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RESUMO 
 

Promover saúde é também capacitar cidadãos para atuarem sobre determinantes da própria 

saúde, inclusive pessoas com deficiência. Assim, materiais educativos em saúde acessíveis 

aos cegos passíveis de ser veiculados na rede web poderão ampliar sua independência e 

autonomia e são denominados tecnologia assistiva. Nesta pesquisa, trabalhou-se com a 

tecnologia “Amamentação em ação”. Esta é uma literatura de cordel e como tal apresenta 

característica peculiar que exibe como estratégia lúdica, a rima. Os folhetos foram 

selecionados por tal atributo e a amamentação por ser conteúdo importante e seus índices 

estarem aquém do recomendado pelos órgãos competentes. Este tema é vivenciado por muitas 

mulheres e representa momento de amor entre mãe e filho. Além disso, apresenta menor risco 

de desenvolver doenças às crianças amamentadas. Objetivou-se validar tecnologia assistiva 

sobre amamentação para cegos na modalidade literatura de cordel em áudio através do acesso 

online para promoção da saúde. Trata-se de pesquisa do tipo desenvolvimento metodológico 

utilizando modelo da psicometria. A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de 

Comunicação em Saúde da Universidade Federal do Ceará. A amostra foi constituída de 124 

sujeitos com idade mínima de 18 anos e domínio básico de uso do software disponível. Para 

coleta dos dados, utilizou-se página da web. Na mesma estavam a tecnologia e formulários 

para preenchimento. Para análise dos dados, calcularam-se médias e desvio padrão das 

variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas foram analisadas pelos testes Qui-Quadrado 

e razão de verossimilhança. A comparação das médias dos tópicos foi realizada com o teste t 

de Student para dados independentes ou pelo teste F de Snedecor (ANOVA). Consideraram-

se significantes as análises quando p < 0,05. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Ceará. A maioria dos sujeitos tinha idade de 30-49 anos 

(61,3%), sexo feminino (51,6%), cursaram o ensino médio (48,4%), não casados (55,6%), 

com renda de até um salário mínimo (2012 - R$ 622,00 / 2013 - R$673,00) (40,3%), que 

trabalham (75,0%), residem no Nordeste (90,3%), aposentados (21,8%) e com cegueira de 

nascença (51,6%). Em relação à avaliação da tecnologia assistiva, pelas médias encontradas, 

todos os tópicos foram favoráveis, objetivo (93,6 ± 10,7), organização (87,0 ± 14,5), estilo de 

áudio (86,7 ± 15,6) e motivação (88,9 ± 15,3), e a mesma foi considerada estratégia válida de   

promoção da saúde. Após avaliação da tecnologia, foi perceptível que a mesma atingiu aos 

objetivos propostos e metas pretendidas, com boa organização geral, estrutura, estratégia de 

apresentação e coerência, além de apropriada compreensão e bom estilo de áudio, com 

capacidade de causar impacto, motivação e/ou interesse. Como profissional responsável pela 
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promoção da saúde, o enfermeiro deve se envolver cada vez mais no ambiente real dos 

sujeitos para diagnóstico situacional e consequente intervenção eficaz.  

Palavras-chave: Aleitamento materno. Enfermagem. Poesia. Pessoas com Deficiência 

Visual. Tecnologia. 
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ABSTRACT 
 
 

Health promotion also means enabling citizens to act on the determinants of their own health, 

including disabled people. Hence, health education material accessible to the blind which can 

be disseminated through the web can enhance their independence and autonomy and are 

called assistive technology. In this research, the technology “Breastfeeding in action” was 

used. This technology is cordel literature and, as such, is characterized by the rhyme as a 

playful strategy. The booklets were selected because of this attribute and breastfeeding 

because the content is important and because its levels are inferior to the recommendations by 

competent entities. This theme is experienced by many women and represents a moment of 

love between mother and child. In addition, breastfed children present less risk of developing 

illnesses. The aim was to validate assistive technology on breastfeeding in the cordel literature 

modality in audio through online access for health promotion. A methodological development 

research was undertaken, using the psychometric model. The research was developed at the 

Health Communication Laboratory of the Universidade Federal do Ceará. The sample 

consisted of 124 subjects with a minimum age of 18 years and basic mastery to use the 

available software. To collect the data, a website was used. The page showed the technology 

and forms for completion. To analyze the data, means and standard deviations were calculated 

for the quantitative variables. The qualitative variables were analyzed using the chi-square 

and likelihood ratio tests. Student’s t-test for independent data or Snedecor’s F-test (ANOVA) 

were used to compare the means of the topics. Analyses were considered significant when p < 

0.05. Approval for the project was obtained from the Research Ethics Committee at 

Universidade Federal do Ceará. Most subjects were 30-49 years of age (61.3%), female 

(51.6%), had taken secondary education (48.4%), were not married (55.6%), with an income 

of up to one minimum wage (2012 - R$ 622.00 / 2013 - R$673.00) (40.3%), who work 

(75.0%), live in the Northeast (90.3%), are retired (21.8%) and have been blind since birth 

(51.6%). As regards the assessment of the assistive technology, according to the means found, 

all topics were favorable, objective (93.6 ± 10.7), organization (87.0 ± 14.5), audio style (86.7 

± 15.6) and motivation (88.9 ± 15.3), and the technology was considered a valid health 

promotion strategy. The assessment of the technology revealed that it achieved the proposed 

objectives and intended goals, with a good general organization, structure, presentation 

strategy and coherence, besides appropriate understanding and a good audio style, able to 

cause impact, motivation and/or interest. As professionals responsible for health promotion, 
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nurses should increasingly engage in the subjects’ real environment for the sake of a 

situational diagnosis and consequent effective intervention.  

 

Key words: Breast feeding. Nursing. Poetry. Visually Impaired Persons. Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com as estatísticas, pessoas com deficiência (PcD) constituem 23,9% 

da população brasileira, ou seja, 45,6 milhões de pessoas. Destes, 35,7 milhões têm 

deficiência visual. O número de pessoas cegas chega a mais de 528 mil (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), 2010), portanto, representativo 

na população. Tal representatividade deve incentivar profissionais da saúde a priorizar o foco 

de atenção nas necessidades específicas desse público. 

No decreto de n° 6.215, foi estabelecido o compromisso pela inclusão das pessoas 

com deficiência e também indicado como se deve ampliar a participação delas no mercado de 

trabalho, explorando sua qualificação profissional; maximizar o acesso à política de 

concessão de órteses e próteses; garantir-lhes o acesso à habitação e tornar as escolas 

acessíveis. É preciso, também, disponibilizar salas de recursos multifuncionais, com vistas a 

facilitar o acesso de alunos com deficiência e garantir transporte e infraestrutura apropriados 

(BRASIL, 2007).  

Concernente à saúde, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência 

dispõe diretrizes para a promoção da qualidade de vida destas pessoas: assistência integral à 

saúde; prevenção de deficiências; ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação; 

organização e funcionamento dos serviços de atenção; e capacitação de recursos humanos 

(BRASIL, 2008). Neste contexto, a enfermagem corrobora decisivamente, pois é profissão 

que cuida do cliente de forma holística, auxiliando-o diante de qualquer limitação, além de 

desenvolver recursos importantes na vida daquele sujeito.  

