivia com a gente [com os cegos] e aconteceu dentro do 

ginásio da UFC. Dois caras, que segundo os guardas, eles 

passavam sempre na UFC. E aí aconteceu, pegaram ele a força 

e o estupraram. Aí o menino falou para os guardas. E no outro 

dia ele falou para a gente também. (C2) 

Outro participante relatou um caso conhecido por ele de uma deficiente visual 

que sofreu uma tentativa de assédio sexual em um terminal de passageiros de transporte 

coletivo. 

Já ouvi falar de uma cega no terminal de ônibus. O cara era já 

um senhor de idade e estava no terminal do Antônio Bezerra e 

chegou oferecendo ajuda a cega. Aí o segurança viu e foi 



69 

 

perguntar se ela o conhecia, porque o cara já ia saindo com ela 

do terminal. Quando o guarda chegou, ele falou 'não eu estava 

só levando ela ali na parada do ônibus'. Aí eles começaram a 

discutir. Levaram até ela na delegacia, para ela depor. (C1) 

 Em seguida, outro participante relatou outro caso de abuso sexual contra um 

colega seu, também deficiente visual. 

Isso aí que ele está dizendo, eu conheço um colega, cego que o 

professor foi lá conversar atrás de pegar ele. Ficou só ele e meu 

colega na sala. O professor foi atacar o aluno. [atacar como?] 

Foi tipo essas coisas que ele disse aí. Pediu para chupar, 

encostou ele na parede e ficou tomando a frente. Aí o aluno 

gritou. Quando ele gritou, o professor saiu. (C5) 

 

Os relatos de violência sexual conhecidos pelos participantes foram 

fundamentais para que o grupo pudesse expressar suas opiniões e conhecimento sobre a 

temática. Outros casos foram relatados e em um dos encontros, dois participantes 

relataram situações de abusos vividos por eles, quando adolescentes. 

O relato a seguir revela uma situação de abuso sexual vivenciado por uma 

participante cega: 

Uma vez eu estava andando com a minha mãe. Eu não gosto 

muito de roupa curta, mas eu estava com short curto.Aí eu 

estava andando com a minha mãe e eu era bem mais nova, tinha 

uns 12, 13 anos, estava indo para casa da minha tia, aí o cara 

ficou olhando para mim sabe. Aí a mãe olhou assim e falou 'o 

que é véi? Ta olhando o que' E se eu tivesse sozinha, como eu ia 

saber? Porque tipo, ele estava calado, em pé, ele estava numa 

loja, ali no centro, aí ele estava calado, só com os olhos 

arregalados. [E a bengala estava na mão? - comentário de um 

participante.] Mesmo que estivesse não dava para saber, por 

que ele estava calado. (C6). 

  

 O depoimento desta participante encorajou outros a falarem. Um dos 

participantes (sexo masculino) também relatou ter sido vítima de abuso sexual na 

infância: 

Na época, eu era adolescente. Eu tinha uns 10 anos, e o 

cobrador, o cobrador deu uma cantada em mim, acredita? Ele 

disse assim... [risos dos demais participantes]. Calma aí, calma 

aí... ele chegou e ficou pegando no meu órgão sexual. Aí ele 

falou assim 'ei, deixa eu dar uma chupada'. Aí eu morrendo de 
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medo, passei e fui lá para frente, acredita? E eu nunca esqueci 

disso aí. Ele queria que eu fizesse as coisas com ele. (C4) 

  

 As vivências dos cegos em situações de abuso sexual geraram momentos de 

reflexão no grupo, deixando evidente para eles a vulnerabilidade que a pessoa com 

deficiência visual possui em relação a violência. 

 

Categoria 3: Prevenção da violência sexual: como o cego pode se proteger? 

  

 A terceira categoria emergiu a partir da reflexão dos cegos sobre o que fazer 

diante de uma situação de abuso sexual. É importante ressaltar que apesar das 

inquietações dos participantes diante do problema, poucos souberam relatar suas 

compreensões sobre a prevenção.  

 Durante a condução do grupo, foi perguntado como o deficiente visual 

conseguiria perceber uma possível situação de risco, diante da sua incapacidade de 

identificar visualmente o agressor. 

Mas no nosso caso, tem como perceber. Não sempre, mas tem 

como perceber quando a pessoa está com conversa fiada. (C9) 

Nós que temos a deficiência visual percebemos pela conversa, 

quando a conversa vai tomando rumos diferentes. (C4) 

Quando você leva uma conversa proveitosa é diferente de um 

agressor que está tentando se aproveitar, a conversa dele tem 

rumos diferentes. Daí você já começa a perceber que aquela 

pessoa está querendo algo com você. (C1) 

Depende muito. Por exemplo, eu estou andando na rua e vem 

uma pessoa querendo me ajudar. Aí a pessoa pergunta onde é 

que eu moro, quantos anos eu tenho, se eu já fui casada. Aí eu 

já me encabulo mais, para não dar muita bandeira. Porque a 

pessoa não me conhece, é um desconhecido e vai ver que a 

pessoa é um traficante ou um estuprador, sei lá. (C2) 

 Os participantes relataram que é possível identificar uma situação de risco pela 

forma como a pessoa conversa. Entretanto, houve uma divergência de opiniões, pois um 

dos participantes relatou que não consegue perceber um risco pela conversa. 

Eu não percebo pela conversa não. Eu tive escutando uns 

psiquiatras que dizem que é muito difícil você detectar isso 

numa pessoa dessa. (C7) 
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 Apesar dos relatos expressarem a opinião de um grupo limitado de pessoas 

cegas, as informações obtidas ressaltam a importância da prevenção da violência sexual 

entre os deficientes visuais. Ao expor a temática "prevenção da violência sexual", 

apenas um dos participantes verbalizou sobre a importância da prevenção: 

Se existisse um meio, uma educação em relação a isso para que 

as pessoas tivessem uma consciência, isso seria muito 

importante para a sociedade. (C8) 

 

Ao indagar sobre a denúncia em casos de abuso sexual, um participante 

verbalizou a dificuldade em denunciar, principalmente se a violência ocorrer no meio 

familiar. 

Fica muito difícil para a própria pessoa que sofreu a violência 

porque, por exemplo, se for da família, porque muitas vezes vai 

dizer para a mãe e a própria mãe não acredita. Sendo mulher 

né? Não acredita né? Acredita mais no parceiro. (C3) 

A respeito do questionamento sobre o que sabiam a respeito os órgãos de apoio 

para de denúncia – se sabiam para onde ligar, ou quem procurar, o grupo mencionou: 

Eu não lembro. (C6) 

Eu acho que é o 100. (C3) 

E você liga e tem várias opções. [quais?] Você liga e tem a 

opção de maus-tratos aos idosos, tem várias opções. (C1) 

 

Eu acredito que na delegacia pode denunciar. (C4) 

Os cegos mencionaram o Disque 100 e a delegacia como os órgãos de denúncia 

em caso de violência sexual. A mediadora do grupo focal insistiu com o grupo sobre 

quais os procedimentos devem ser tomados diante do abuso e quais seriam os demais 

órgãos de apoio, mas o grupo não soube responder. 

 

7.1.2. Construindo o conteúdo da cartilha 

  

 Após análise dos grupos focais e compreensão do conhecimento dos cegos sobre 

a violência sexual e suas dimensões, construiu-se o conteúdo da cartilha educativa, com 

base nas informações coletadas e na revisão de literatura nacional e internacional. 
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 O conteúdo foi minuciosamente pesquisado e refletido pela pesquisadora, a fim 

de não reproduzir os mitos e preconceitos presentes nas falas dos cegos e difundidos 

pela sociedade como um todo. 

 Ao falar sobre a violência sexual para pessoas cegas, é importante voltar o 

conteúdo para o público-alvo, mesmo que a violência sexual e suas repercussões 

possam atingir qualquer pessoa, em qualquer contexto. Utilizou-se uma linguagem 

acessível, como forma de alcançar as pessoas cegas com todos os níveis de instrução. 

Dessa forma, o conteúdo foi produzido em texto corrido, apresentando dimensões da 

violência sexual.  

Inicialmente, foi feita uma apresentação da tecnologia assistiva, descrevendo de 

forma abrangente a temática e destacando a importância de ler o conteúdo. 

 As dimensões abordadas foram: o que é violência sexual; consequências da 

violência sexual; quem é capaz de violentar sexualmente uma pessoa cega; como agir 

em caso de violência sexual; como denunciar; enfrentando a violência sexual. 

 Na dimensão o que é violência sexual, apresentou-se de maneira clara e objetiva 

que é violência sexual é definida como atos, tentativas ou investidas sexuais 

indesejadas. Praticados por qualquer pessoa, seja conhecida seja não. Esses agressores 

utilizam a vítima para obter excitação sexual imposta por meio de carícia, violência ou 

ameaças.  

A violência sexual pode acontecer por meio de toque físico, como beijos, 

carícias, masturbação, penetração com objetos, sexo oral, anal e vaginal. Ou sem 

qualquer tipo de contato físico, como assédio, cantadas obscenas, prostituição forçada e 

participação em fotos pornográficas. 

Optou-se por falar da exploração sexual, que apesar de ser um tipo de violência 

mais comum em crianças e adolescentes, é relevante destacar seu conceito na cartilha, 

visto que ela é voltada para a ampliação do conhecimento da pessoa cega sobre a 

violência sexual. 

Na dimensão consequências da violência sexual foram destacados os danos 

físicos e psicológicos que a vítima pode desenvolver. Na primeira versão da cartilha, 

essa dimensão chamava-se “danos da violência sexual”, porém a nomenclatura foi 

redefinida com base nas sugestões dos especialistas. 

A dimensão que trata dos possíveis agressores sexuais tem como título quem é 

capaz de violentar sexualmente a pessoa cega? Esta dimensão trouxe algumas 
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características sobre o perfil do abusador, enfatizando que não é atributo exclusivo de 

jovens e adultos do sexo masculino. Mulheres e até mesmo jovens podem assumir o 

papel de abusador. 

Na dimensão como agir em caso de violência sexual, o conteúdo voltou-se para 

a importância da denúncia. Durante a realização do grupo focal, a temática “denúncia” 

foi pouco discutida entre os cegos, pois os mesmos desconheciam as formas de 

denunciar, além de mostrarem limitação de conhecimento sobre a rede de proteção.  

Assim, foram destacados os principais órgãos de apoio em casos de violência 

sexual: conselho tutelar; disque 100 (canal de comunicação da Secretaria de Direitos 

Humanos do governo federal); escolas, com os professores, orientadores ou diretores; 

delegacias especializadas ou comuns; polícia militar, polícia federal ou polícia 

rodoviária federal, por meio do número 190. Em casos de pornografia na internet, foi 

informado o site: www.disque100.gov.br, em que se pode denunciar diretamente a 

página da web. 

Última dimensão foi intitulada dicas importantes. Ela foi criada a partir da 

análise dos grupos focais, em que os participantes relataram o que fazer para prevenir a 

violência sexual na população cega. Para isso, é importante compreender que o contexto 

da violência sexual contra os cegos requer ações pontuais e específicas. 

Nos relatos, os cegos afirmaram que adotam estratégias de prevenção como não 

saírem sozinhos e andarem sempre por vias movimentadas. Essas estratégias foram 

colocadas no primeiro conteúdo da cartilha para alertar outros cegos sobre o perigo da 

violência sexual extrafamiliar. Entretanto, posteriormente foi retirado, pois poderia 

inferir sentimento de culpa na pessoa que sofreu violência sexual por uma atitude 

tomada. 

 

7.2 Etapa 2: Validação do conteúdo da cartilha educativa sobre prevenção da 

violência sexual 

 

Os especialistas que compuseram a amostra final da validação do conteúdo 

obtiveram pontuação dos critérios estabelecidos acima de 11 pontos, caracterizando um 

elevado nível de expertise entre os especialistas selecionados, visto que a pontuação 

mínima para participação seria de cinco pontos.  

http://www.disque100.gov.br/
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 As especialistas foram todos do sexo feminino e possuíam ampla experiência 

profissional e com formação em diversas áreas. Sendo cinco enfermeiras, uma 

advogada, duas psicólogas e uma assistente social. Todas possuíam titulação de doutor, 

com produção científica e acadêmica sobre a violência sexual.  

 A amostra final foi composta por nove especialistas, caracterizados no Quadro 3: 

Quadro 3. Caracterização das especialistas que avaliaram o conteúdo sobre prevenção 

de violência sexual em pessoas cegas. Fortaleza – CE, 2017. 

Código Pontuação 

(Currículo) 

Sexo Formação Área de 

atuação 

J1 11 F Enfermagem Enfermeira 

Assistencial 

J2 15 F Enfermagem Professora 

Universitária 

J3 15 F Direito Professora 

Universitária 

J4 13 F Enfermagem Professora 

Universitária 

J5 13 F Psicologia Professora 

Universitária/ 

Psicóloga 

J6 11 F Serviço Social Professora 

Universitária 

J7 12 F Enfermagem Professora 

Universitária 

J8 12 F Psicologia Professora 

Universitária/ 

Psicóloga 

J9 15 F Enfermagem Professora 

Universitária 

Fonte: dados da pesquisa 

 Após envio do material via e-mail, foi solicitado que as especialistas enviassem 

o instrumento devidamente preenchido. O instrumento avaliou o conteúdo quanto aos 

objetivos, estrutura e apresentação, e relevância.  

 No processo de julgamento pelas especialistas dos itens referentes ao conteúdo 

sobre prevenção da violência sexual em pessoas cegas, o único item considerado 

inadequado foi o que considera a linguagem interativa, permitindo envolvimento ativo 

no processo educativo (dimensão estrutura e apresentação). Esse item foi mantido no 

processo de validação, pois como o conteúdo está sendo apresentado em uma cartilha 

educativa virtual voltada à população cega, o estabelecimento de interação ocorre por 

meio da linguagem interativa. 



75 

 

Houve a concordância das especialistas quanto à representatividade em relação 

ao conteúdo abordado. Ao dividir o número de especialistas que julgaram o item como 

adequado pelo seu total, o resultado mostra a proporção de especialistas que julgaram o 

item válido. 

 A tabela 1 apresenta o julgamento das especialistas sobre os itens do IVCE sobre 

o tema proposto.  

Tabela 1. Avaliação do conteúdo sobre prevenção da violência sexual por especialistas. 

Fortaleza – CE, 2017. 

 

Conteúdo sobre Prevenção da 

Violência Sexual em Pessoas Cegas 

Adequado Parcialmente 

Adequado 

 

IVC 

 

Alfa de 

Cronbach 

n     % n         %   

1. Objetivos     

Contempla tema proposto      7      77,8 2        22,2 0,88 0,90 

Adequado ao processo de ensino-

aprendizagem 

     7      77,8 2        22,2 0,88 0,90 

Esclarece dúvidas sobre o tema 

abordado 

     7      77,8 2        22,2 0,88 0,90 

Proporciona reflexão sobre o tema       7      77,8      2        22,2 0,88 0,90 

Incentiva mudança de comportamento      5      55,6 4        44,4 0,77 0.90 

2. Estrutura e Apresentação     

Linguagem adequada ao público-alvo      5      55,6      4        44,4 0,77 0,91 

Linguagem apropriada ao material 

educativo 

     6      66,7 3        33,3 0,83 0,91 

Informações corretas       7      77,8 2        22,2 0,88 0,92 

Informações objetivas      8      88,9      1        11,1 0,94 0,91 

Informações esclarecedoras       6      66,7 3        33,3 0,83 0,91 

Informações necessárias      6      66,7 3        33,3 0,83 0,90 

Sequência lógica das ideias      7      77,8 2        22,2 0,88 0,90 

Tema atual      8      88,9 1        11,1 0,94 0,92 

Tamanho do texto adequado      8      88,9 1        11,1 0,94 0,91 

3. Relevância 
    

Estimula o aprendizado      7      77,8 2        22,2 0,88 0,90 

Contribui para o conhecimento na área      7      77,8 2        22,2 0,88 0,90 

Desperta interesse pelo tema      8      88,9 1        11,1 0,94 0,92 

Fonte: dados da pesquisa 
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 Na dimensão objetivo, três itens apresentaram um IVC acima de 0,88, em que 

sete especialistas consideraram que a cartilha é adequada quanto ao tema proposto, ao 

processo ensino-aprendizagem, esclarecendo dúvidas sobre a temática e que 

proporciona reflexão sobe o tema. 

Entretanto, quatro especialistas consideraram a cartilha parcialmente adequada 

no item que abordam o incentivo a mudança de comportamento, apresentando IVC 

0,77. Na dimensão estrutura e apresentação, obteve-se a maioria dos itens com IVC 

acima de 0,83. Os itens: informações objetivas, tema atual e tamanho do texto 

adequado, obtiveram IVC 0,94. O item linguagem adequada ao público-alvo, alcançou-

se IVC 0,77. Na dimensão relevância, os três itens tiveram IVC acima de 0,88. 

 As especialistas tiveram tendência concordante com o conteúdo sobre violência 

sexual apresentado. Foi realizado o teste de Alfa de Cronbach e todos os itens 

apresentaram valores acima de 0,90, o que significa uma consistência interna muito boa. 

No quadro 03, são apresentados os itens avaliados como parcialmente adequados 

com sugestões apontadas pelas especialistas para melhoria do conteúdo apresentado. 

 

Quadro 04. Sugestão das especialistas nos itens considerados parcialmente adequados 

no conteúdo educativo sobre prevenção da violência sexual em pessoas cegas. Fortaleza 

– CE, 2017. 

Itens Sugestões Especialistas 

 

 

Objetivos 

 Abordar a violência sexual intrafamiliar; 

 Enfatizar a desigualdade de gênero; 

 Descrever melhor a importância da denúncia; 

 Deixar apenas o termo “pessoas cegas”, retirando o deficiente 
visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura e 

Apresentação 

 Descrever melhor as formas de violência sexual; 

 Acrescentar os locais da rede de apoio; 

 Retirar alguns termos técnicos; 

 Dividir em tópicos os tipos de violência; 

 Abordar a violência como manifestação social e não como 
identidade de gênero; 

 Falar sobre a cultura do estupro; 

 Refazer o capítulo “Dicas importantes”; 

 Mudar o tempo verbal da cartilha; 

 Acrescentar dados estatísticos sobre a violência sexual; 

 Acrescentar a lei que trata de crimes sexuais para vulneráveis; 

 Mudar termo gravidez ao invés gestação. Acrescentar outros 
danos da violência sexual; 

 Substituir o termo comportamento antissocial por isolamento 
social e distúrbios de comportamento; 
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 Substituir o termo incapacidade de confiar nos outros por 

sentimento de culpa ou medo. 

 

Relevância 
 Enfatizar os locais da rede de apoio que os cegos devem 

procurar em casos de violência sexual. 

 Fonte: dados da pesquisa 

Após a leitura das sugestões feitas pelas especialistas, todas foram acatadas. No 

capítulo intitulado o que é violência sexual, descreveu-se a diferença entre violência 

intrafamiliar e extrafamiliar. A desigualdade de gênero foi enfatizada, ressaltando que 

as mulheres cegas são, estatisticamente, as maiores vítimas. Destacou-se ainda o homem 

adulto como o autor mais frequente dos abusos sexuais sobre meninas e mulheres. As 

formas da violência sexual também receberam destaque, sendo divididas em tópicos 

para melhor compreensão do leitor. 

Ainda neste capítulo, foi incluída a Lei 12.015, ano 2009, do Código Penal 

Brasileiro, conforme sugestão de uma especialista. O estupro como um tipo de violência 

sexual foi mais bem descrito, enfatizando que o ato contra a pessoa cega será 

considerado estupro de vulnerável, independente da idade da vítima. 

No capítulo saiba como você pode denunciar, as instituições que acolhem as 

denúncias foram melhores descritas e foi acrescentado sobre a importância das redes 

sociais de apoio. 

  Outras alterações foram realizadas no capítulo: danos causados pela violência. 

O termo gestação foi substituído por gravidez. Outras substituições também foram 

realizadas, como a troca do termo comportamento antissocial por isolamento social, e o 

termo incapacidade de confiar no outro por falta de confiança nas pessoas. O termo 

sentimento de culpa ou medo foi acrescentado por sugestão de uma especialista. 

  O capítulo dicas importantes foi reformulado. Um dos textos presentes neste 

capítulo alertava ao leitor que evitasse sair sozinho e procurasse andar sempre por vias 

movimentadas. Uma das especialistas sugeriu a supressão deste texto, pois poderia 

implicar em sentimento de culpa na vítima, caso a violência sexual acontecesse diante 

deste comportamento. A sugestão da especialista foi aceita e o texto foi retirado. 

  Foram realizadas, também, alterações no texto geral da cartilha. Retirou-se o 

termo deficiente visual, deixando apenas “pessoa cega” ou “cego”. Esta sugestão foi 

muito pertinente já que existe uma diferença de conceito entre os termos. O conteúdo da 
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cartilha passou por revisão de português, em que houve adequação dos tempos verbais 

para o impessoal.  

 

7.3 Etapa 3: Construção da cartilha educativa virtual acessível ao cego sobre 

prevenção da violência sexual 

 A cartilha foi construída considerando os padrões de acessibilidade para web da 

W3C.  Na página inicial, a cartilha traz o menu, com os links que direcionam para o 

conteúdo específico.  

Todas as telas possuem o mesmo padrão visual. Optou-se por utilizar apenas 

uma imagem com áudio-descrição, para facilitar a navegação do cego pelas páginas. 

Utilizou-se fonte do tipo Ubuntu, por ser uma fonte gratuita, disponibilizada no Google 

fonts e que consegue ser lida facilmente pelos leitores de tela, com tamanho 

proporcional ao tamanho da tela. 

Figura 4 – Tela 1: Apresentação da cartilha educativa virtual sobre prevenção 

da violência sexual. Fortaleza – CE, 2017. 
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Figura 5 – Tela 2: O que é violência sexual. Cartilha educativa virtual sobre 

prevenção da violência sexual. Fortaleza – CE, 2017. 

 

 

Figura 6 – Tela 3: Saiba os danos causados pela violência. Cartilha educativa 

virtual sobre prevenção da violência sexual. Fortaleza – CE, 2017. 
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Figura 7 – Tela 4: Quem é capaz de violentar sexualmente uma pessoa cega? 

Cartilha educativa virtual sobre prevenção da violência sexual. Fortaleza – CE, 2017. 

 

 

Figura 8 – Tela 5: Como agir em caso de violência sexual? Cartilha educativa 

virtual sobre prevenção da violência sexual. Fortaleza – CE, 2017. 
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Figura 9 – Tela 6: Como você pode denunciar? Cartilha educativa virtual sobre 

prevenção da violência sexual. Fortaleza – CE, 2017. 

 

 

Figura 10 – Tela 7: Dicas importantes. Cartilha educativa virtual sobre 

prevenção da violência sexual. Fortaleza – CE, 2017. 

 

 

A primeira página possui título de apresentação e é acessada quando usuário 

entra na página da cartilha. Essa página expõe as informações iniciais sobre a violência 

sexual e chama atenção da pessoa cega para a temática, destacando a vulnerabilidade do 

cego a este agravo de saúde e social.  
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Após leitura da tela, o usuário tem a opção de seguir a sequência do conteúdo 

por meio de links de navegação no final da página ou voltar para o mesmo ou outro 

conteúdo, conforme a sua necessidade.  

Na página 2, o conteúdo versa sobre o que é a violência sexual. Aqui o leitor 

encontrará informações sobre o conceito da violência sexual e os seus tipos, 

descrevendo a violência sexual intra e extrafamiliar e a exploração sexual. 

Na tela 3, o enfoque do conteúdo voltou-se aos possíveis danos físicos e 

psicológicos que a vítima de violência sexual pode sofrer. Além disso, atentou-se ao 

leitor sobre os comportamentos de risco que a vítima pode desenvolver, como o 

tabagismo, uso excessivo de drogas lícitas e ilícitas. 

 Na tela 4, o link direciona o usuário a ler sobre os perigos causados pela 

violência sexual. Nesta tela, deu-se enfoque no agressor, destacando algumas 

características importantes que alertem o leitor sobre o tema. 

 Na tela 5, o usuário tem acesso ao conteúdo que informa como ele deve agir em 

situação de violência sexual. Procurou-se envolver o leitor para que ele reflita sobre a 

possibilidade de ser considerado vítima da violência ou o que fazer caso alguém 

próximo a ele esteja passando por esse problema. 

Na tela 6, o conteúdo mostra as instituições as quais a vítima deve procurar para 

realizar a denúncia. Além de informar que a vítima tem direito a atendimento de saúde 

com equipe multiprofissional. 

 A última tela da cartilha virtual apresenta o título dicas importante. A intenção 

é informar ao leitor cego que ele pode suspeitar de alguns comportamentos e atitudes e 

assim, procurar identificar a possibilidade do abuso sexual. 

 

7.4. Etapa 4: Validação de Aparência da Cartilha Virtual pelo Público-Alvo 

 Nesta fase, a cartilha educativa foi avaliada por 22 cegos. Em relação às 

características socioeconômicas, a média de idade foi de 31,50 anos e 68,2% dos 

participantes possuíam idade entre 18 e 35 anos. Sete participantes (31,8%) eram 

mulheres e 15 (68,2%) eram homens, 63,6% dos cegos eram solteiros. No que concerne 

a escolaridade, 31,8% possuíam ensino fundamental completo/incompleto, a mesma 

proporção tinha ensino médio completo/incompleto e 36,4% possuíam nível superior 

completo/incompleto. Quanto a ocupação, 11 eram estudantes e 11 enquadravam-se em 

outras categorias, que variou em desempregado (1), aposentado (2), do lar (1), jornalista 
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(1), professor (2), recepcionista (1), técnico em Braile (1), técnico em informática (1) e 

vigilante (1). Quanto à renda familiar, baseada no valor do salário mínimo vigente na 

época da coleta de dados de R$ 937,00, apenas um (4,5%) participante relatou menos de 

um salário mínimo. Dez participantes (45,5%) afirmaram ter renda entre 1 e 2 salários.  

 Todos os participantes eram cegos e quanto à causa da cegueira, 40,9% 

relataram cegueira congênita e 59,1% cegueira adquirida. Em relação ao leitor de tela 

utilizado para avaliação da cartilha, a maioria (68,2%) preferiu utilizar o DOSVOX e 

31,8% utilizaram o NVDA. 

Tabela 2. Características socioeconômicas dos participantes da etapa de validação de 

aparência da cartilha virtual sobre prevenção da violência sexual. Fortaleza – CE, 2017.  

Características socioeconômicas  N % 

Sexo   

Feminino 7 31.8 

Masculino 15 68,2 

Idade   

18 – 35 anos 15 68,2 

36 – 50 anos 3 13,6 

≥ 51 anos 4 18,2 

Estado Civil   

Solteiro 14 63,6 

Casado 3 13,6 

Divorciado / Separado 4 18,2 

Viúvo 1 4,5 

Escolaridade   

Fundamental 7 31,8 

Médio 7 31,8 

Superior 8 36,4 

Ocupação   

Estudante 11 50 

Outras 11 50 

Renda Familiar   

< 1 salário mínimo 1 4,5 

1 – 2 salários 10 45,5 

3 – 4 salários 6 27,3 

4 |– 5 salários 3 13,6 

≥ 5 salários 2 9,1 

Causa da Cegueira   

Congênita 9 40,9 

Adquirida 13 59,1 

Leitor de Tela   

DOSVOX 15 68,2 



84 

 

NVDA 7 31,8 

 Fonte: dados da pesquisa 

Realizou-se análise estatística simples e absoluta dos itens do QUATA (Tabela 

3).  No atributo interatividade, 95,5% dos cegos avaliaram como adequado o item, no 

que concerne ao conteúdo e a adequação deste às necessidades do cego, bem como o 

item que avalia a possibilidade de o cego acessar os tópicos apresentados. Obteve-se um 

percentual de 13,6% de participantes que avaliaram como pouco adequado os itens que 

analisam a interação e envolvimento no processo educativo da cartilha e se esta fornece 

autonomia em reação a sua operação.  