Numa sociedade excludente, determinados fatores dificultam a inclusão de 

pessoas com deficiência. Entre estes, estão a formação inadequada de profissionais e a 

ausência de adaptações físicas (rampas, corrimões, banheiros adaptados, entre outros) e 

materiais específicos (TANAKA, 2004). Evidencia-se, então, a importância de tecnologia 

específica a esta clientela para favorecer a remoção de obstáculos que comprometam a 

emancipação destas pessoas.  

Neste âmbito, a tecnologia assistiva (TA) é conhecida como capaz de ampliar as 

habilidades funcionais e autonomia de pessoas com deficiência (BRASIL, 2009), além de 

incluí-las na sociedade. TA é definida como recursos, serviços, estratégias, equipamentos e 

produtos utilizados para ampliar o atendimento às necessidades individuais das pessoas com 

deficiência e idosos. A enfermagem é uma profissão que pode ser considerada um serviço da 

TA essencial para a pessoa em situação vulnerável, pois auxilia e encontra estratégias que 
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aumentam a autonomia e independência desta parcela populacional. O termo TA surgiu em 

1988, nos Estados Unidos da América, por meio de lei que garantia recursos econômicos para 

desenvolver programas de treinamento e esclarecimentos destinados a suprir tanto as 

necessidades dos indivíduos com deficiência como àquelas associadas à produção de TA para 

esses indivíduos (JOHNSON; BEARD; CARPENTER, 2007). 

No Brasil, a TA teve como nomenclatura Tecnologia Assistiva e Ajudas Técnicas, 

conforme aprovado pelo Comitê de Ajudas Técnicas e Secretaria Especial dos Direitos 

Humanos da Presidência da República – CAT/ SEDH/PR (BRASIL, 2009). Entretanto, o 

CAT propõe usar as expressões "tecnologia assistiva" e "ajudas técnicas" como sinônimas, em 

virtude de ainda constarem em legislação oficial (BERSCH, 2008). 

Existem várias TAs disponíveis para os cegos. Entre elas, o livro falado (descrição 

do livro em formato áudio) e o sistema Braille (código universal de leitura tátil e de escrita, 

composto por seis pontos em relevo dispostos em duas colunas) (ANDRADE, 2007). Sendo 

assim, a literatura de cordel pode ser adaptada à realidade do cego, pois apresenta seu formato 

em áudio e acessível a estes sujeitos. Mencionada literatura, tecnologia assistiva para cegos, 

foi construída na perspectiva de transpor lacunas que dificultam a devida inclusão destas 

pessoas (OLIVEIRA, 2009). Como observado, o cordel tornou-se expressivo meio de 

alfabetização e incentivo à leitura junto às populações carentes do Nordeste (LIMA, 2006). 

Ademais, como instrumento que pode ser usado em áudio, deve contribuir para o 

conhecimento destas pessoas, ou seja, ser informativo. Ao mesmo tempo, deve possibilitar a 

assimilação de conteúdos e provocar discussões com colegas e familiares (OLIVEIRA, 2007). 

A rima inserida nos versos faz o cordel ser interessante e atrativo. Nessa perspectiva, o 

enfermeiro pode utilizar-se destas estratégias para consolidar intervenções efetivas.  

Originária da Península Ibérica, a rima chegou ao Nordeste do Brasil em fins do 

século XIX, onde ficou conhecida e floresceu. Trazida pelos colonizadores europeus, desde o 

início do século XX desenvolveu-se no Ceará, especificamente em Juazeiro do Norte. Na 

cidade de Fortaleza, os folhetos surgiram na época da oligarquia de Nogueira Accioly (LIMA, 

2006). 

Em suas histórias escritas, os folhetos retratam assuntos diversos incluindo temas 

na área da saúde. Entre estes: diabetes, AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), 

dengue, mulher, amamentação, além de outros. Sendo assim, percebe-se que outros temas de 

saúde foram explorados durante a construção da tecnologia assistiva, porém a opção por 

aleitamento materno justifica-se pelo fato de esta temática estar cercada de mitos e tabus. 

Assim, parece evidente que tão sério quanto o desconhecimento de práticas de promoção da 
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saúde é a condição de utilizá-la com base em conceitos errôneos perpetuados pela cultura da 

comunidade. A utilização de literatura de cordel como estratégia educativa pode colaborar na 

adesão e manutenção do aleitamento materno.  

O incentivo à amamentação faz parte das ações no Ministério da Saúde do Brasil 

voltadas à saúde da mulher e da criança, pois esta quando amamentada, apresenta menor risco 

de desenvolver doenças, menor risco de internações, situações estressantes e menos gastos 

para a família e falta do pai ao trabalho, consequentemente, maior tranquilidade aos pais e 

família (BRASIL, 2009c). Ademais, representa momento de aproximação entre mãe e filho. 

Para pessoas cegas, situações como estas não são vivenciadas de forma ideal e 

completa, pois manuais, cartilhas e panfletos para as mesmas são escritos e não acessíveis. 

Por isso, tecnologias assistivas abordando estas temáticas serem importantes.  

No Ceará, de modo geral e de acordo com dados de 2006, 70% das crianças 

menores de quatro meses receberam exclusivamente leite materno, porém 28% daquelas na 

mesma faixa etária estavam em aleitamento predominante ou misto (BRAGA; MACHADO; 

BOSI, 2008).   

Como mostra pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde (MS, 2009), em 

crianças menores de seis meses a prevalência do aleitamento materno exclusivo (AME) foi de 

41% no conjunto das capitais brasileiras e Distrito Federal e a duração média do AME foi de 

apenas 54,1 dias, no período de 1999 a 2008. Entre as regiões, o Nordeste apresentou a menor 

taxa de AME, com 37%, e na cidade do Recife, essa prevalência atingiu apenas 38,3% nesse 

período, ficando à frente apenas de Salvador, Aracaju, Maceió e Fortaleza. 

O aleitamento materno é uma ação que deve ser exclusiva por seis meses e 

complementado até os dois anos ou mais, segundo recomendação da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS). Como apontam estas fontes, não há vantagens 

em se iniciar alimentos complementares antes dos seis meses. Esta iniciativa pode, até 

mesmo, causar prejuízos à saúde da criança, pois introduzir precocemente quaisquer outros 

alimentos pode trazer determinadas consequências, como: episódios de diarreia; 

hospitalizações por doença respiratória; risco de desnutrição se os alimentos introduzidos 

forem nutricionalmente inferiores ao leite materno (alimentos muito diluídos); menor 

absorção de nutrientes importantes do leite materno, como ferro e zinco; menor eficácia da 

lactação como método anticoncepcional; menor duração do aleitamento materno (BRASIL, 

2009c).  

Observa-se, portanto, a relevância desta temática e necessidade da educação em 

saúde mais voltada aos interesses da população, usando meios lúdicos que favoreçam o 
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entendimento no intuito de despertá-la para tal realidade. A exemplo das demais pessoas, o 

cego também precisa de uma educação que priorize suas demandas, utilizando-se de 

inovações, avanços tecnológicos e temas igualmente importantes. 

Conforme se percebe, pela evolução tecnológica, o acesso online pode significar 

quebra dos paradigmas ao desconstruir a resistência das pessoas a este tipo de aplicação e 

abranger um maior número de indivíduos (ALVES et al., 2006). Em muitas instituições de 

educação e associações de cegos, existem softwares disponíveis que possibilitam o acesso 

dessas pessoas ao computador e consequentemente à internet. Esta ferramenta é um leitor de 

tela que trabalha conjuntamente com um sintetizador de voz. Assim, o que está no monitor é 

lido e então o usuário recebe resposta audível de tudo o que passa ao navegar pelo sistema 

(ANDRADE, 2007). 

A pesquisa ora exposta tem o intuito de disponibilizar educação em saúde à 

população cega sobre a importância da amamentação para a promoção da saúde. Tal fato, 

portanto, relembra a primeira Conferência Internacional de Saúde, realizada em Otawa, a 

qual, em sua carta, apresenta as intenções que contribuem à promoção da saúde, dentre estas, 

o empoderamento. Foram discussões focadas essencialmente nas demandas em saúde nos 

países industrializados, embora tenham considerado as necessidades semelhantes de outras 

regiões do planeta (ROHLFS et al., 2011).  

Neste contexto, para efetivar esta tecnologia e torná-la adequada ao uso e 

consequente promoção da saúde, é essencial validá-la. Validar significa tornar válido, pronto 

para a utilização, consiste em avaliar se o objeto é medido conforme proposto permitindo 

concluir a obtenção dos resultados, através da utilização de instrumento que representa 

verdade ou quanto se afasta dela (POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). Refere-se a medir 

aquilo que se propõe, sua exatidão ou precisão (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

Atualmente, é preocupação dos pesquisadores da área da enfermagem a medição 

dos seus fenômenos, pois quando realizam investigações que envolvem ferramentas novas ou 

instrumentos utilizados por outros pesquisadores, faz-se necessário estabelecer a 

confiabilidade e validade. Caso estas não reflitam os conceitos da teoria que estão sendo 

avaliadas, as conclusões obtidas serão inválidas e não promoverão o desenvolvimento 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001).  

Tenciona-se a disponibilização de referida tecnologia para validação entre cegos, 

na perspectiva de tornar esta estratégia eficaz para melhorar os níveis de aleitamento materno.  
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2 OBJETIVO 

 

Validar tecnologia assistiva sobre amamentação para cegos na modalidade de 

literatura de cordel em áudio por meio do acesso online para promoção da saúde. 

 

3 HIPÓTESE  

 

A tecnologia assistiva “Amamentação em ação” é estratégia válida de promoção e 

educação em saúde.  
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Promoção da saúde e enfermagem 

 

As reflexões sobre o conceito de promoção da saúde originaram-se de 

determinados eventos como a Declaração de Alma-Ata para os cuidados primários em saúde; 

Carta de Ottawa, produto conceitual da I Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde; 

Declaração de Adelaide sobre Políticas Públicas Saudáveis; Declaração de Sundsvall sobre 

Ambientes Favoráveis à Saúde e a Declaração de Jacarta sobre Promoção da Saúde no século 

XXI em diante (BRASIL, 2001).  

A Primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde decorreu de 

crescentes expectativas por uma nova saúde pública. Este evento que resultou na Carta de 

Otawa trouxe novo conceito de promoção da saúde, o qual pode ser entendido como o nome 

dado ao processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de 

vida e saúde, abrangendo maior participação do indivíduo no domínio deste processo. A partir 

disto, a saúde deve ser encarada como recurso para a vida e não como a finalidade de viver. 

Assim, é vista não apenas como responsabilidade do setor saúde, mas, também, como a busca 

de um estilo de vida saudável, dependendo, portanto e principalmente, dos indivíduos 

envolvidos (HEIDMANN et al., 2006). 

Como descrito na referida Carta, a promoção da saúde está além deste setor. 

Dessa forma, deve disponibilizar estratégias que atuem nos determinantes e causas da saúde, 

priorizem a participação social e necessidade de elaboração de alternativas às práticas 

educativas que se restringem à intervenção sobre os hábitos e estilos de vida individuais. 

Ademais, ressalta ser sua função estimular a participação de todos os setores na busca por 

melhor qualidade de vida (CARVALHO; GASTALDO, 2008). 

Nesta óptica, ao retratar o conceito de promoção da saúde segundo este 

documento, é importante focar a capacitação da comunidade e a participação do próprio 

indivíduo com vistas à sua saúde, incluindo maior participação no controle deste processo, 

que remete à ideia de empowerment. Com base nessa concepção, a promoção da saúde 

permite ao indivíduo a busca por possibilidades e liberdade, concepção ampliada da saúde, a 

qual deve ser vista como recurso para a vida; como conceito positivo que enfatiza os recursos 

sociais e pessoais, bem como capacidades físicas dos sujeitos. Portanto, operar a promoção da 

saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde. Almejar a promoção da saúde 
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significa, ainda, ter estilo de vida saudável e caminhar em direção a um bem-estar de toda a 

sociedade (MASCARENHAS; MELO; FAGUNDES, 2012).  

Promoção da saúde é também capacitar os cidadãos para atuarem sobre os 

determinantes sociais da sua própria saúde. Em seus cinco campos de ação, a promoção da 

saúde traz: elaboração e implementação de políticas públicas saudáveis; reforço da ação 

comunitária; criação de espaços saudáveis; desenvolvimento de habilidades pessoais; e 

reorientação dos serviços de saúde (CAMPOS; BARROS; CASTRO, 2004). Estes campos 

diferenciam-se das estratégias de saúde tradicionalmente elaboradas pelo setor saúde. 

No contexto atual, quando se enfatiza a procura de modelos de atenção à saúde 

que extrapolem a assistência médico-curativa e o modelo biomédico, a promoção da saúde 

ganha evidência no campo da saúde pública. Ela resgata o conceito de saúde como produção 

social e tenta desenvolver políticas públicas e ações de âmbito coletivo que superem inclusive 

o enfoque de risco (campo da prevenção) (SÍCOLI; NASCIMENTO, 2003). Pouco a pouco, a 

promoção da saúde vai substituindo o modelo hegemônico até então vigente e propõe 

assistência e cuidados além da patologia e prevenção de doenças. 

Ao se mencionar as conferências e a literatura científica sobre promoção da saúde, 

os seguintes princípios são definidores nas práticas destas perspectivas: as ações de promoção 

da saúde pautadas na concepção holística de saúde, voltadas para a multicausalidade do 

processo saúde-doença; a equidade como princípio e conceito, garantindo acesso universal à 

saúde e eliminando as diferenças desnecessárias, evitáveis e injustas; a intersetorialidade, que 

articula saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação de ações para alcançar 

a saúde; a participação social no planejamento, execução e avaliação dos seus projetos; e a 

sustentabilidade, aqui entendida como um duplo significado, desenvolver iniciativas 

consoantes com os princípios de desenvolvimento sustentável e garantir processo duradouro e 

forte (WESTPHAL, 2006).  

Além destes, autores, como Sícoli e Nascimento (2003), baseados na Organização 

Mundial da Saúde, trazem o empoderamento e ações multi-estratégicas como princípios. 

Aqueles atrelados à participação social são destacados como princípios-chave, considerando a 

participação social objetivo essencial da promoção da saúde. No tocante a ações 

multiestratégicas, pressupõem a inclusão e consequente envolvimento de diferentes 

disciplinas e ligadas a isso a combinação de métodos e abordagens variadas, incluindo 

desenvolvimento de políticas, mudanças organizacionais, questões legislativas, educacionais e 

do âmbito da comunicação. 

Diante destes conceitos e informações, percebe-se que implementar promoção da 
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saúde não é processo simples. Exige esforços para incorporar fatores sociais, ecológicos e 

políticos nas estratégias utilizadas, os comportamentos de saúde e determinantes individuais 

devem ser incluídos em larga escala e concomitantemente abordados por diferentes ângulos. 