No atributo objetivos, 96,6% dos respondentes avaliou como adequado no item 

estimula aprendizagem de novos conceitos. Entretanto o item que avalia se a cartilha 

possui estratégia de apresentação atrativa, obteve-se 68,2% de adequação. Os sete 

participantes que avaliaram este item como pouco adequado enfatizaram que a 

tecnologia, por estar disponibilizada virtualmente, pode não ser atrativa para as pessoas 

cegas que não possuem habilidade em acessar a internet. 

Na relevância e eficácia, a maioria dos itens recebeu avaliação adequada pelos 

participantes. Destaca-se o item “reproduz o conteúdo abordado em diferentes 

contextos” que recebeu 100% de avaliações adequadas pelos participantes. Nenhum 

item do instrumento recebeu avaliação “não adequada” pelos participantes. 

 

Tabela 3. Avaliação da cartilha educativa virtual para prevenção da violência sexual 

pelo público-alvo (cegos). Fortaleza – CE, 2017. 

 

Itens 

Adequado Pouco 

Adequado 

Não 

Adequado 

 N % N % N % 

Interatividade       

O conteúdo está adequado às suas 

necessidades. 

21 95,5 1 4,5 0 0 

Oferece interação e envolvimento no 

processo educativo. 

19 86,4 3 13,6 0 0 

Possibilita acessar os tópicos 

apresentados. 

21 95,5 1 4,5 0 0 

Fornece autonomia ao usuário em 

relação à sua operação. 

19 86,4 3 13,6 0 0 

       

Objetivos       

Estimula aprendizado sobre o 

conteúdo abordado. 

19 86,4 3 13,6 0 0 

Estimula aprendizagem de novos 21 95,5 1 4,5 0 0 
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conceitos. 

Permite buscar informações sem 

dificuldades. 

20 90,9 2 9,1 0 0 

Possui estratégia de apresentação 

atrativa. 

15 68,2 7 31,8 0 0 

       

Relevância e Eficácia       

Disponibiliza recursos adequados para 

utilização. 

18 81,8 4 18,2 0 0 

Desperta interesse para utilizá-la. 19 86,4 3 13,6 0 0 

Estimula mudança de comportamento. 21 95,5 1 4,5 0 0 

Reproduz o conteúdo abordado em 

diferentes contextos. 

22 100 0 0 0 0 

       

Clareza       

Apresenta informações de modo 

simples. 

22 100 0 0 0 0 

Permite refletir sobre o conteúdo 

apresentado. 

20 90,9 2 9,1 0 0 

Fonte: dados da pesquisa 

 De acordo com a Tabela 4, foi utilizado coeficiente de correlação de Pearson 

para analisar se há diferença entre os grupos pesquisados. Observou-se que não houve 

significância estatística na maioria dos itens correlacionados, podendo inferir que não há 

diferença na acessibilidade da cartilha entre os diferentes grupos de cegos. Entretanto, 

na variável idade existe uma correlação positiva com significância estatística nos itens 

que avaliam o estímulo à aprendizagem de novos conteúdos (p = 0,036) e estímulo para 

mudança de comportamento (p = 0,036). 

 A variável estado civil, também apresentou correlação com significância 

estatística no item que avalia se a cartilha fornece autonomia ao usuário em relação à 

sua operação (p = 0,014), e no item que avalia se a tecnologia educativa permite refletir 

sobre o conteúdo apresentado (p = 0,050). 

Tabela 4. Relação dos Atributos das variáveis sexo, faixa etária, estado civil, 

escolaridade e renda. Fortaleza – CE, 2017. 

Atributos do QUATA 
Sexo Idade Estado Civil Escolaridade 

 P valor 

Interatividade     

O conteúdo está adequado às suas 

necessidades. 

0,484 0,783 0,176 0,400 

Oferece interação e envolvimento no 

processo educativo. 

0.952 0,445 0,159 0,371 

Possibilita acessar os tópicos 0,484 0,783 0,176 0,325 
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apresentados. 

Fornece autonomia ao usuário em 

relação à sua operação. 

0,952 0,061 0,014* 0,993 

     

Objetivos     

Estimula aprendizado sobre o conteúdo 

abordado. 

0,952 0,445 0,159 0,295 

Estimula aprendizagem de novos 

conceitos. 

0,134 0,036* 0,176 0,325 

Permite buscar informações sem 

dificuldades. 

0,311 0,598 0,262 0,095 

Possui estratégia de apresentação 

atrativa. 

0,448 0,312 0,141 0,741 

     

Relevância e Eficácia     

Disponibiliza recursos adequados para 

utilização. 

0,746 0,104 0,531 0,822 

Desperta interesse para utilizá-la. 0,952 0,445 0,907 0,295 

Estimula mudança de comportamento. 0,484 0,036* 0,439 0,325 

Reproduz o conteúdo abordado em 

diferentes contextos. 

- - - - 

     

Clareza     

Apresenta informações de modo 

simples. 

- - - - 

Permite refletir sobre o conteúdo 

apresentado. 

0.311 0,442 0,050* 0,594 

*Estatisticamente significante. Fonte: dados da pesquisa. 

 Foi realizada ainda a correlação dos atributos do QUATA com as variáveis: 

causas da cegueira, renda, ocupação e tipo de leitor de tela. (Tabela 5). 

 Observou-se que também não houve significância estatística na maioria dos itens 

correlacionados, podendo inferir que não há diferença na acessibilidade da cartilha entre 

as variáveis. Entretanto, o item que avalia se a cartilha disponibiliza recursos adequados 

para utilização apresentou correlação positiva com significância estatística (p = 0,04) na 

variável renda. 

Tabela 5. Relação dos Atributos das variáveis renda, ocupação e leitor de tela. Fortaleza 

– CE, 2017. 

 

Atributos 

Renda Ocupação Leitor de Tela 

  p valor  

Interatividade    

O conteúdo está adequado às suas 

necessidades. 

0,350 0,306 0,484 
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Oferece interação e envolvimento no 

processo educativo. 

0,089 0,534 0,163 

Possibilita acessar os tópicos apresentados. 0,350 0,306 0,134 

Fornece autonomia ao usuário em relação à 

sua operação. 

0,089 0,062 0,952 

    

Objetivos    

Estimula aprendizado sobre o conteúdo 

abordado. 

0,650 0,534 0,163 

Estimula aprendizagem de novos conceitos. 0,350 0,306 0,134 

Permite buscar informações sem 

dificuldades. 

0,104 0,138 0,311 

Possui estratégia de apresentação atrativa. 0,867 0,647 0,228 

    

Relevância e Eficácia    

Disponibiliza recursos adequados para 

utilização. 
0,044* 0,269 0,746 

Desperta interesse para utilizá-la. 0,089 0,062 0,163 

Estimula mudança de comportamento. 0,350 0,306 0,484 

Reproduz o conteúdo abordado em diferentes 

contextos. 

- - - 

    

Clareza    

Apresenta informações de modo simples. - - - 

Permite refletir sobre o conteúdo 

apresentado. 

0,892 0,999 0,311 

*Estatisticamente significante. Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Os participantes deram um feedback positivo a respeito da cartilha e ratificaram 

sua importância educativa sobre prevenção da violência sexual, com relação à clareza 

do conteúdo e a facilidade de navegação. Em relação as potencialidades da cartilha, 

os cegos destacaram: 

Está fácil de navegar. Achei bem explicativo, simples e objetivo. 

Tem muita coisa que a gente só escuta falar. (C15) 

 

Achei fácil de usar. (C13) 

 

 Sobre as sugestões para melhoria da cartilha, os cegos apontaram: 

Não achei muito atrativo porque depende do cego, pois muitos não 

sabem usar o computador, nem a internet. (C1) 

 

Para ficar melhor, seria bom retirar o link em cima, da barra de 

acesso. Pode colocar também um campo para busca de 

informações. (C2) 

 Acho que retirando o menu das outras páginas fica melhor, porque 
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acaba ficando repetitivo. (C6) 

 

Poderia colocar um vídeo na página inicial para chamar atenção 

do cego. Tipo, para gerar reflexão e o questionamento sobre o 

tema. (C12) 

  Seria legal trazer situações problemas que envolvem o leitor. 

(C14) 

 

Eu prefiro palestra, porque nem todo cego sabe usar o 

computador. (C22) 

  

 As sugestões dadas pelos usuários foram incluídas e a cartilha educativa foi 

revisada até a versão final. Alguns comentários dos cegos durante etapa de validação de 

aparência foram registrados. 
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8 DISCUSSÃO 

 

8.1 Discutindo as ações de prevenção da violência sexual para promoção da saúde 

  

 A análise dos estudos encontrados na revisão integrativa trouxe diversas 

estratégias de enfrentamento de prevenção da violência sexual para promoção da saúde.  

A estratégia educação em saúde visando o autocuidado, empoderamento e a 

redução dos comportamentos de riscos trouxe estudos que abordaram essencialmente 

a realização de ações e intervenções de educação em saúde para promover a prevenção 

da violência sexual no âmbito individual e coletivo (HOLMES, 2007; SAEWYC; 

EDINBURGH, 2010; DE VRIES, et al., 2014; SANTAULARIA, et al., 2014; ZRALY; 

NYIRAZINYOYE., 2010; NELSON, et al., 2010; UMUBYEYI; et al., 2014; DALAL; 

WANG; SVANSTRÖM, 2014). 

A categoria investimento na formação profissional, nos espaços que 

integram a rede de apoio e na gestão versa sobre estratégias que permitem uma 

compreensão das ações que envolvem toda rede de apoio, os serviços de saúde, os 

profissionais que lidam direta e indiretamente com as vítimas e a execução das políticas 

governamentais (VIEIRA et al., 2015; VELOSO et al., 2013; SOARES; LOPES; 

NJAINE, 2013; LOGIE; ALAGGIA; RWIGEMA, 2014; AMSTADTER et al.,2010). 

  No entanto, para promover saúde podem-se utilizar tecnologias digitais como 

recurso educativo envolvendo a participação de diversos públicos e buscando a reflexão 

sobre os direitos sociais e de saúde. Construção de tecnologias educativas via web 

mostrou-se como uma estratégia eficaz para prevenção de violência (SALAZAR, et 

al.,2014). 

 Como intervenção, uma pesquisa trouxe os efeitos de um programa de visitas 

domiciliares e de apoio a grupos de jovens abusados sexualmente. O Programa de 

Intervenção Runaway (RIP) estabelecia acompanhamento dos jovens abusados com o 

restabelecimento do desenvolvimento de trajetórias de vidas saudáveis, reduzindo assim 

respostas aos traumas e diminuindo comportamentos de riscos. Com o programa, 

observou-se melhora siginificativa de uma série de comportamentos de riscos e 

negativos para a saúde, como a aflição emocional, tentativas suicidas, consumo do 

álcool e tabaco e outras drogas como a maconha, ecstasy e cocaína. Além disso, quase 
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metade das jovens melhorou o uso do preservativo com os parceiros sexuais 

(SAEWYC; EDINBURGH, 2015).   

 Ao realizar visita domiciliar com vítimas de violência, adentrando no universo 

doméstico, o diálogo se estabelece espontaneamente e mais horizontalmente, embora 

nem sempre com facilidade. Ao visitarem rotineiramente e conversarem com as 

pessoas, é possível ter uma visão geral das condições de saúde, principalmente de 

determinantes sociais, contribuindo na sensibilização para peculiaridades das vítimas de 

violência sexual (SIGNORELLI; AUAD; PEREIRA, 2013). 

O acompanhamento por visitas domiciliares é a forma de tratamento mais 

frequente entre os adultos da família. Esta estratégia parece estar associada à dificuldade 

que as famílias têm de reconhecer a necessidade de ajuda profissional e, em uma parcela 

significativa, em aceitar alguma forma de intervenção (BRITO et al., 2005).
 

 Outro estudo mostrou a importância de um programa de educação em saúde para 

orientar homens e mulheres jovens sobre os riscos do sexo forçado, com a perspectiva 

de convencer os jovens e seus amigos sobre inadequação do estupro, e as mulheres a 

empoderarem-se para evitar o sexo forçado, diminuindo assim a violência de gênero 

(DE VRIES; et al., 2014).  

Os programas de educação em saúde devem estar voltados também para a 

sexualidade, visando esclarecer que a violência sexual existe, e que o segredo solicitado 

pelo/a perpetrador/a não deve ser mantido, devendo descontruir os valores sexistas que 

acabam por também gerar essa violência (SPAZIANI; MAIA, 2015). 

Educação em saúde deve ser pensada por meio de estratégias que visam ação 

emancipatória do sujeito, produzindo valorização do indivíduo ao instante que promove 

mudança de valores, fortalecendo assim ações que estejam voltadas ao enfrentamento da 

violência sexual. Entretanto, o enfrentamento só é possível por meio de uma educação 

em saúde libertadora, com respeito as diferenças e diversidade, promovendo assim a 

criação de vínculo de solidariedade e corresponsabilidade (SILVA, 2012). 

 É importante reforçar que a violência sexual na infância pode estar relacionada 

com o surgimento de condições crônicas na fase adulta, como asma, alcoolismo, 

tabagismo, depressão e idéia suicida. Considera-se que o desenvolvimento de 

estratégias de intervenção e prevenção da violência sexual não devem ser concentradas 

nas condições físicas e psicológicas das vítimas, mas também no aparecimento de 
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possíveis consequências de potenciais comportamentos de riscos que possuem alto 

impacto para o sistema de saúde (SANTAULARIA; et al., 2014). 

 Outra estratégia importante para o enfrentamento da violência sexual é o 

desenvolvimento de ações centradas na resiliência. Estratégias baseadas na etnografia 

podem ser empregadas para promoção da saúde em sobreviventes de violência sexual 

coletiva, pois as vítimas, ao se conectarem socialmente em torno das experiências 

compartilhadas do estupro, conseguem neutralizar as ameaças sociais de estigma e 

marginalização (ZRALY; NYIRAZINYOYE., 2010). 

 Na literatura atual, predomina o consenso de que as pessoas vitimadas, sejam 

homens sejam mulheres, encontram forças e conseguem superar a situação de 

adversidade vivida. Ou seja, conseguem superar as consequências negativas, geralmente 

traumáticas, deixadas pelo abuso sexual, enquanto outras ficam presas a uma teia de 

sofrimento e sucumbem de forma drástica por meio de atentados à própria vida. Dessa 

forma, a resiliência é um conceito que tem fundamentado algumas das investigações 

recentes (MARTINS, 2011) 

 O autor ressalta ainda que o comportamento resiliente deve ser dinâmico e pode 

ser construído e/ou desenvolvido através de interações entre o indivíduo e seu ambiente, 

sendo dependente, também, do contexto sociocultural. Desse modo, a resiliência pode 

estar presente, ou ser desenvolvida, antes, durante ou após uma agressão. Pode 

possibilitar uma adaptação às adversidades ou a superação do trauma sofrido, o que não 

significa que a experiência negativa tenha sido apagada. A ressignificação do trauma 

vivido pode ser feita em distintas fases da vida, como a infância, a adolescência ou a 

vida adulta, desde que estabelecido um vínculo de confiança (MARTINS, 2011). 

 Em pesquisa realizada no Nepal, as mulheres também possuem as maiores taxas 

de prevalência de violência sexual. Entretanto, a associação de fatores como a baixa 

escolaridade, a baixa condição econômica e a história de violência familiar, duplicava a 

vulnerabilidade da mulher. O estudo também revelou que mulheres que possuíam 

diálogo com o marido, que podiam recusar o sexo com o parceiro ou que podiam pedir 

ao marido para usar o preservativo, tinham proporcionalmente quase metade da 

vitimização por violência sexual. A pesquisa sugere campanha de prevenção da 

violência sexual que estimule a tomada de decisão conjunta entre os cônjuges 

(NELSON et al., 2010). 
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Observa-se que a masculinidade hegemônica entrelaça-se nas relações políticas, 

econômicas e sociais de modo a assegurar os mecanismos de poder e dominação de 

gênero. Assim, as diferenças determinadas pelo gênero passam a manifestar atribuições 

de poder entre os grupos e indivíduos, fazendo com que homens e mulheres tenham 

posições diferentes no campo social (VIANA; SOUSA, 2014). Por isso, a importância 

do diálogo entre o casal, a fim de diminuir as relações de poder e desigualdade de 

gênero.  

Outro estudo, realizado com mulheres e homens em Ruanda, na África, 

corrobora com os dados acima, confirmando a dupla vulnerabilidade da mulher que 

possui condições socioeconômicas desfavoráveis. Os autores sugerem ações educativas 

sobre questões de igualdade e direitos humanos, juntamente com a produção de debates 

sobre a violência sexual visando a promoção da igualdade de gênero (UMUBYEYI et 

al., 2014). 

 A importância da criação de grupos de educação em saúde deve envolver 

também os homens, no intuito de realizar discussão sobre a violência, seus agressores e 

vítimas. Permitindo, dessa forma, que os participantes construam sua própria 

compreensão do problema, enquanto refletem sobre seu comportamento (DALAL; 

WANG; SVANSTRÖM, 2014).  

 O investimento na formação profissional é visto como fundamental quando se 

fala de prevenção da violência sexual e promoção da saúde. Destaca-se que existe um 

baixo investimento de formação de profissionais que atuem na prevenção das violências 

e promoção de relações e vínculos protetivos. É importante o investimento na formação 

sobre a violência sexual que envolva o planejamento de ofertas de atividades conforme 

a necessidade de cada região e o estabelecimento de metas de cobertura profissional 

para trabalhar na rede de apoio (VIEIRA, et al., 2015).  

A violência sexual vem acompanhada de particularidades capazes de elevar as 

dificuldades dos profissionais que lidam com a vítima, a família e o abusador. Assim, a 

violência sexual não pode ser enfrentada de forma fragmentada, sob pena de tal 

intervenção não surtir efeitos benéficos. Em consequência, como se tem sustentado, ela 

requer uma proposta de trabalho de cunho interdisciplinar por suas múltiplas 

implicações no âmbito pessoal e familiar, social e legal (AZAMBUJA, 2013). 

 No que toca a prevenção da violência sexual é necessário que haja a 

continuidade do processo de articulação e organização da rede de apoio para uma 
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consolidação das ações de vigilância em saúde, como as notificações. Tais ações 

fornecem subsídios ao poder público na definição de estratégias de enfrentamento do 

fenômeno da violência (VELOSO et al., 2013).  

 Uma pesquisa realizada no Brasil reforça a atuação do setor saúde na prevenção 

das violências, especialmente nos relacionamentos sexuais-afetivos, pois a atenção 

qualificada dos profissionais foi essencial para reduzir a revitimização. A profilaxia de 

danos decorrentes da violência é igualmente dever do sistema organizado de saúde. Em 

espaços de acolhimento e reflexão pode-se colaborar também para evitar reprodução de 

formas tradicionais de hierarquia e desigualdades entre os sexos, as quais produzem e 

legitimam muitas formas de violência de gênero (SOARES; LOPES; NJAINE, 2013).  

 Logie, Alaggia e Rwigema (2014) reforçam que, não só os serviços de saúde são 

parte desse processo de acolhimento, a rede de apoio social à pessoa que sofreu 

agressão sexual pode colaborar na construção do enfrentamento. Através de 

intervenções para a promoção da saúde entre mulheres, desafiando, assim, o estigma da 

violência sexual. 

 Ao procurar ajuda, a vítima de violência sexual precisa conhecer os dispositivos 

sociais e de saúde que fornecem o suporte necessário. A forma mais comum que a 

vítima busca ajuda é procurando um especialista em saúde mental (93%), seguido de um 

médico (48%), e conselheiro religioso (14%). No estudo, as vítimas desconhecem 

outros serviços destinados ao acolhimento da pessoa que sofreu a violência, implicando 

na necessidade de esforços de promoção da saúde que aumentam a conscientização e 

diminuem as barreiras para apoio das vítimas de violência sexual (AMSTADTER et al., 

2010). 

 Outro fator que contribui para a ineficácia da prevenção é a falta de 

comunicação e planejamento coordenado de diferentes serviços que compõem a rede. 

Em alguns casos, a violência é identificada, denunciada, mas a vítima não recebe os 

atendimentos determinados, como os fatores de proteção e o acompanhamento 

psicológico, por exemplo. A rede, incluindo família, escola, promotoria, abrigos, 

serviços de acompanhamento social e de saúde, será efetiva quando garantir a segurança 

e o apoio emocional à vítima. Dessa forma, os serviços e seus profissionais necessitam 

de treinamento contínuo, além da avaliação dos programas utilizados para identificação 

de possíveis falhas, bem como estratégias bem-sucedidas de intervenção 

(HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 2011). 
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 Como estratégia de prevenção da violência sexual, Salazar et al. (2014) 

desenvolveram em sua pesquisa um programa empiricamente testado na web. Os 

resultados mostraram que um programa na web pode apresentar eficácia na melhoraria 

dos comportamentos sociais e na prevenção da perpetração da violência sexual.  

Promover a saúde por meios eletrônicos é um desafio, visto que a perspectiva de 

promoção deve ser inserida no modelo de atenção à saúde que busca a qualidade de vida 

das populações. Compreendendo-a como resultado de um conjunto de determinantes do 

âmbito socioeconômico, político, cultural e emocional que influenciam os indivíduos, 

não se limitando apenas ao campo biológico (SILVA; FERRIANI; SILVA, 2011). 

Além disso, a disponibilização de dados e de programas computacionais de 

auxílio à decisão via rede pode ampliar o acesso das populações a informações cruciais 

sobre questões da vida e da saúde. Pode, também, ajudar a reduzir desgastes e 

ansiedades decorrentes das incertezas que se insinuam nas práticas de saúde, tanto no 

lado do profissional como naquele que necessita de cuidados, não obstante o nome ou 

papel que se lhe atribua (CASTIEL; VASCONCELOS, 2003). 

Nesta direção, o desenvolvimento de ferramentas utilizando a internet estreita a 

relação da promoção da saúde por meio da construção de conceitos importantes que 

estimulam e fortalecem o protagonismo dos cidadãos. Considerando a promoção da 

saúde como uma estratégia de articulação transversal, na qual confere-se visibilidade 

aos fatores que colocam a saúde da população em risco e as diferenças entre 

necessidades, a criação de mecanismos que reduzem as situações de vulnerabilidade, 

ajudam na incorporação da participação e no desenvolvimento de habilidades pessoais 

(BRASIL, 2010). 

 Os estudos elencados na revisão integrativa facilitaram a compreensão acerca da 

violência sexual e como as ações de promoção da saúde podem prevenir a violência. 

Estudos de cunho multiprofissional sinalizaram que a violência sexual, apesar de ser um 

agravo mundial, apresenta diferentes contextos culturais que convergem para ações de 

proteção e entendimento das relações sociais, familiares e de saúde da vítima e agressor. 

 

8.2 A compreensão do cego sobre a violência sexual 

 

 Como relatado, a mulher e a criança enquadram-se no grupo de risco para 

violência sexual. Entretanto, considerando os demais grupos, torna-se necessário olhar 
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para as pessoas com deficiência, especialmente mulheres e crianças cegas, que possuem 

dupla vulnerabilidade.  

 Os cegos participantes do grupo focal não souberam definir a violência sexual, 

limitando-a a penetração com força física. Sabe-se que violência sexual é definida como 

toda relação de natureza sexual, na qual a pessoa é obrigada a submeter-se contra sua 

vontade. Isso pode ocorrer não só a partir da força física, mas pela coerção, sedução, 

ameaça ou influência psicológica, mesmo quando praticada por um familiar. Também é 

considerada violência quando o agressor obriga a vítima a realizar estes atos com 

terceiros (SÃO PAULO, 2015). 

 A Organização Mundial da Saúde define violência sexual como qualquer ato 

sexual, tentativa de obter um ato sexual, ou outro ato dirigido contra a sexualidade do 

outro, usando coerção, por qualquer pessoa, não importando sua relação com a vítima, 

nem o ambiente. Inclui-se aqui o estupro, definido como sexo forçado fisicamente ou 

penetração forçada da vulva ou ânus com um penis, outra parte do corpo ou objeto 

(WHO, 2016). 

 Para além de especificações, classificações ou divisões, o que se tem, é que 

violência sexual não pode ser compreendida apenas como a consumação de um ato 

sexual ou como a imputação de qualquer outra forma de violência. Esta deve ser 

entendida como instrumento de dominação – um abuso de poder – no qual o que está 

em jogo vai além da satisfação do desejo sexual. A violência não é apenas um ato de 

força, mas acima de tudo um desejo de dominação (SCHREINER; 2008). 

 A violência sexual pode ser denominada como intrafamiliar, quando acontece 

dentro da casa da vítima, envolvendo alguém da família ou pessoa próxima. Neste caso, 

a atividade sexual nem sempre envolve a força física e as vítimas frequentemente são 

forçadas ou obrigadas por meio de ameaças ao ato sexual. Se a violência acontecer fora 

do meio familiar, sendo praticado por alguém que a vítima não tem muito contato, como 

vizinhos, professores, religiosos ou por uma pessoa totalmente desconhecida, 

chamamos de abuso sexual extrafamiliar. 

Em estudo realizado por Facuri et al. (2013), a maioria das vítimas sofreram 

violência sexual na rua, seguido da própria residência, ponto de ônibus, escola e 

trabalho. Os dados da pesquisam apontam ainda que a abordagem ocorreu 

principalmente no final do dia e na madrugada.  
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Em estudo que traçou o perfil de crianças e adolescentes vítimas de violência 

sexual, a maioria dos casos desse abuso ocorreu na residência da vítima (52,7%), 

seguida pela residência do agressor (30,1%). (MARTINS; JORGE, 2010). 

 Quando se trata do perfil da vítima, a violência contra as mulheres, 

particularmente a violência entre parceiros íntimos e a violência sexual são um grande 

problema de saúde pública e violação dos direitos humanos. As estimativas globais 

indicam que cerca de uma em cada três (35%) mulheres em todo o mundo sofreram 

violência sexual, praticada por parceiros ou não, durante a vida (WHO, 2016). 

 No entanto, estima-se que mulheres com deficiência correm três vezes mais 

risco de serem estupradas que mulheres sem deficiência. No que tange crianças e jovens 

com deficiência intelectual, os dados indicam que chega a 70%, os casos de abuso 

sexual contra esse grupo. A inexistência de programas de saúde sexual voltados para as 

pessoas com deficiência agrava a situação de vulnerabilidade advinda de diferentes 

fatores e com consequências diversas no campo pessoal e social (BRASIL, 2009). 

 É importante destacar que a vulnerabilidade expressa o potencial de risco. Este 

potencial resulta não apenas de fatores individuais, mas também do contexto 

sociocultural no qual a pessoa está inserida e da existência de políticas e programas 

específicos. Tal contexto é determinante das desigualdades de acesso às informações, e 

aos bens e serviços de saúde, o que pode ampliar ou reduzir a adoção de medidas 

preventivas e a discriminação (CERQUEIRA; FRANÇA, 2011). 

 Nesse contexto, são poucos os estudos que abordam a questão da violência 

sexual entre pessoas com deficiência, em especial, pessoas cegas. Isso é reflexo da 

escassez de políticas públicas voltadas a esse grupo, e também da invisibilidade social. 