Os processos de promoção da saúde pedem junção de intervenções e cooperação entre pessoas 

e organizações de diversos setores dentro de uma comunidade (NAALDENBERG et al., 

2009). 

Em estudo de Choi e Lee (2007) no intuito de desenvolver programa de 

enfermagem culturalmente adaptado para a promoção da saúde, observou-se que o 

conhecimento e intervenções baseados na cultura são necessários para propiciar cuidado de 

enfermagem efetivo e consequentemente promover saúde. Intervenções sensíveis 

culturalmente são indispensáveis para o cuidado cultural adequado. Um poderoso meio para 

cuidar de problemas de saúde e satisfazer as necessidades culturais é a enfermagem 

transcultural. Para promover saúde, o profissional deve estar bem informado sobre a origem 

cultural dos clientes e deve considerar o modelo explicatório deles, proporcionando 

intervenções com base nos símbolos culturais e rituais da clientela. 

De acordo com a literatura, existem vários tipos de barreiras que dificultam às 

enfermeiras de saúde comunitária se sentirem confortáveis para se engajar na promoção da 

saúde focada na população ou comunidade. Dentre estas, constam as barreiras originárias do 

próprio enfermeiro de saúde pública, as decorrentes do nível da organização e as barreiras 

extraorganizacionais. No referente à primeira, os enfermeiros reconhecem se sentirem 

frequentemente mais confortáveis trabalhando com indivíduos um-a-um ou com famílias do 

que engajados na promoção da saúde em nível comunitário ou populacional. Isto 

provavelmente em virtude da inexperiência e falta de preparo para lidar com este tipo de 

trabalho. Quanto às barreiras organizacionais, os diretores, administradores e gestores também 

não estão ainda comprometidos com a ideia de promoção da saúde. Das barreiras 

extraorganizacionais sobressai a falta de recursos humanos e materiais, dentre outros 

(COHEN, 2006). 

De modo geral, as enfermeiras e especificamente as que trabalham na saúde 

pública têm papel de liderança na promoção da saúde. Estar focada no indivíduo/família tem 

tradicionalmente sido, e provavelmente continuará a ser, importante prática dos enfermeiros 

da saúde pública e isto pode servir como base para identificar questões que requerem futuras 

ações em nível de comunidade ou população. Para isso, é indispensável uma avaliação 

realística da capacidade do sistema de saúde pública. Sem esta análise e sem esforços para 

resolver as barreiras, não será possível investir na promoção da saúde focada na população, e 
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assim o objetivo de desenvolver sistema de cuidados de saúde com enfase na promoção da 

saúde entre grupos e populações jamais será possível e enfermeiros raramente terão a 

oportunidade de desempenhar o papel de liderança na promoção da saúde como tem sido 

almejado por eles (COHEN, 2006). 

Não só na saúde pública, mas também no ambiente hospitalar, existem 

dificuldades à efetivação da promoção da saúde. Em estudo, Casey (2007), com observação 

não participante para analisar a promoção da saúde por enfermeiras hospitalares na prática de 

enfermagem, percebeu pouca evidência de participação do cliente no cuidado. Ademais, as 

profissionais demonstraram poder sobre os clientes, mantiveram o foco na rotina e em 

completar as tarefas, empregando estratégias prescritivas e individualistas. Faltaram 

empoderamento, parceria, centralização no cliente e colaboração. Desse modo, a promoção da 

saúde não foi concretizada. Como principal estratégia identificou-se o repasse de informações, 

normalmente efetivado concomitante a alguma tarefa específica com o usuário. 

Para promover saúde, em qualquer ambiente, seja no hospital ou na saúde pública, 

o enfermeiro, assim como qualquer outro profissional de saúde, precisa compreender os 

princípios, campos de ação e conceitos. Com esta finalidade, é também fundamental saber a 

diferença básica entre os conceitos promoção da saúde e educação em saúde. Parece notório 

que alguns profissionais ainda usam inadequadamente estes termos.  

Pesquisas internacionais têm chamado atenção para explicitar a aplicação das 

estratégias de promoção da saúde na prática de enfermagem, porquanto é comum a utilização 

imprópria dos conceitos supracitados. Esses dois termos são considerados permutáveis na 

literatura de enfermagem. Consequentemente, dificulta-se compreensão de ambos pelas 

próprias enfermeiras. Apesar de inter-relacionados, eles são conceituados de forma diferente. 

Enquanto a promoção da saúde evidencia notáveis mudanças sobre determinantes de saúde 

(sociopolítico, cultural e ecológico), educação em saúde representa parte de uma ampla 

estratégia da promoção da saúde, habitualmente simbolizada por atividades que facilitam a 

avaliação profissional do estado de saúde individual (WHITEHEAD, 2006). 

A educação em saúde é uma atribuição dos profissionais de saúde e é conceituada 

como conjunto de saberes e práticas com a finalidade de prevenir doenças e promover saúde; 

prática que permite o cuidado a partir da interação profissional/paciente. Pode ser também 

conhecida como recurso pelo qual o conhecimento científico, intermediado pelos profissionais 

de saúde, atinge a vida cotidiana das pessoas, promovendo interação entre o científico e o 

conhecimento individual e cultural, para subsidiar a adoção de hábitos saudáveis e condutas 

adequadas de saúde (ALVES, 2004/2005). 
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Como contexto das práticas educativas, estas podem ser consideradas tanto 

formais e desenvolvidas nos espaços convencionais de trabalho - com a elaboração e 

promoção das palestras e distribuição de cartilhas, panfletos e folhetos - como informais, ou 

seja, implementadas nas ações de saúde cotidianas. Contudo, pela relevância da comunicação 

dialógica na educação em saúde, na qual o cliente é percebido como sujeito ativo e detentor 

de conhecimentos válidos e experiências, embora não seja o saber técnico-científico, valoriza-

se o espaço das relações interpessoais como contextos de práticas educativas (BARBOSA et 

al., 2010). 

 

4.2 Pessoa com deficiência e o uso de tecnologia assistiva 

 

Por deficiência entende-se toda perda ou anormalidade de estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gera limitação para o desempenho de atividades 

(BRASIL, 2008). O termo deficiência visual refere-se a uma situação irreversível de 

diminuição da resposta visual, como consequência de causas congênitas, hereditárias ou 

adquiridas, mesmo após tratamento clínico e/ou cirúrgico e uso de óculos convencionais 

(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2005); 

 Cegueira, por sua vez, é a condição na qual o indivíduo apresenta desde ausência 

total de visão até a perda da percepção luminosa e possui aprendizagem por meio da 

integração dos sentidos remanescentes preservados. Tem como principal meio de leitura e 

escrita o sistema Braille, porém também pode ser utilizado o áudio (MASINI; CHAGAS; 

COVRE, 2006), ambos denominados, após adaptações, de tecnologias assistivas. 

De modo geral, as pessoas com deficiência são excluídas de certas atividades ou 

até mesmo vistas como incapazes. Tal atitude é preconceituosa, pois todos têm os seus 

direitos civis (direito à liberdade e segurança pessoal; igualdade perante a lei; livre crença 

religiosa; propriedade individual ou em sociedade; e o direito de opinião), direitos políticos 

(liberdade e direito de participar do governo; direito de votar e ser votado), direitos 

econômicos (direito ao trabalho; à proteção contra o desemprego; à remuneração que assegure 

uma vida digna e direito à jornada de trabalho) e direitos sociais (direito à alimentação; 

moradia; saúde; previdência e assistência; à educação; cultura; e direito à participação nos 

frutos do progresso científico) e à saúde. Como garante a Constituição, as pessoas com 

deficiência devem ser respeitadas por todos (BRASIL, 2009a).  