Constrói-se, assim, o cenário para a atribuição de responsabilidade à vítima pela 

violência sofrida. Como já apresentado, essa violência apresenta-se como tabu, na 

medida em que não é dito ou assumido e, desta forma, não é estudado e enfrentado 

(SCHREINER, 2008). 

 É importante trabalhar a igualdade de gênero entre as pessoas cegas, 

reconhecendo a capacidade de desenvolvimento integral a esta pessoa. Trabalhar a 

igualdade com os cegos significa abrir espaços para o protagonismo e empoderamento 

das suas escolhas de vida, na sexualidade e na busca por oportunidades educacionais e 

ocupacionais (DANTAS; SILVA; CARVALHO, 2014). 
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 Trabalhar a violência sexual com as pessoas cegas infere reconhecer a mulher 

cega como duplamente vulnerável. Mas é importante atentar que o homem cego é, 

também, uma vítima em potencial. 

 Em estudo realizado por Albuquerque, Barros e Schraiber (2013), muitos 

homens que procuram o serviço de saúde apresentam queixas/diagnósticos psicológicos 

por terem sofrido violência sexual. Apesar da maior vulnerabilidade da mulher, é 

importante refletir sobre os significados simbólicos dos atos de violência na constituição 

social da masculinidade. 

 Para acessar a complexidade desta violência, é preciso desvendar suas estruturas 

e seus mecanismos a partir da perspectiva de gênero. Nesse sentido, entende-se gênero 

como uma construção histórica e sociocultural que atribui papéis rígidos de função e 

comportamento aos sexos. Dessa forma, compete às mulheres: o feminino e, 

diretamente ligado a esse, a passividade, a fragilidade, a emoção, a submissão; aos 

homens: o masculino, a atividade, a força, a racionalidade, a dominação, como se 

fossem atributos naturais ou biológicos. A dimensão de gênero torna-se ainda mais 

importante para entender que a violência sexual não se restringe unicamente às 

mulheres e crianças e adolescentes. É, antes, um impulso agressivo fundamentado num 

modelo que estrutura as relações de gênero enquanto relações de poder, implicando uma 

usurpação do corpo do outro, e que se configura, em geral, entre homens e mulheres, 

mas não exclusivamente (BRASIL, 2012c). 

 A visibilidade do fenômeno da violência é, assim, recortada por gênero, 

correspondendo às identidades sociais de homens e mulheres construídas em relações 

sociais. Homens adultos sofrem violência física, particularmente no âmbito público, 

envolvidos em conflitos, como agressores ou vítimas. As mulheres adultas são mais 

agredidas física e sexualmente em conflitos domésticos. A expressão da violência, 

diferenciada segundo a classificação das pessoas e dos espaços sociais por gênero, 

configurou lugares cristalizados de agressor e vítima (SÃO PAULO, 2015). 

 Reafirma-se, assim, a importância de analisar como define-se a relação entre a 

vítima e o agressor, quem são os atores sociais envolvidos e suas representações sobre a 

violência, para entender o contexto no qual a violência é nomeada como tal. Nessa 

perspectiva, não se pode definir a violência como uma categoria a priori, mas 

configurada segundo as regras do espaço social no qual se manifesta (SÃO PAULO, 

2015). 
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 Durante o grupo focal, os cegos afirmaram a influência da mídia e internet no 

comportamento estereotipado de vítima e agressor. Souza (2010) reforça que as 

concepções veiculadas pela mídia revelam os modos como a cultura produzida no 

campo social constitui subjetivamente a sociedade, controlando os modos de ser e agir 

no mundo atual. 

 A internet sendo considerada uma nova forma de comunicação, muitos tabus e 

preconceitos são levantados, mas também diluídos, permitindo que as pessoas 

conversem e troquem experiências sem estarem sob a sombra de certos estigmas sociais. 

É o caso dos indivíduos com deficiência visual, que encontraram na internet uma forma 

de transpor a barreira discriminatória da cegueira e expressar a sexualidade sem os 

julgamentos da sua família e da sociedade. Nesse espaço, o cego tem a liberdade de 

relacionar-se com quem lhe parecer interessante, pois na rede ele é independente, 

diferente do que muitas vezes ocorre no meio off-line (BORTOLINI, 2014). 

 Na discussão sobre o perfil do agressor, o grupo de cegos destacou que a 

responsabilização do autor da violência sexual, dentro dos limites estabelecidos pela lei, 

é muito importante para a vítima e para a sociedade, nos mais diferentes aspectos.  

 No entanto, apenas a privação da liberdade, mesmo aplicada com o rigor 

estabelecido para os crimes hediondos, mostra-se insuficiente para que o autor da 

violência abandone sua prática quando retorna à liberdade. Nesse aspecto, as evidências 

apontam que as taxas de reincidência são expressivamente menores entre autores de 

violência sexual que recebem atenção psiquiátrica e/ou psicológica adequada durante o 

período de cumprimento de sua pena (BRASIL, 2012c). 

 Sobre a denúncia, Azambuja (2011) afirma que são mais frequentes na 

atualidade do que há vinte anos, dando visibilidade às dificuldades que o judiciário 

enfrenta para esclarecer os fatos e afirmar, em última análise, se houve ou não a 

violência noticiada. Quando a violência deixa marcas físicas, a solução mostra-se mais 

simples, pois, o perito aponta as lesões no corpo da vítima. Sabe‑se, no entanto, que a 

maior parte dos casos levados ao judiciário aporta sem exame físico ou com resultado 

negativo, elevando a complexidade da tarefa do julgador. O fato é que o sistema de 

justiça brasileiro não se encontra preparado para o enfrentamento do fenômeno da 

violência sexual. 

 É importante compreender que na pressão para a negação do abuso, o abusador 

explora sua posição de poder para forçar a vítima a não denunciar. Após transpor uma 
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grande barreira para revelar o abuso sexual do qual fora vítima, o abusado pode 

enfrentar a acusação de que está sendo responsável pela instabilidade ou ruína da 

família. A vítima pode ser acusada de ser responsável pelo rompimento dos laços 

familiares, pela prisão (eventual) do abusador, pelas dificuldades financeiras, entre 

outras; e é lançada ao abandono e isolamento (SCHREINER, 2008). 

 Quando se trata da violência sexual contra crianças e adolescentes, sabe-se que 

esta é fruto de aspectos socioculturais que permitem, ainda nos dias de hoje, que tais 

crimes aconteçam com muita frequência. Esses aspectos devem-se a uma cultura onde 

ainda há a dominação masculina, que permite um poder de silêncio que abafa esses 

casos, sob a ameaça ou um fantasiado consentimento da criança (ZUQUETE; 

NORONHA, 2012). 

 Como já apontado, a relação entre homens e mulheres tem mostrado um caráter 

de dominação, sendo designado para a mulher a condição de submissão, retratada em 

obediência, reprodução, fidelidade, cuidadora do lar e da educação dos filhos. Os papéis 

destinados à mulher foram ao longo dos anos naturalizando-se, apresentando as mesmas 

características, de tal modo que nascer, viver e morrer em situação de submissão tem se 

configurado de forma comum na maioria das sociedades (MONTEIRO; SOUZA, 2007). 

 Nessa circunstância, a mulher com deficiência está vulnerável a “sedução” e ao 

abuso sexual onde quer que esteja, mesmo quando parece estar protegida em casa ou na 

escola. Constitui um alvo fácil para o agressor, pois a pessoa com deficiência pode não 

ter desenvolvido habilidades linguísticas, não enxergar ou andar. Além de, às vezes, não 

entender o que se passa e participar ingenuamente de atividade sexual induzida. Dessa 

forma, é fundamental que a sociedade esteja consciente dos riscos de violência sexual 

contra essa população e aprendam a reconhecer sinais que indiquem a ocorrência do 

abuso, assim como os procedimentos legais para proteger a vítima, mesmo quando isso 

implica denunciar alguém próximo (FERREIRA, 2008). 

 O indivíduo com deficiência de qualquer modalidade, seja visual, auditiva, 

física, intelectual encontra-se em uma posição de grande vulnerabilidade em relação ao 

não deficiente, sendo frequentemente marcante a assimetria das relações de poder na 

interação entre ambos. Tal assimetria é multiplicada, conforme a severidade de cada 

caso, sendo ampliada se a pessoa com deficiência pertencer a um outro grupo de risco, 

como por exemplo, se for mulher ou criança (WILLIAMS, 2003). 
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 O estudo de Barros, Deslandes e Bastos (2016) mostrou que crianças e 

adolescentes com deficiência têm alta prevalência de sofrer violência familiar. A 

deficiência pode dificultar o reconhecimento dos sinais de maus-tratos entre crianças e 

adolescentes pela incapacidade que eles têm de verbalizar que estão sendo maltratados, 

ou por não compreenderem que estão sendo agredidos. Naqueles com deficiência física, 

a dificuldade em falar sobre a violência sofrida pode estar associada ao fato de quem 

agride é o mesmo que cuida, havendo elos afetivos, além do receio do abandono após a 

identificação de maus-tratos. 

 O fato é que a temática violência contra pessoas com deficiência ainda parece 

ser tão invisível quanto às próprias dificuldades enfrentadas por tais pessoas em função 

do modo como se processam suas socializações. A literatura científica é escassa, com 

conclusões ainda pouco claras e consensuais; e as políticas públicas de cuidado e 

proteção são falhas ou ausentes. Esses são alguns dos aspectos identificados e que 

apontam para desafios de vulto no enfrentamento à questão. Nesse bojo, a detecção, a 

denúncia e as intervenções adequadas diante de situações de violência contra pessoas 

com deficiência ainda são precárias (WANDERER; PEDROZA, 2015). 

 As idéias descritas acima afirmam que pessoas com deficiência estariam mais 

vulneráveis não só pelo fato de terem uma deficiência, mas pelas condições de exclusão, 

de pobreza, de invisibilidade e de inacessibilidade. Esses fatores podem provocar ou 

fortalecer essa vulnerabilidade (ROSA, 2013). 

 Assim, urge a necessidade da elaboração e implementação de políticas e 

programas de educação em saúde adaptados a essa população. Mesmo os índices de 

informação e de comportamentos de exposição e prevenção não sendo tão diferentes em 

relação ao da população em geral. Essas pessoas têm o direito de ter acesso a recursos 

adaptados que aumentem as suas possibilidades de conhecimento e comportamentos de 

prevenção. Devem também ter os seus contextos sociais analisados quando se for 

construir e implementar políticas e programas, para que de fato obtenham a sua eficácia 

máxima e a vulnerabilidade desses indivíduos possa ser reduzida de forma impactante 

(CERQUEIRA; FRANÇA, 2011). 

As pessoas cegas são consideradas, muitas vezes, como assexuadas e acabam 

sendo segregadas por uma cultura que privilegia os aspectos visuais. Por outro lado, 

tem-se que considerar outra problemática vivenciada pelo deficiente visual, pois estes 

não podem identificar a linguagem não verbal dos olhares. O olhar parece facilitar 
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relações pessoais, posto que em uma determinada circunstância, pode ser um código de 

aprovação ou reprovação de uma possível interação. Com isso, entende-se que a falta do 

olhar que transmita aceitação ou não, pode influenciar a construção dos relacionamentos 

pessoais do não vidente (COSTA; PIMENTEL, 2009). 

 Souto et al. (2012) reiteram que essas pessoas precisam receber a ajuda 

necessária para que, diante de situações potencialmente abusivas, sejam capazes de se 

proteger e não sofrer violência sexual. Sendo assim, os deficientes terão seus direitos 

garantidos e suas chances de terem uma vida mais saudável e plena. 

 No tocante à prevenção de um problema tão sério como a violência sexual, 

exige-se uma ação conjunta entre a família, a sociedade e o Estado. Utilizando métodos, 

programas, campanhas de esclarecimento e de combate ao abuso sexual. Ou seja, uma 

série de instrumentos capazes de neutralizar o problema já na sua origem. Todas essas 

ações poderão resultar numa efetiva mudança, a tão desejada mudança de 

comportamento social e não apenas de condutas individuais (ações particularizadas), 

por meio da estruturação de processos integralizadores que ressaltem o valor máximo da 

dignidade do ser humano (VERONESE, 2012). 

 Dessa forma, é fundamental que os familiares, os cuidadores, os educadores e a 

sociedade civil organizada (ONGs, dentre outros), cada vez mais estejam conscientes 

dos riscos de violência sexual contra essa população e aprendam a reconhecer sinais que 

indiquem a ocorrência do abuso.Assim como os procedimentos legais para proteger a 

vítima, mesmo quando isso implica denunciar alguém próximo (FERREIRA, 2008). 

 Sabe-se que o silêncio é a marca característica da violência sexual, uma vez que 

qualquer tentativa de revelação é repreendida pelo agressor por meio de ameaças ou 

seduções. Quase sempre os parentes não-agressores costumam fechar os olhos, tentando 

evitar escândalos que possam abalar ainda mais a estrutura familiar (JUSTINO et al., 

2011). 

 Um dos órgãos responsáveis em acolher as denúncias de violência sexual é a 

Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por meio do disque direitos humanos – 

disque 100. Este recebe, analisa, encaminha e monitora denúncias e reclamações sobre 

violações desses direitos. O serviço atua em todo o Brasil, na resolução de conflitos, 

realizando um trabalho articulado com o Ministério Público, órgãos dos poderes 

judiciário, legislativo, executivo federal e dos demais entes federados, e com 

organizações da sociedade civil. O serviço funciona 24 horas, nos sete dias da semana, e 



102 

 

a ligação é gratuita, podendo ser feita de qualquer telefone fixo ou celular. É importante 

salientar que o denunciante não precisa se identificar (BRASIL, 2013). 