Na saúde, tema em foco, a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência 

dispõe de diretrizes para a promoção da qualidade de vida destas pessoas dentre estas 
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capacitação de recursos humanos (BRASIL, 2008). Neste contexto, a profissão de 

enfermagem pode ser considerada serviço de tecnologia essencial para a pessoa em situação 

vulnerável e é recurso humano a ser capacitado para assistência de qualidade a esta parcela da 

população. 

Estudos realizados por Rebouças et al. (2012) e Costa (2009) contemplam a 

construção e validação de modelos de comunicação não verbal e verbal, respectivamente, 

entre enfermeiro e cego, por perceber que esta interação não era efetiva. Tais modelos foram 

elaborados no intuito de favorecer e facilitar a comunicação e interação enfermeiro e cego. 

Isto é fundamental quando comparado à capacitação de recursos humanos como preconiza a 

Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, pois a utilização dos referidos 

modelos por estes profissionais no atendimento aos cegos poderá gerar estratégias úteis na 

atuação dos enfermeiros. 

As pessoas se comunicam com o objetivo de entender e clarificar mensagens em 

suas interações. Trata-se de processo humano de emissão e recepção de mensagens 

concretizado através de dois meios de comunicação: verbal e não verbal (COSTA, 2009). No 

referente à percepção dos enfermeiros sobre sua comunicação, especificamente a não verbal, 

estudiosos a avaliam como falha, pouco explorada, e indicam a necessidade de investimentos 

na qualidade de ensino proporcionada aos alunos de graduação e pós-graduação em 

enfermagem, pois o comportamento não verbal determina o seu individual (SPAGNUOLO; 

PEREIRA, 2007), ou seja, auxilia na identificação das reais demandas e necessidades dos 

pacientes. A comunicação não verbal pode corroborar ou refutar a real mensagem expressa 

por alguém.  

De modo geral, os currículos de graduação não priorizam este aspecto de 

comunicação. Alguns apresentam conteúdos voltados a prevenir a deficiência e reabilitar o 

sequelado, mas a deficiência, com suas causas, consequências e relação profissional não se 

constitui tema transversal a ser discutido, principalmente em disciplinas como Enfermagem 

em Traumatologia, Gerontologia, Psicologia e Sociologia, dentre outras (FRANÇA, 2004). 

Em estudo cujo objetivo foi descrever a percepção de acadêmicos de enfermagem 

antes e após disciplina optativa intitulada Pessoa com deficiência física e sensorial: 

abordagem e tendências na enfermagem, concluiu-se ter esta contribuído na formação dos 

alunos de enfermagem ao capacitar futuros profissionais desta área para o cuidado dirigido às 

pessoas com deficiência. Além disso, observou-se a necessidade de inserção nas 

universidades de conteúdos sobre tal temática. Os futuros profissionais precisam estar 
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qualificados, sobretudo porque nas unidades de saúde, quaisquer que sejam, esta clientela tem 

direito a um atendimento de qualidade (REBOUÇAS et al., 2011). 

Com este raciocínio, inclui-se o conceito de acessível como:  

 
Espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento que possa ser 
alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas 
com mobilidade reduzida. O termo acessível implica tanto acessibilidade física 
como de comunicação (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2004, p. 2). 
 

Logo, refere-se às pessoas com deficiência, ao afirmar que a acessibilidade não 

corresponde só ao espaço físico e estrutura, mas também à comunicação e interação do 

profissional e cliente com esta especificidade. 

Diferentemente de outras tecnologias, a TA é compreendida como de caráter 

particular e para o usuário, elaboradas para favorecer o processo de ensino-aprendizagem, 

enquanto outras são empregadas para fins diagnósticos, médicos ou educacionais, (BERSCH, 

2008). Pode-se resumi-la como o desenvolvimento de recursos de acessibilidade capazes de 

amenizar determinados prejuízos, entre eles, a exclusão. Ao disponibilizar meios para a 

interação entre essas pessoas e o relacionamento delas com as demais, suas diferenças 

externas não mais as impedirão de ascender. Em consequência, poderão conquistar respeito e 

admiração, e, assim, minimizar possíveis obstáculos e barreiras para a inclusão no trabalho, na 

educação e no lazer (BRASIL, 2009). 

Inclusão é assunto amplamente discutido nos últimos anos, em nível educacional, 

no contexto social e cultural, no trabalho e na saúde (BRASIL, 2008). De modo geral, as 

pessoas possuem necessidade de se sentirem incluídas em qualquer ambiente, no intuito de 

interagir, comunicar-se, expressar-se e aceitar-se mutuamente. A comunicação é primordial na 

atualidade e as pessoas buscam isto constantemente, seja em âmbito intra ou interpessoal. As 

pessoas com deficiência não são diferentes. 

Ao se avaliar a evolução do conceito de pessoas com deficiência observa-se que a 

nomenclatura usada para classificar as pessoas com deficiência mudou, mas essa 

transformação não tem sido suficiente para instigar modificações no olhar da população 

acerca desta clientela. É preciso ainda mais valorização do papel destas pessoas, favorecendo 

o desenvolvimento de habilidades pessoais (BAPTISTA; PAGLIUCA, 2009). 

Numa sociedade excludente, certos fatores, como a comunicação, barreiras 

atitudinais, estruturais, dificultam a inclusão de pessoas com deficiência. Por isso, a 

tecnologia assistiva é estratégia a ser adotada pelos profissionais e é usada para identificar 

recursos e serviços que colaboram para facilitar e auxiliar tanto as pessoas com deficiência 



26 
 

como idosos. Seu intuito é promover a inclusão na sociedade e permitir a estes usuários 

melhor capacidade funcional. 

Especificamente, a TA tem a finalidade de ajudar tanto o indivíduo com 

deficiência a melhorar seu desempenho funcional como também outras pessoas que em 

alguma etapa da vida encontraram e encontrarão obstáculos em decorrência de 

envelhecimento, doença, acidentes (EDYBURN, 2003). Está relacionada com o universo de 

ordens do desempenho humano. Sua aplicação abrange este universo, variável desde 

atividades consideradas básicas no cotidiano das PcD e idosos, até o desempenho de 

atividades profissionais (BRASIL, 2009). 

Esta tecnologia é, portanto, compreendida como ajuda para alcançar com êxito 

uma atividade funcional. Dentro desta realidade, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, 

médicos, engenheiros, arquitetos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, psicólogos, 

fisioterapeutas deverão atuar, entendendo o contexto deste cliente especificamente. Tais 

serviços farão a avaliação da totalidade na qual está inserida a pessoa. Estão envolvidos 

também na implementação, treinamentos e discussão da tecnologia assistiva (COOK; 

POLGAR, 2008). 

Nesta óptica, a intersetorialidade deve responder às necessidades de uma 

coletividade, mobilizando setores responsáveis e envolvendo a população no diagnóstico das 

situações e avaliação das ações implementadas. É processo de construção compartilhada, pois 

os diversos setores estão envolvidos com vistas a partilhar saberes, linguagens e modos de 

fazer não usuais. A intersetorialidade remete à ideia de que os setores envolvidos têm algum 

grau de abertura para dialogar, estabelecendo vínculos de co-responsabilidade e co-gestão 

pela melhoria da qualidade de vida da população (CAMPOS; BARROS; CASTRO, 2004). 

Na busca de atender às demandas sociais, a intersetorialidade se processa em meio 

às políticas públicas e está fundamentalmente atrelada à prática, ou seja, ao enfrentamento dos 

problemas reais. Para tal, pressupõe a articulação entre vários e diversos sujeitos para 

enfrentar estes problemas complexos. Isto constitui-se uma nova forma de trabalhar, de 

governar e de construir políticas públicas, que favoreçam a superação da separação e 

fragmentação dos conhecimentos e das estruturas sociais a fim de determinar efeitos mais 

significativos na resolutividade desses problemas  (CORMELATTO et al., 2007). 

A ação intersetorial surge como uma nova possibilidade para resolver os 

problemas de uma população que ocupa determinado território. É uma perspectiva importante, 

sobretudo por apontar para uma visão integrada dos problemas sociais e de suas soluções. 

Com ela, tenta-se adequar os recursos insuficientes mediante soluções integradas, pois a 
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complexidade da realidade social exige um olhar amplo, não limitado ao âmbito de uma única 

política social. Logo, a intersetorialidade agrupa a ideia de integração, território, equidade, 

enfim, dos direitos sociais (JUNQUEIRA, 2004).  

Diante disto, vários são os tipos de TA passíveis de serem trabalhados pelos 

profissionais e pela pessoa com deficiência em conjunto: auxílios para a vida diária e prática; 

comunicação alternativa e aumentativa; recursos de acessibilidade ao computador; sistemas 

de controle de ambiente; projetos arquitetônicos para acessibilidade; órteses e próteses; 

adequação postural, auxílios de mobilidade; auxílios para PcD, cegos ou com visão subnormal 

e auxílios para pessoas com surdez ou déficit auditivo (BERSCH, 2008). 

Particularmente para a PcD visual, há recursos de acessibilidade ao computador, 

auxílios de mobilidade, como as tecnologias responsáveis pela independência e autonomia 

desta clientela. Recursos de acessibilidade ao computador abrangem os hardwares e 

softwares, que poderão ser utilizados por pessoas com limitações sensoriais e motoras, para o 

acesso ao computador, e são classificados como equipamentos de entrada e saída. Nos 

primeiros, incluem-se teclados modificados, mouses especiais, software de reconhecimento de 

voz, entre outros. E, também, monitores especiais, sintetizadores de voz, impressoras Braille, 

softwares leitores de texto (OCR), software para controle do computador com síntese de voz, 

além de outros. Incluem-se ainda os leitores de tela (software), dispositivos como calculadora, 

termômetro, teclado e celular falados. Estes últimos se configuram como auxílios para a PcD 

visual, cegos ou com visão subnormal. Enfim, são materiais que promovem a qualidade de 

vida e a independência desta clientela. Quanto aos auxílios de mobilidade, se referem a 

qualquer equipamento, estratégia ou veículo a ser usado para melhorar a movimentação, 

mobilidade de uma PcD ou idoso. São exemplos as bengalas, muletas, cadeiras de rodas 

motorizadas e de autopropulsão, entre outros. 

Alguns softwares possibilitam ao deficiente visual ter acesso ao mundo digital. 

Entre este: o DosVox, o Jaws e o Virtual Vision. DosVox é tecnologia desenvolvida pelo 

Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro sob 

coordenação do professor José Antônio dos Santos Borges. É gratuito. A sua interface 

baseada em textos lidos pelo sintetizador de voz, permite ao usuário gerenciar, ler e imprimir 

documentos de texto e páginas da web, além de inúmeras outras possibilidades (BORGES, 

2013). O Jaws foi implementado por empresa norte-americana, foi traduzido e adaptado para 

sua comercialização no Brasil pela Associação Brasileira de Assistência ao Deficiente Visual. 

Permite o acesso ao computador às pessoas com deficiência visual, através da tecnologia de 

voz sintetizada em ambiente windows. Virtual Vision, por sua vez, desenvolvido por empresa 
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brasileira (Micropower) é um software leitor de telas que se destaca pela compatibilidade com 

a maioria dos principais aplicativos para os sistemas operacionais da linha windows. 

Atualmente, o leitor de tela da Micropower possui fonética em português de excelente 

compreensibilidade, além de ser bastante customizável (BRITTA, 2013). 

No caso dos cegos ou de pessoas com visão subnormal, a comunicação ocorre 

basicamente pelos sentidos remanescentes, tato e audição. Por isso, materiais preparados para 

esta clientela devem possuir características específicas (CEZARIO; PAGLIUCA, 2007). O 

enfermeiro, como profissional responsável pela educação e promoção da saúde, cria 

estratégias no seu ambiente de trabalho como forma de dinamizar a assistência. Para os cegos, 

porém, materiais visuais, a exemplo de manuais, panfletos e cartilhas em tinta, são 

inadequados, pois requerem ajuda de outra pessoa para serem eficazes na difusão de 

informações em saúde (OLIVEIRA, 2009).  

O conteúdo no formato áudio possibilita o acesso pelo cego, mas é necessário que 

o material, além de sonoro, seja atrativo para despertar motivação para o acesso. Uma forma 

de atrair esse público é a rima, por aguçar o interesse. É fator primordial na construção da 

literatura de cordel. Portanto, a literatura de cordel cantarolada se constitui em opção acessível 

mediante uso de um software e poderá constituir instrumento de educação e promoção da 

saúde para cegos (OLIVEIRA, 2009). 

 

4.3 A literatura de cordel sobre amamentação como tecnologia assistiva para promoção 
da saúde do cego 
 

No Brasil, é crescente o interesse de educadores e estudantes pela literatura de 

cordel, principalmente em escolas públicas da região Nordeste. Este veículo de comunicação 

de massas, batizado como “professor folheto”, foi responsável pela alfabetização de milhares 

de nordestinos. Em muitos casos, os folhetos eram o único tipo de leitura ao qual a população 

rural tinha acesso. Poderia fazer parte do material usado nas escolas de ensino fundamental, 

médio ou universidades. O interesse pelo cordel era despertado e então um romance, dois, três 

eram lidos. Pouco a pouco, outras leituras eram estimuladas (LIMA, 2006). Alguns fatores 

contribuem para isto: seu custo mínimo, sua linguagem acessível e mensagem facilmente 

compreensível pela população em geral (OLIVEIRA, 2007). De forma acessível ao cego, este 

poderá explorar o conteúdo, proporcionando-lhe maior independência e atitude diante de 

dúvidas. 
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No século XX, o cordel era meio pelo qual as camadas populares recebiam 

conhecimento. A maioria dos folhetos era lida de maneira coletiva e, assim, aproximavam-se 

das pessoas analfabetas ou daquelas com pouca intimidade com o mundo da escrita. Os 

folhetos de cordel compreendem a parte impressa e, como tal, representam menos de 1% da 

poesia realmente feita no nível popular. Todos os demais são cantarolados por violeiros ou 

cantadores. Recentemente, os folhetos aos quais se tem acesso compreendem pequena parcela 

do que era produzido pelos poetas populares. Por serem confeccionados em papel mais leve, 

seu preço era inferior ao de jornais e revistas. Mesmo as pessoas analfabetas possuíam 

folhetos, pois isto significava ter um pouco do conhecimento. De modo geral, os analfabetos 

tinham uma maneira de reconhecer o cordel: pelas ilustrações das capas, denominadas 

xilogravuras (MENEZES NETO, 2008). 