 Além de delegacias especializadas, Inoue e Ristum (2008) chamam atenção para 

quando a família é a perpetuadora da violência. Ou quando ela fracassa em seu papel de 

provedora, formadora e protetora. Quando isso acontece, a escola será, em muitos casos, 

a única a zelar pela proteção das vítimas, uma vez que a família se torna omissa, 

agressora ou transgressora de sua função. Não se trata de a escola trazer para si a 

responsabilidade que é da família, mas sim, contribuir para que esta possa conhecer sua 

função e responsabilizar-se. Tendo como alternativa para isto, por exemplo, o ensino do 

exercício de cidadania, o esclarecimento, as orientações aos familiares e, quando 

cabível, a denúncia das agressões para os órgãos competentes. 

 Cabe ainda aos profissionais de saúde, incluindo o enfermeiro, identificar 

famílias com risco potencial para comportamentos abusivos, bem como a existência de 

crises situacionais decorrentes de algum tipo de violência. Esses profissionais devem 

propor soluções alternativas, incluindo orientação e encaminhamento para tratamento 

especializado. Compete também ao enfermeiro realizar visitas domiciliares para prover 

cuidados específicos e educação em saúde aos grupos vulneráveis, além de atuar na 

prevenção terciária para tratamento, reabilitação e prevenção da recorrência de violência 

(JUSTINO et al., 2011). 

 Além disso, entende-se que a enfermagem, enquanto uma prática social, deve se 

apropriar de maior conhecimento sobre a temática em estudo e estabelecer no seu 

processo de trabalho a dimensão cuidadora na perspectiva do cuidado individual e 

coletivo, por meio da sua prática clínica, educacional e administrativa/gerencial. Desta 

forma, deve-se encarar aos desafios da violência sexual contra pessoas com deficiência, 

compreendendo melhor o processo de produção desse fenômeno e formando 

profissionais de enfermagem competentes e socialmente comprometidos no seu 

enfrentamento. (SILVA; FERRIANI; SILVA, 2011). 

 O reconhecimento da violência sexual como um importante agravo à saúde e a 

violação dos direitos humanos tem exigido mais qualificação e especialização dos 

serviços que atendam as vítimas. Esses profissionais devem ser motivados e 

estimulados a buscarem capacitação, a fim de que possam olhar para as vítimas e 

percebê-las em sua multidimensionalidade. É fundamental que ações de cuidado sejam 

não apenas instrumentais, mas que sejam voltadas para a subjetividade do outro. É nesse 
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tipo de atenção que faz vir à tona os sentimentos, as aflições, os medos, os fantasmas, só 

evidenciados quando se percebe o outro em sua totalidade, com o olhar sensível, com 

postura de abertura, flexibilidade e de escuta (LAMBROCINI; FEGADOLI; CORREA, 

2010). 

 

8.3 O conteúdo sobre prevenção da violência sexual 

 

 Com base no exposto, a construção do conteúdo sobre prevenção da violência 

sexual versou sobre dimensões da violência que foram norteadas pela revisão de 

literatura e grupo focal realizados nas etapas anteriores. 

 A dimensão o que é violência sexual trouxe o conceito da OMS em que trata a 

violência como qualquer ato sexual, tentativas de obter um ato sexual, comentários ou 

insinuações sexuais não desejadas. Além de atos de tráfico ou dirigidos contra a 

sexualidade de uma pessoa usando coerção, por qualquer pessoa, independente de sua 

relação com a vítima, em qualquer contexto. Porém, não limitado a penetração da vulva 

ou ânus com o pênis, outra parte do corpo ou objeto (OMS, 2012). 

 Essa dimensão abordou ainda a diferença entre a violência intra e a 

extrafamiliar. Para De Antoni et al. (2011), nos estudos sobre esse fenômeno, o 

intrafamiliar é o abuso que ocorre no âmbito familiar, com pessoas próximas e com 

laços afetivos ou de parentesco, como pai, padrasto ou outros. O extrafamiliar é 

comumente cometido por pessoas desconhecidas da vítima ou sem vínculo afetivo nem 

de parentesco com ela. Esse tipo de abuso ocorre geralmente em locais próximos da 

residência da vítima e é perpetrado por desconhecidos ou por pessoas com uma relação 

pouco intensa com a família vítima.  

 Foi abordado ainda o conceito de exploração sexual. Esta ocorre quando a 

pessoa é forçada a atos sexuais visando obter lucro ou objetos de valor. A exploração 

sexual ocorre de quatro formas: no contexto da prostituição, na pornografia, nas redes 

de tráfico e no turismo com motivação sexual (LIBÓRIO; CASTRO, 2010). 

Reforçou-se, ainda, a importância da pessoa cega ficar atenta durante a 

navegação em sites de redes sociais e sites de relacionamento ou aplicativos de bate-

papo. Pois, geralmente, o agressor aproveita-se da vítima e pede que ela exponha seu 

corpo por meio de vídeos e fotos, e em seguida pode fazer ameaças de divulgar as 

imagens (SILVA, 2015). 
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Em relação aos danos físicos, a violência sexual pode causar: lesões em geral, 

hematomas, lesões genitais, lesões anais, gravidez e infecções sexualmente 

transmissíveis (FLORENTINO, 2015). As principais consequências psicológicas que a 

vítima de violência sexual pode desenvolver são: agressividade, ansiedade, depressão, 

comportamento antissocial, comportamento suicida, baixa autoestima, incapacidade de 

confiar nos outros e distúrbios do sono (SOUZA et al., 2013). Além disso, há alguns 

comportamentos de risco que a vítima de violência sexual pode adotar como o ato de 

fumar, e o uso excessivo de bebida alcoólica e drogas. (DAY et al., 2003). 

Alguns agressores já sofreram violência sexual quando criança e podem 

apresentar dificuldades relativas à sexualidade. São, geralmente, pessoas "acima de 

qualquer suspeita", não havendo nada em seu comportamento que chame atenção. São 

amáveis em sua maioria, às vezes sedutoras e podem conquistar a vítima com presentes, 

elogios, e dinheiro (CORDEIRO, 2006). 

É relevante considerar que o comportamento predatório do agressor sexual vai 

muito além de classificá-lo por meio do crime previsto no código penal ou como uma 

pessoa que possui doença, transtorno ou anomalia prevista na medicina psiquiátrica 

vigente. Isso porque, os agressores são encontrados em todos os lugares e classes da 

sociedade. Eles reproduzem, por meio de atos, a submissão da vítima a sua vontade, 

transgredindo os direitos humanos mais básicos de integridade física e psicológica do 

outro. Os agressores agem assim apoiados em discursos machistas que são transmitidos 

até eles, e por eles, das mais variadas formas (SOUSA, 2017). 

A intenção de colocar na cartilha características comuns dos agressores sexuais 

não teve o intuito de padronizar o abusador, mas mostrar ao cego que ele deve ter 

atenção e suspeitar de qualquer atitude que ele considere inadequada. 

 Na dimensão como agir em caso de violência sexual, o conteúdo voltou-se para 

a importância da denúncia. Em estudo realizado por Santoucy et al., (2014), as vítimas 

apontam que o principal motivo para formalizarem a denúncia decorre da compreensão 

de que o autor da violência deva ser responsabilizado. Além disso, a denúncia formal é 

a atitude correta a ser tomada. 

Compreender as medidas adotadas pela rede de apoio social e afetiva diante da 

revelação de abuso sexual é fundamental para a identificação de práticas que 

potencializam o risco e o dano da violência. Assim deve haver, também, o planejamento 
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de estratégias mais eficazes para a promoção da proteção e qualidade de vida das 

vítimas (HABIGZANG; RAMOS; KOLLER, 2011). 

Na dimensão denuncie foi reforçada a importância da denúncia para que se 

possam assegurar medidas protetivas que garantam a saúde e o bem-estar das pessoas 

que sofreram abuso. 

Barros et al., (2015) destacam que, as vítimas tendem a sentir-se fragilizadas e 

angustiadas, sentindo vergonha de falar sobre o acontecido. Por isso, a estrutura e o 

funcionamento dos serviços de saúde que integram a rede precisam garantir à vítima 

uma assistência, de fato, acolhedora e resolutiva. 

As vítimas da violência sexual não estão expostas apenas as marcas físicas que 

podem conduzir a exteriorização de queixas e sintomas, denotando problemas de saúde 

evidentes.Elas também compartilham de sofrimento, dor, medo e tristeza gerados pela 

violência sofrida (CORREA; LABRONICI; TRIGUEIRO, 2009). 

Ao confirmar as consequências que a violência traz para saúde-doença das 

vítimas, ressalta-se que seu enfrentamento não deve ser centralizado apenas no 

tratamento, mas também na sua prevenção primária. A adoção de mecanismos que 

possibilitam a conscientização e o empoderamento das vítimas é necessária para 

desconstruir a desigualdade estabelecida e reconstruir relações equitativas de gênero 

(GUEDES; SILVA; FONSECA, 2009). 

 

8.4 Validação de Conteúdo sobre Prevenção da Violência Sexual 

  

 A validade de conteúdo refere-se ao julgamento do conteúdo, ou seja, se ele 

realmente cobre os diferentes aspectos do seu objeto e não contém elementos que 

possam ser atribuídos a outros objetos. Esta etapa não é determinada estatisticamente, 

ou seja, não é expressa por um coeficiente de correlação. Ela resulta do julgamento de 

diferentes examinadores especialistas, que analisam a representatividade dos itens em 

relação a área de conteúdo e a relevância para o objeto de estudo (RAYMUNDO, 2009). 

Monteiro e Hora (2013) afirmam que a validação de conteúdo evidencia a 

relevância e abrangência das observações apontadas pelos especialistas, não devendo 

ser fundamentada em escores, mas no respaldo que os especialistas têm em relação ao 

conteúdo abordado. Neste estudo, a etapa de validação de conteúdo foi composta por 
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um grupo de nove especialistas com formação multidisciplinar e vasta experiência na 

área acadêmica e profissional. 

 O número de seis especialistas é considerado suficiente para proceder à 

validação de conteúdo. Estudo realizado por Pelegrino et al. (2014) também realizou a 

validação de conteúdo para material educativo e utilizou oito profissionais especialistas, 

com formação variada (PASQUALI, 1998). 

 O índice de validade de conteúdo (IVC) apresentou-se satisfatório na visão dos 

especialistas, pois a maioria dos itens apresentou IVC > 0,88. No entanto, os 

especialistas realizaram sugestões de mudança no conteúdo para melhoria da cartilha. 

Para Benevides et al. (2016) é desejável IVC maior que 0,80, pois caracteriza o alto 

índice de concordância entre os experts, sendo a cartilha considerada validada em seu 

conteúdo. 

 Os autores ressaltam ainda que mesmo o IVC sendo considerado adequado, as 

respostas, os comentários e as sugestões dos especialistas devem ser analisados, 

verificando-se consenso quanto ao grau de concordância do conteúdo apresentado 

(BENEVIDES et al., 2016). 

 Em estudo recente, o IVC global foi acima de 0,87 e também houveram 

sugestões dos especialistas no conteúdo validado, tanto em relação a aparência quanto 

ao conteúdo, como: reformulação do título da cartilha; substituição ou exclusão de 

termos técnicos; reformulação de ilustração; simplificação e reelaboração de frases, 

dentre outros (LIMA et al., 2017). 

 Em se tratando de validação de conteúdo de cartilha educativa, sugestões 

realizadas pelos especialistas são sempre pertinentes. No estudo em que se validou 

cartilha para promoção da saúde de gestantes, as sugestões relacionadas à informação, à 

linguagem e ao vocabulário foram fornecidas pelos especialistas. Estes sugeriram ainda 

a reformulação e a exclusão de informações, além da reformulação do vocabulário 

(REBERTE, HOGA; GOMES, 2012). 

 As respostas dos especialistas durante a etapa de validação de conteúdo também 

foram analisadas por meio do coeficiente de Alfa de Cronbach. Ele estima a 

confiabilidade de consistência interna de questionários e também a estimativa da 

confiabilidade entre avaliadores. Dado que todos os itens de um questionário utilizam a 

mesma escala de medição, o coeficiente Alfa é calculado a partir da variância dos itens 

individuais e das covariâncias entre os itens (FREITAS; RODRIGUES, 2005). 
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 O coeficiente de Alfa de Cronbach aproximado de 0,88 revela uma consistência 

interna muito boa dos itens contemplados pelo instrumento. Já outros autores 

consideraram-se os valores acima de 0,70 como adequados (MONTEIRO; HORA, 

2013; SCHMIDT; DANTAS, 2011). Estudo que analisou a consistência interna dos 

seus itens através do alfa de Cronbach, e cinco de seus domínios apresentaram alfa 

acima de 0,70 – e abaixo de 0,80 (CARVALHO; CASSIANI, 2012). 

 Nesse estudo que ora se apresenta, os especialistas validaram o conteúdo sobre 

prevenção da violência sexual voltado para pessoas cegas. Em estudo recente, validou-

se o conteúdo de um instrumento para identificação de violência contra criança. Eles 

ressaltam que a utilização de instrumentos para a investigação de violência contra 

crianças apresenta-se como um recurso capaz de auxiliar na orientação da prática 

assistencial e contribuir para uma atuação em equipe (REVORÊDO et al.,2016). 

 Outros estudos também validaram instrumentos que tinham a violência como 

tema central. Oliveira et al. (2016) validaram a avaliação do conhecimento dos 

profissionais de saúde sobre a violência doméstica contra a criança. Dantas, Oliveira e 

Silveira (2017) adaptaram e avaliaram as propriedades psicométricas da Escala Triagem 

de Vulnerabilidade ao Abuso (Vulnerability to Abuse Screening Scale – VASS, sigla em 

inglês) para identificar o risco de violência doméstica contra idosos no Brasil. 

 Já Schraiber et al. (2010) validaram o instrumento do estudo World Health 

Organization Violence Against Women (WHO VAW) sobre violência psicológica, física 

e sexual por parceiros íntimos contra mulheres. O instrumento mostrou-se adequado 

para estimar a violência de gênero contra a mulher cometida por seu parceiro íntimo. 

Apresentou alta consistência interna e capacidade de discriminar as formas de violência 

psicológica, física e sexual, praticadas em contextos sociais diversos.  

 Por fim, é relevante destacar os estudos que envolvem tecnologias educativas, 

pois os mesmos devem investigar se as tecnologias aplicam-se ao contexto em que serão 

utilizadas. Já que, ainda que o seu conteúdo seja válido e compreensível, é necessário 

que a tecnologia seja aplicável para que a sua utilização seja viável (GALINDO NETO, 

2017). 

  

8.5 Construção da Cartilha Educativa Virtual sobre Prevenção da Violência 

Sexual 
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 A identificação de material sobre promoção da saúde e prevenção de doenças 

disponível online possibilita a aquisição de conhecimentos novos ou rápidas 

atualizações no assunto. Além de permitir ao usuário selecionar uma literatura relevante 

e acessível (SILVA; OLIVEIRA; FERREIRA JUNIOR, 2009). 

 Nesta perspectiva, a disponibilização de dados e de programas computacionais 

de auxílio à decisão via Internet pode ampliar o acesso das pessoas a informações sobre 

questões de saúde. Além de ajudar a reduzir desgastes e ansiedades decorrentes das 

incertezas que se insinuam nas práticas educativas, tanto no lado do profissional como 

do usuário. (CASTIEL; VASCONCELOS-SILVA, 2003) 

 A internet pode vir a ser uma grande aliada na construção de projetos de 

promoção da saúde, em especial no que se refere ao desenvolvimento de habilidades 

pessoais. No entanto, no desenvolvimento desses projetos, é fundamental considerar os 

potenciais riscos e compreender que as estratégias e programas na área da promoção da 

saúde precisam adaptar-se as necessidades e possibilidades de cada local e levar em 

conta as diferenças sociais, culturais e econômicas. (GARBIN; GUILAN NETO, 2012). 

 Considera-se ainda a importância da interdisciplinaridade na construção dos 

projetos educacionais virtuais, uma vez que se torna necessário a contribuição de outros 

cursos e áreas afins como é o caso da educação e da informática. Cada área de atuação 

possui conhecimentos específicos que se complementam e tornam a tecnologia mais 

atrativa, com vistas a possibilitar uma melhoria da assistência em saúde (FROTA et al., 

2013). 

 No que diz respeito a promoção da saúde de pessoas com deficiência, cada vez 

mais discute-se a importância do desenvolvimento de tecnologias educativas virtuais 

que visam além da prevenção, a inclusão desse grupo no meio digital. 

 As possibilidades que a web oferece para que esses serviços estejam ao alcance 

dos diversos cidadãos são do interesse de todos. Entretanto, para garantir que qualquer 

pessoa com deficiência realmente possa ter acesso a essas informações e serviços, é 

necessário levar em conta diversas questões, como a disponibilidade de infraestrutura de 

comunicação e os meios tecnológicos utilizados para a disponibilização dos conteúdos 

(FREIRE; CASTRO; FORTES, 2009). 

 Destaca-se que acessibilidade na web para pessoas com deficiência ultrapassa os 

aspectos físicos e comunicacionais e depara-se com as barreiras comportamentais. Isto é 

importante, uma vez que os idealizadores e desenvolvedores de tecnologias assistivas 
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virtuais devem levar em consideração as limitações existentes na população, bem como 

a capacidade que estas pessoas possuem em aprender a interagir por meio da educação 

online. Isto significa que todos devem trabalhar em prol da criação de objetos 

educacionais digitais acessíveis (CARVALHO; SILVA; PAGLIUCA, 2013). 

 Nesse contexto, considerando a acessibilidade na web para pessoas cegas, a 

cartilha educativa sobre prevenção sexual foi construída conforme as diretrizes de 

acessibilidade de conteúdo na web (WCAG). 

 As diretrizes da WCAG 2.0 definem como tornar o conteúdo da rede mais 

acessível para pessoas com deficiência. Assim, a acessibilidade não depende apenas do 

conteúdo acessível, mas também de navegadores de internet acessíveis e de outros 

agentes, como as ferramentas de criação. (W3C, 2008). 

 A apropriação dos princípios de acessibilidade na internet permite o 

desenvolvimento de processos de interação e de expressão pelos usuários com 

deficiência de forma autônoma. A integração destes recursos na tecnologia educativa 

desenvolvida para acesso por meio de computadores, também, facilita o ingresso dos 

seus usuários. Visto que eles não precisam passar por procedimentos de instalação e 

configuração, necessitando apenas contar com um programa de navegação (browser) e 

com conexão com a internet, podendo interagir com o sistema desde seus lares, escolas 

ou locais de trabalho (SANTAROSA; CONFORTO; BASSO, 2012). 

 Assim, o desenvolvimento de uma cartilha nos padrões de acessibilidade para 

web é uma tecnologia educativa que permite a autonomia do usuário deficiente, além de 

permitir o processo de inclusão digital. 

 A escolha da cartilha como tecnologia educativa é reforçada por Vieira; Erdman 

e Andrade (2013): 

O uso da cartilha no processo de ensinar e aprender, ou em educação no 

trabalho, tem as vantagens de: poder conter textos mais extensos, permitindo 

melhor explicitação da mensagem e favorecendo o convencimento; possuir 

elevada seletividade; permitir a incorporação de variadas peças de 

comunicação; permitir uma variedade de tamanhos e formatos; e fazer uso de 

tratamento pessoal, auxiliando na incorporação da mensagem (VIEIRA; 

ERDMANN; ANDRADE, 2013, p. 604). 

  

 Embora a maioria das cartilhas seja disponibilizada da forma impressa, a 

apresentação virtual vem ganhando destaque nos estudos da enfermagem. Em estudo 

que avaliou a cartilha impressa e virtual sobre autoexame ocular e na concordância dos 

especialistas, a cartilha virtual foi mais adequada. (NASCIMENTO, 2014). 
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 A construção de cartilha educativa virtual pode ser observada no estudo de Lima 

et al. (2014), em que foi desenvolvida para auxiliar as pessoas que convivem com 

HIV/AIDS na identificação de alterações oculares. Além de estimular o 

desenvolvimento de habilidades e consciência crítica para contribuir sensivelmente na 

saúde dos usuários. 

 A preferência pelo recurso digital está relacionada às características de 

acessibilidade e reutilização, o que proporciona acesso ilimitado, em detrimento do 

material impresso, o que aumenta a adesão da utilização dessa ferramenta na estratégia 

educativa (SILVA, 2015). 

 Como exposto neste estudo, a cartilha virtual foi construída conforme os padrões 

internacionais de acessibilidade. As recomendações das organizações internacionais 

existentes para criação de conteúdo acessível disponibilizados na web são extensas e 

enfatizam a abordagem técnica de design, programação e implementação para garantir o 

acesso ao conteúdo (MACEDO, 2013). 

 

8.6 Validação de Aparência da Cartilha Educativa pelas Pessoas com Deficiência 

Visual 

 Para que as tecnologias educativas, disponibilizadas via web, sejam acessíveis, a 

avaliação pelo próprio usuário é indispensável. Por eles, poderão ser apontadas barreiras 

reais de acordo com suas limitações e com seu grau de conhecimento. Assim torna-se 

possível construir ambientes virtuais de aprendizagem em formatos semânticos, ou seja, 

voltados para o perfil do próprio usuário (CARVALHO; SILVA, PAGLIUCA, 2013). 

 Assim, a validação de aparência consiste na avaliação da facilidade de 

compreensão, por meio do julgamento pelo público-alvo a que se destina a tecnologia 

produzida (PASQUALI, 2013). 

 Neste estudo, traçou-se o perfil dos participantes, a fim trazer as características 

socioeconômicas. A caracterização dos participantes também foi realizada no estudo de 

Nascimento et al. (2012) que avaliou a cartilha para autoexame ocular no contexto 

HIV/Aids. O corpus apresentou predominância do gênero masculino (76,9%) e solteiros 

(75,4%). 

 Observou-se uma proporção equilibrada entre os participantes no quesito 

escolaridade, com 31,8% dos cegos com ensino fundamental, 31,% com ensino médio e 

36,4% dos participantes com ensino superior. Nascimento et al. (2012) afirmam que ao 
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longo do tempo, evidenciam-se discursos sobre a associação da baixa escolaridade às 

péssimas condições de vida e saúde. Contudo essa tendência estende-se até entre 

aqueles que detêm bons níveis de escolarização, o que exige novas posturas em relação 

a elaboração e divulgação de instrumentos destinados a promoção da saúde das 

coletividades. 

 Estudo evidenciou o reduzido número de alunos deficientes visuais inseridos no 

ensino regular do município estudado. O nível de escolaridade mostrou-se baixo em 

relação à média de idade, o que indica provável evasão escolar ou dificuldade de acesso 

à escola. Verificaram-se percepções coerentes dos alunos sobre a problemática da 

inclusão das pessoas com deficiência visual no ensino regular, no que se refere ao 

acesso ao material didático (MONTILHA et al., 2009). 

 Após avaliação da tecnologia, foi perceptível que esta atingiu as metas 

pretendidas, com boa interatividade, objetivos, relevância e clareza, causando aceitação 

entre os cegos. É importante reforçar que uma atenção integral e individualizada precisa 

ser prestada às pessoas com deficiência garantindo-lhes o acesso às tecnologias 

assistivas. As mesmas podem proporcionar às pessoas com deficiência, melhor 

qualidade de vida (OLIVEIRA et al., 2017). 
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9 CONCLUSÃO 

 

 A cartilha educativa virtual sobre prevenção da violência sexual foi construída 

nos padrões de acessibilidade internacional e validada em teste piloto com um grupo de 

cegos. Acredita-se que esta tecnologia assistiva é uma estratégia viável de informações 

para prevenção da violência sexual em pessoas cegas. 

 Percebeu-se que o cego tem dificuldade em compreender a violência sexual e 

suas dimensões individuais, relacionais, culturais e ambientais. Muitos relatos ainda são 

permeados de discursos machistas, e/ou culpando a vítima da violência pelo seu 

comportamento. Os cegos homens não se percebiam como um grupo vulnerável a 

violência sexual, mas discutiram a dupla vulnerabilidade da criança e mulher com 

deficiência visual.  

 Os participantes relataram casos de violência sexual conhecidos por eles, 

destacando alguns relatos de violência sexual contra a pessoa com deficiência. O 

momento mais importante do grupo focal aconteceu quando dois participantes relataram 

casos de abuso sexual vividos por eles.  

 Sobre a prevenção da violência, os cegos consideraram como uma estratégia 

importante, mas não souberam relatar o que fazer para protegerem-se. No quesito 

denúncia, quase não houve verbalização dos participantes, o que implica na falta de 

conhecimento sobre essa questão da violência sexual. 

 Com base no levantamento da revisão integrativa e dos grupos focais foi 

possível construir um conteúdo baseado nas necessidades da população em estudo. A 

escolha da construção de uma cartilha educativa virtual foi baseada nos estudos que 

mostram ser uma estratégia eficiente para prevenção da violência e promoção da saúde. 

 Na avaliação do conteúdo por especialistas em violência sexual, a dimensão 

objetivo, apresentou três itens com IVC acima de 0,88; a dimensão estrutura e 

apresentação obteve a maioria dos itens com IVC acima de 0,83 e na dimensão 

relevância os três itens tiveram IVC acima de 0,88. Além disso, no teste de Alfa de 

Cronbach, todos os itens apresentaram valores acima de 0,90, o que infere a validação 

do conteúdo sobre prevenção da violência sexual. 

 Na validação da aparência da cartilha pelo público-alvo foi realizada a 

caracterização dos participantes, em que a média de idade foi de 31,50 anos, 31,8% 

eram mulheres e 68,2% eram homens. 63,6% dos cegos eram solteiros. Em relação à 
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escolaridade, 31,8% possuíam ensino fundamental completo/incompleto, a mesma 

proporção tinha o ensino médio completo/incompleto e 36,4% possuíam nível superior 

completo/incompleto.  

 Evidenciou-se com as análises estatísticas que o sexo, a idade, a renda, a 

escolaridade, a causa da cegueira e o tipo de leitor de tela utilizado na avaliação da 

cartilha são variáveis que não interferem no acesso. Reforçando que a cartilha virtual é 

uma tecnologia educativa adequada para diversos tipos de público, com as mais 

variadas características.  

 Dentre as limitações do estudo, destaca-se a escassez de pesquisas voltadas para 

a prevenção da violência sexual em pessoas cegas. Apesar de muitos estudos serem 

realizados na perspectiva da sexualidade do cego, observou-se que a problemática da 

violência quase não é discutida no meio acadêmico e profissional.  

 Outra limitação foi voltada para a dificuldade em conseguir pessoas cegas que 

apresentam habilidade no uso do computador. Apesar de que o aumento da inclusão 

digital do cego é uma realidade, percebeu-se que a maioria dos deficientes visuais, que 

frequentavam as instituições de ensino contatadas durante a pesquisa, não possuíam a 

desenvoltura no acesso à internet pelo computador. 

 Como sugestão para futuras pesquisas, pode-se validar a cartilha na versão 

mobile, já que muitos cegos possuem melhor interação com o uso do celular, além de 

ser avaliada quanto a sua eficácia em melhorar o conhecimento do cego sobre a 

temática.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

GRUPO FOCAL – PESSOAS CEGAS 

Sou Juliana Freitas Marques, enfermeira e aluna do Curso de Doutorado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou convidando-o a participar 

pesquisa cujo título é: Construção e validação de cartilha virtual sobre prevenção 

da violência sexual: promoção da saúde de pessoas cegas. A pesquisa é dividida em 

várias etapas e o objetivo desta é conhecer a percepção das pessoas cegas sobre a 

violência sexual  

Sua participação se dará através de um grupo focal, onde pedimos sua permissão 

para que este possa ser gravado. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado seu nome ou outra informação 

que possibilite sua identificação. Informamos que esta pesquisa não trará riscos diretos à 

sua saúde, mas se houver algum problema ou desconforto, estes serão acompanhados 

pelos pesquisadores que darão todo o apoio e encaminhamentos necessários para 

minimizá-los. Os riscos são mínimos, e estão na dimensão moral, da vida cotidiana. 