Em estudo realizado no Pará sobre esta temática, segundo se constatou, os 

folhetos no século XX, além de serem considerados meios de lazer por celebrar em seus 

versos histórias de heroísmo, valentia, amor, eram poderosos meios de informação, em 

especial por retratarem os últimos acontecimentos. Os poetas desempenhavam papel de 

“jornalistas” populares, transformando as notícias dos jornais em versos rimados. Estes poetas 

puderam incluir todas as pessoas no mundo dos acontecimentos, das mais simples às mais 

notórias, ao possibilitarem o acesso das camadas populares às notícias (MENEZES NETO, 

2008).  

Como mostram estes argumentos, a literatura de cordel tornou-se poderoso 

instrumento de comunicação para a população, pois divulgava acontecimentos importantes em 

épocas quando os demais meios eram de difícil acesso. Embora mais presente no Nordeste, o 

cordel existia, também, em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Belém do Pará, 

Amazônia, Rondônia e Brasília, influenciado, muitas vezes, pelo homem sertanejo ao migrar 

para outras regiões à procura de melhores condições de vida (MARTINS; SPIRLANDELLI; 

MAGALHÃES, 2008). 

No segundo ano de vida, o leite materno ainda é considerado poderosa fonte de 

nutrientes. De acordo com estimativas, uma quantidade de 500ml de leite materno ainda nesta 

faixa etária da vida fornecem 95% das necessidades de vitamina C, 45% das de vitamina A, 

38% das de proteína e 31% do total de energia. Além disso, o leite materno continua 

protegendo contra doenças infecciosas. Em estudos realizados envolvendo três continentes 

concluiu-se que quando as crianças não eram amamentadas até o segundo ano de vida a 

chance de morrer por doença infecciosa era duas vezes maior quando comparadas com 

crianças amamentadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). 
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Portanto, o leite materno contém todos os nutrientes essenciais para o crescimento 

e desenvolvimento excelentes da criança pequena. E, ainda: é melhor digerido, quando 

comparado com leites de outras espécies, que devem ser evitados. O leite materno supre 

sozinho as necessidades nutricionais de uma criança em seus primeiros seis meses e, também, 

continua sendo importante fonte de nutrientes no segundo ano de vida, especialmente de 

proteínas, gorduras e vitaminas (BRASIL, 2009c). 

Sendo assim, é papel do enfermeiro, e de todos os profissionais da saúde, 

promover o aleitamento materno para as diversas camadas da população, utilizando-se de 

diferentes estratégias consideradas instigantes, entre estas, a literatura de cordel. Para o cego, 

particularmente, as estratégias devem ter especificidades, ou seja, precisam estar acessíveis e 

adaptadas para serem exploradas por este público-alvo.  

Em determinada pesquisa, verificou-se que as enfermeiras de uma escola 

priorizam o início da amamentação e sua duração. Conforme estas profissionais apontam, 

propiciar educação e apoio com vistas a incentivar gestantes adolescentes para amamentarem 

seus filhos é fundamental. Algumas destas profissionais afirmam que conteúdos de 

aleitamento materno devem ser incluídos nos currículos escolares (SPEAR, 2007).  

No tocante à educação em saúde em relação à promoção do aleitamento materno 

(AM), recentemente muitos esforços têm sido empreendidos pelos enfermeiros para informar 

às mulheres interessadas em engravidar ou que já estão gestantes os benefícios desta prática. 

Várias são as atividades de promoção da saúde e sessões de educação em saúde focadas no 

encorajamento das mulheres para o aleitamento materno. Dentre estas estratégias estão 

eventos de promoção do aleitamento materno, salas de pré-natal, grupos de apoio para 

amamentação e consultores de lactação nos hospitais e comunidades (WALSH; MOSELEY; 

JACKSON, 2008). 

Segundo o Ministério da Saúde, embora cerca de 97% das crianças brasileiras 

iniciem a amamentação no peito logo nas primeiras horas de vida, o período de manutenção e 

oferta desta é curto, pois, ainda conforme afirma este órgão, a população brasileira tem uma 

média de aleitamento materno de 29 dias (BRASIL, 2009b). Em comparação, no Canadá, há 

percentual de somente 17% de um total estimado de 85% de mães que continuam o 

aleitamento materno exclusivo nos seis primeiros meses (WALSH; MOSELEY; JACKSON, 

2008).  

Enfim, a amamentação é temática relevante e precisa ser esclarecida e trabalhada 

com as famílias. Para as mulheres cegas, em decorrência da escassez de tecnologias 

educativas acessíveis, é necessária a elaboração de materiais com tal finalidade. 
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5  REFERENCIAL TEÓRICO- METODOLÓGICO 

 

5.1 Teoria e modelo de construção de instrumentos psicológicos 

 

Segundo Pasquali (2010), para a construção de instrumentos psicológicos, o 

pesquisador precisa apropriar-se de algumas disciplinas ensinadas na universidade, dentre as 

quais, disciplinas básicas que o capacitem sobre o objeto de estudo, disciplinas de 

delineamento metodológico e estatístico para seguimento e construção do sistema (sinônimo 

de objeto, coisa que possui atributos, propriedades, objeto de estudo). Seu método pode ser 

utilizado por outras áreas e tem como função a construção de testes psicológicos baseados em 

três grandes polos: teórico, empírico e analítico.  

O polo teórico descreve os passos para a elaboração do objeto psicológico ou 

construto. São seis passos: sistema psicológico, propriedade, dimensionalidade, definições, 

operacionalização e análise dos itens. Como produto de cada um destes passos mencionam-se, 

respectivamente, o sistema psicológico, a propriedade do sistema psicológico, a 

dimensionalidade do atributo, a definição dos construtos (definições constitutiva e 

operacional), a operacionalização do construto e análise dos itens. No polo empírico ou 

experimental são realizados o planejamento da aplicação e a própria coleta da informação 

empírica (amostra). No polo analítico, os procedimentos de análises estatísticas são efetuados 

para se obter um instrumento válido, preciso e, se for o caso, normatizado (PASQUALI, 

2010).  

A seguir, no Diagrama 1, expõe-se o modelo de construção e validação de 

tecnologia. 

Figura 1- Organograma para elaboração de medida psicológica 
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Fonte: Pasqualli (2010). 
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Em pesquisa anterior implementou-se a etapa do polo teórico (OLIVEIRA, 2009) 

e no presente estudo serão aplicados os polos empírico e analítico. 

 

5.1.1 Procedimentos teóricos 

 

O modelo teórico adotado refere-se ao estudo do sistema psicológico, área de 

formação do autor, mas pode ser aplicado a diversificados objetos de estudo (PASQUALI, 

1999). Nesta circunstância, a denominação sistema psicológico diz respeito ao objeto de 

estudo, de interesse. Para a devida definição deste, o pesquisador deve basear-se na literatura 

e experiência do orientador. No polo teórico existem seis passos para a construção do objeto 

de interesse (PASQUALI, 2010) a saber:  

1o Passo – O sistema psicológico: Representa o objeto de interesse, o universo, e 

o atributo dele constitui a delimitação desse universo. Esses atributos são geralmente 

chamados de variáveis. Quanto mais restrito ou elementar for o sistema, mais fácil se torna a 

construção de um sistema. 