Propomos assim como forma para diminuir esses possíveis riscos: utilizar nomes falsos 

para manter seu anonimato bem como, e a garantia do segredo de sua participação no 

estudo.  

 Acreditamos nos benefícios que esta pesquisa trará, pois suas informações 

podem redirecionar as ações prevenção da violência sexual, tendo como público-alvo, a 

pessoa cega.  

 As informações coletadas serão utilizadas nos resultados da pesquisa, os quais 

serão organizados para apresentação e publicação em revistas de circulação nacional e 

internacional e apresentados em eventos científicos. As gravações das entrevistas e o 

material transcrito serão guardados em posse do pesquisador e incinerado após cinco 

anos da coleta dos dados.  

 Garantimos ainda sua liberdade para retirar-se da pesquisa a qualquer momento. 

Sua recusa em participar do estudo não trará nenhum prejuízo em sua relação com o 

pesquisador ou com a instituição.  

Em caso de dúvidas procure-me no endereço: Rua Didimo Cidrack, nº 147. 

Bairro Novo Maranguape. Cep.: 61940-160. Tels.: (85) 98801.5079/ (85) 3341.1571. E-

mail: juliana.fmarques@outlook.com 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará encontra-se 

disponível para esclarecer dúvidas e/ou reclamações: Rua Cel. Nunes de Melo, 1127, 

Rodolfo Teófilo; Tel.: (85) 3366-8344.  

Caso concorde em participar do estudo, assine este documento, que também será 

assinado pela pesquisadora de campo, o qual será preenchido em duas vias de igual teor.  

 

 

Fortaleza, ______ de ______________ de 2016. 

 

 

_____________________________________  

Assinatura do Pesquisado 

 

____________________________________  

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE B - ROTEIRO NORTEADOR DO GRUPO FOCAL 

 

Questão 1: o que vocês entendem por violência sexual. 

Questão 2: Porque acontece a violência sexual. 

Questão 03: O que fazer diante um caso de violência sexual 

Questão 04: Quem são as principais vítimas da violência sexual. 

Questão 05: Quem são os autores da violência sexual. 

Questão 06: Já ouviram falar sobre alguma situação de violência sexual próximo a 

vocês. 

Questão 07: Quais os danos causados à vítima de violência sexual. 

Questão 08: O que o cego pode fazer para se proteger da violência sexual. 

Questão 09: Quais os serviços de apoio a vítima da violência sexual. 
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APÊNDICE C - CARTA CONVITE PARA ESPECIALISTAS EM CONTEÚDO 

 

Prezado (a) Senhor (a),  

 Sou Juliana Freitas Marques, enfermeira e discente do Curso de Doutorado em 

Enfermagem do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

do Ceará. Estou realizando um estudo intitulado CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE 

CARTILHA VIRTUAL SOBRE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL: 

PROMOÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CEGAS e, venho por meio desta, convidar 

vossa senhoria a participar da minha pesquisa como especialista. 

 As áreas estabelecidas para avaliação dos especialistas são: conteúdo de 

violência sexual. Considerando sua especialidade, gostaria de convidá-lo a participar da 

referida avaliação tendo em vista que seus conhecimentos científicos e empíricos 

relacionados à temática são relevantes para avaliar a tecnologia desenvolvida. 

 O(a) senhor(a) receberá o material via correio eletrônico, contendo o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido e o instrumento de avaliação, além das orientações de 

como utilizar esse último. O instrumento que avalia o conteúdo foi previamente 

validado e apoia-se na literatura pertinente para avaliação de cada atributo envolvido na 

tecnologia. Após concluir sua avaliação, peço que devolva em mãos ou via correio 

eletrônico, o instrumento de avaliação. 

 Agradeço previamente sua colaboração e caso tenha alguma dúvida, estou 

disponível no telefone: (85) 98801.5079 e e-mail: juliana.fmarques@outlook.com. Sua 

avaliação é fundamental para a riqueza das discussões e contribuição no processo 

validação da cartilha virtual para prevenção da violência sexual. 

 

Juliana Freitas Marques 
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APÊNDICE D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA ESPECIALISTAS 

Você está sendo convidado pela pesquisadora, Juliana Freitas Marques, 

enfermeira e discente do Curso de Doutorado em Enfermagem da Universidade Federal 

do Ceará, a participar como especialista desta pesquisa cujo título é: CONSTRUÇÃO 

E VALIDAÇÃO DE CARTILHA VIRTUAL SOBRE PREVENÇÃO DA 

VIOLÊNCIA SEXUAL: PROMOÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CEGAS. O 

objetivo deste estudo é avaliar se o conteúdo sobre violência sexual está adequado para 

ser utilizado na construção de tecnologias de educação em saúde voltadas à pessoa com 

deficiência visual. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que 

desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Caso queira participar, você receberá previamente via e-mail um kit que contém 

o instrumento com as questões a ser avaliadas, o conteúdo a ser validado, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, parecer do comitê de ética. Esclareço desde já que 

sua participação não é obrigatória e que todas as suas informações serão mantidas em 

sigilo impedindo qualquer forma de identificação da sua avaliação por outros, com o 

intuito de preservar seu anonimato sua segurança. Além disto, reforço que as 

informações utilizadas neste estudo têm como único objetivo colaborar com esta tese de 

doutorado além de divulgação dos resultados em relatórios e revistas científicas.  

Os dados coletados nessa pesquisa serão devidamente acompanhados, sendo 

estes armazenados na ficha de coleta proposta e em arquivo digital (para uso pessoal 

durante a pesquisa) devidamente protegido sob a responsabilidade do pesquisador, sem 

oferecer qualquer forma de exposição ao sujeito da pesquisa. Após cinco anos todos os 

arquivos serão incinerados pela pesquisadora. 

A pesquisa será suspensa ou encerrada se os dados coletados forem perdidos 

integralmente, impossibilitando a utilização das informações salvas. Ou caso os 

participantes se recusassem a responder as questões durante a coleta. Ressalta-se que, a 

qualquer momento, o participante poderá recusar a continuar participando da pesquisa e, 

também poderá retirar o seu consentimento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.  

Os riscos envolvendo o estudo serão mínimos, no entanto poderá acontecer 

constrangimento por parte do participante em ter que responder alguma das perguntas 

ou interpretação errônea de alguma questão. Propõem-se como forma para diminuir 

esses possíveis riscos, manter seu anonimato e a garantia do sigilo de sua participação 

no estudo.Não haverá benefício direto para o participante deste estudo e este não 

receberá pagamento nenhum para participar da pesquisa. 

 

Endereço do responsável pela pesquisa:  

Responsável: Juliana Freitas Marques 

Instituição: Universidade Federal do Ceará - Faculdade de Farmácia, Odontologia e 

Enfermagem - Departamento De Enfermagem / Programa De Pós-Graduação Em 

Enfermagem 

Endereço: Rua Didimo Cidrack, nº 147. Bairro Novo Maranguape. Cep.: 61940-160. 

Tels.: (85) 98801.5079/ (85) 3341.1571. E-mail: juliana.fmarques@outlook.com 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC  -  Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344.  
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Sua participação é muito valiosa. Espero poder contar com suas 

contribuições. Agradeço desde já.  

 

______________________________ 

Pesquisadora 

Juliana Freitas Marques 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO: 

 

Eu, _________________________________________________, número do 

CPF (                              ),  tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi 

informado sobre a minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos 

meus direitos, das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha 

participação implica, concordo em dele participar e para isso dou o meu consentimento 

sem que para tal tenha sido forçado ou obrigado. Declaro que este termo foi 

devidamente orientado e esclarecido sobre a pesquisa CONSTRUÇÃO E 

VALIDAÇÃO DE CARTILHA VIRTUAL SOBRE PREVENÇÃO DA 

VIOLÊNCIA SEXUAL: PROMOÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CEGAS. 

Compreendi seus objetivos, concordo em participar da pesquisa. 

 

 

Fortaleza, _____de __________________de 2017. 

 

CPF do sujeito da pesquisa (                                                ) 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

VALIDAÇÃO DE APARÊNCIA -  PESSOAS CEGAS 

Sou Juliana Freitas Marques, enfermeira e aluna do Curso de Doutorado em 

Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. Estou convidando-o a participar 

pesquisa cujo título é: CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE CARTILHA 

VIRTUAL SOBRE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL: PROMOÇÃO DA 

SAÚDE DE PESSOAS CEGAS. O objetivo deste estudo é avaliar se esta tecnologia 

educativasobre a prevenção da violência sexualé acessível àspessoas cegas. 

A cartilha está hospedada na página www.violenciasexual.com.br. Por meio de 

do computador da instituição de ensino, após devolução do Termo de Compromisso, 

terá acesso à cartilha e ao final deverá responder um instrumento de avaliação da 

tecnologia. 

Participarão desta etapa homens e mulheres cegas, maiores de 18 anos, com 

habilidade em utilizar o computador.  

Caso queira participar, você deverá assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e este deverá ser devolvido para que você seja incluído como avaliador.  

Em seguida, deverá acessar a página informada pelo pesquisador e acessar a cartilha. 

Ao final, o pesquisador irá ler instrumento que avalia a cartilha educativa virtual quanto 

aos seus objetivos, acesso, clareza, estrutura e apresentação, relevância e eficácia e 

interatividade, solicitando a você que atribua uma nota para cada item avaliado. 

Esclareço desde já que sua participação não é obrigatória e que todas as suas 

informações serão mantidas em sigilo impedindo qualquer forma de identificação por 

outros, com o intuito de preservar seu anonimato sua segurança. Além disto, reforço que 

as informações utilizadas neste estudo têm como único objetivo colaborar com esta tese 

de doutorado além de divulgação dos resultados em relatórios e revistas científicas. 

É assegurada a desistência da participação em qualquer etapa do processo de 

avaliação sem nenhum dano ou prejuízo, sendo retirado o consentimento e seus dados 

da referida pesquisa.  

Em caso de dúvidas procure-me no endereço: Rua Didimo Cidrack, nº 147. 

Bairro Novo Maranguape. Cep.: 61940-160. Tels.: (85) 98801.5079/ (85) 3341.1571. E-

mail: juliana.fmarques@outlook.com 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará encontra-se 

disponível para esclarecer dúvidas e/ou reclamações: Rua Cel. Nunes de Melo, 1127, 

Rodolfo Teófilo; Tel.: (85) 3366-8344.  

Caso concorde em participar do estudo, assine este documento, que também será 

assinado pela pesquisadora de campo, o qual será preenchido em duas vias de igual teor.  

 

 

Fortaleza, ______ de ______________ de 2016. 

 

 

_____________________________________  

Assinatura do Pesquisado 

 

___________________________________  

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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ANEXO A - INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

MODELO ADAPTADO DE URSI (2005) 

A. Identificação 

Título do artigo:  

 

Título do periódico: 

 

País: 

Idioma:  

Ano de publicação:  

 

B. Instituição sede do estudo. 

Hospital (   ) 

Universidade (   ) 

Centro de pesquisa  (   ) 

Instituição única (   ) 

Pesquisa multicêntrica (   ) 

Outras instituições (   ) 

Não identifica o local (   ) 

 

C. Tipo de publicação. 

Publicação de enfermagem (   ) 

Publicação médica (   ) 

Publicação de outra área da saúde (   ) 

Qual? ___________________________________________________________ 

 

D. Características metodológicas do estudo 

1. Tipo de publicação  

1.1 Pesquisa 

( ) Abordagem quantitativa  

( ) Delineamento experimental  

( ) Delineamento quase-experimental  

( ) Delineamento não-experimental 

( ) Abordagem qualitativa  

1.2 Não pesquisa 

( ) Revisão de literatura 

( ) Relato de experiência 

( ) Outras______________________ 

 

2. Objetivo ou questão de investigação:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. Amostra 3.1 Seleção 

( ) Randômica 

( ) Conveniência 

( ) Outra 

3.2 Tamanho (n) 

( ) Inicial 

( ) Final 

 

4. Tratamento dos dados: 

______________________________________________ 

 

 

5. Implicações 

 

 

5.1 As conclusões são justificadas com base nos resultados?  

 

5.2 Quais são as recomendações dos autores?   

 

6. Nível de evidência 

(  ) Nível 1: evidências resultantes da meta-análise de múltiplos estudos clínicos 

controlados e randomizados; 

( ) Nível 2: evidências obtidas em estudos individuais com delineamento 

experimental; 

(   ) Nível 3: evidências de estudos quase-experimentais; 

( ) Nível 4: evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou com 

abordagem qualitativa; 

(   ) Nível 5: evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência; 

(   ) Nível 6: evidências baseadas em opiniões de especialistas. 

 

E. Avaliação do rigor metodológico 

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto (método empregado, 

sujeitos participante): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Critérios de inclusão/exclusão, intervenção, resultados: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Identificação de limitações ou vieses: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO B - PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIA 

ASSISTIVA (QUATA) 

 

Nome: __________________________________________________________ 

Sexo:________________  Idade: _____________ Estado Civil: ____________ 

Escolaridade: ________________________________________ 

Causa da cegueira (  ) Nascimento  (   ) Adquirida (     ) 

Renda Familiar: __________________ 

Profissão: ____________________________ 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Este instrumento tem por objetivo registrar a sua avaliação em relação à 

Tecnologia Assistiva (TA). Você deverá avaliar a Tecnologia Assistiva (TA). Para cada 

área, você deverá atribuir nota de 0 a 2, como desejar, de acordo com a legenda abaixo: 

(0) Inadequado: A Cartilha Educativa Virtual não atende a definição do item. 

(1) Parcialmente adequado: A Cartilha Educativa Virtual atende parcialmente a 

definição do item 

(2) Adequado: A Cartilha Educativa Virtual atende a definição do item. 

 

 

 

Caso seja do seu interesse, você poderá comentar, criticar ou sugerir os aspectos que 

considerou como positivos ou negativos na TA. 