2o Passo – A propriedade do sistema psicológico: O sistema não constitui objeto 

direto de mensuração, mas suas propriedades ou atributos, são os aspectos que o distinguem. 

Neste passo delimitam-se as propriedades deste sistema. 

3o Passo – A dimensionalidade do atributo: A dimensionalidade do atributo diz 

respeito à sua estrutura interna, semântica. Neste passo, decide-se se o construto é uni ou 

multifatorial. Os fatores que constituem o construto são os resultados desta etapa.  

4o Passo – A definição dos construtos: Neste passo, é necessário conceituar 

detalhadamente o construto, novamente baseando-se na literatura pertinente, peritos da área e 

a própria experiência. A definição constitutiva é encontrada quando os conceitos são definidos 

através de outros conceitos. Aparece como definição de termos em dicionários e 

enciclopédias. Por sua vez, a definição operacional é a passagem do terreno abstrato 

(definição constitutiva) para o terreno concreto. Define comportamentos que devem ocorrer. É 

conceituada como tal quando o mesmo construto é definido em termos de operações 

concretas, ou seja, de comportamentos físicos por meio dos quais o construto se expressa.  

5o Passo – A operacionalização do construto: Neste passo dá-se a construção de 

itens que são a expressão da representatividade comportamental do construto. Constitui-se de 

três etapas: 1. Fontes de itens: Literatura, baseada em outros testes sobre o mesmo construto; 

entrevistas, questionamentos feitos a representantes da população-alvo; e categorias 

comportamentais, que correspondem às definições constitutivas e operacionais. 2. Regras para 
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a construção de itens: São aplicadas à construção do item individualmente e ao conjunto 

destes, como expressar comportamento, não uma abstração; ser capaz e mostrar se conhece a 

resposta, em caso de instrumento psicológico; utilizar frases curtas, com expressões simples, 

sem justificativas para a simplicidade; usar expressões consistentes com o atributo e com 

outras afirmativas, de uma forma distinta; variar a linguagem, pois o uso dos mesmos termos 

pode confundir; formular frases com expressões de reação modal, ou seja, não empregar 

expressões extremadas, para que as respostas não já estejam viciadas; formar frases com 

expressões condizentes com o atributo e de modo que não pareça ridículo, despropositado ou 

infantil. Deve haver, portanto, itens fáceis, difíceis e médios. Além disso, o conjunto dos itens 

deve contemplar toda a extensão de magnitude do contínuo desse atributo. 3. Quantidade de 

itens: O instrumento final deve conter um número razoável de itens. Indica-se, para o 

construto ser bem representado, cerca de vinte itens.  

A validação aparente tem o objetivo de evitar que o construto se apresente 

demasiadamente primitivo para estes sujeitos. Deve-se, pois, torná-los compreensíveis para 

todos os membros da população à qual se destina (PASQUALI, 2010).  

 6o Passo – A análise dos Itens: Para ter garantia de validade, depois de 

operacionalizado, o construto deve ser testado. A análise teórica dos itens é realizada por dois 

tipos distintos de juízes, com vistas à compreensão dos itens (análise semântica) e pertinência 

dos itens ao construto que representam (propriamente denominada análise de juízes). 1. 

Análise semântica dos itens: necessária no intuito de tornar os itens compreensíveis, 

inteligíveis para o estrato mais baixo (de habilidades) e mais sofisticado (de maior habilidade) 

da população meta. Para avaliação, pode-se apresentar separadamente ou aplicar a uma 

amostra de aproximadamente trinta sujeitos, conforme público-alvo. 2. Análise dos juízes: 

denominada análise de construto, nela os juízes devem ser peritos na área, pois a função deles 

é verificar se os itens mantêm relação com o traço em discussão.  

 

5.1.2 Procedimentos experimentais 

 

Nesta etapa, dois passos são relevantes: planejamento da aplicação do instrumento 

e a própria coleta da informação empírica.  

7o Passo – Planejamento da Aplicação: Definição da amostra e instruções de 

como aplicar o instrumento. Quanto à amostra, segue regras de amostragem (estatística), e 

para concretizá-la, devem-se definir as características da população-alvo. No concernente às 
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instruções para aplicação, segundo ponto do planejamento para aplicação do instrumento, o 

pesquisador precisa definir sistemáticas e o formato do instrumento. 

Na sistemática, é mister elaborar uma estratégia de convencimento para os 

responsáveis pelos sujeitos que entrarão na amostra, e uma estratégia operacional para 

viabilizar a aplicação do instrumento. Para isso, se requer definir as condições de aplicação 

(será individual ou coletiva, será preciso ou não aviso prévio aos testandos). 

No referente ao formato do instrumento, deve-se decidir como serão as respostas 

dos sujeitos para cada item. Existe uma infinidade de formatos possíveis, todos com 

vantagens e desvantagens. As instruções que acompanham o instrumento têm como função 

tornar fácil e inambígua a tarefa do respondente. Para isso, deve-se deixar claro como o 

sujeito responderá o instrumento, esclarecer qual a finalidade do teste, além de exemplificar 

respostas. 

8o Passo – Aplicação e Coleta: Para a coleta de dados, os sujeitos precisam estar 

num ambiente agradável e tranquilo, livre de tensões e distrações. Ademais, o aplicador deve 

ser competente para executar tal tarefa.  

 

5.1.3 Procedimentos analíticos 

 

Nesta etapa, estão as análises estatísticas, correspondente aos quatro últimos 

passos: dimensionalidade do instrumento (validade), análise empírica dos itens, precisão do 

instrumento e estabelecimento de normas. 

9o Passo – Dimensionalidade do Instrumento: Análise fatorial do instrumento, 

esta constitui a demonstração da validade e representa igualmente a análise preliminar dos 

itens. Mostra o que o instrumento está medindo e qual a covariância entre o item e o fator.  

10o Passo – Análise Empírica dos Itens: Tem o objetivo de verificar outras 

características a serem apresentadas dentro de um mesmo instrumento, além de serem 

legítimos representantes do traço latente. 

11o Passo – Precisão do Instrumento: Ser fidedigno. Para isso, surgem vários 

tipos de precisão ou fidedignidade.  

12o Passo – Estabelecimento de Normas: Este passo relaciona-se à padronização 

e normatização, que dizem respeito à uniformidade em todos os procedimentos (PASQUALI, 

2010). 
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6 MÉTODO 

 

6.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de uma pesquisa do tipo desenvolvimento metodológico. Nesta, o foco é 

o desenvolvimento, avaliação e aperfeiçoamento de instrumentos e estratégias metodológicas 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2011). Sendo assim, a presente pesquisa tem o propósito de 

validar a tecnologia assistiva, contendo assuntos sobre aleitamento materno, como estratégia 

educativa para promoção da saúde de pessoas cegas. 

Nesta pesquisa, adotou-se o modelo de Pasquali (2010), constituído por três polos: 

teórico, empírico e analítico. Conforme referido, o procedimento teórico foi realizado em 

pesquisa anterior e diz respeito à concretização dos seis primeiros passos do modelo 

(OLIVEIRA, 2009). Parte do último passo, teste piloto, foi implementado na presente 

pesquisa. Além deste, os polos empírico e analítico. Aquele reporta-se ao planejamento da 

aplicação da tecnologia e à própria coleta e este às análises estatísticas. 

Os polos empíricos e analíticos aludem ao planejamento da aplicação dos 

instrumentos, à própria coleta da informação empírica, dimensionalidade dos instrumentos 

(validade), análise empírica dos itens, precisão da escala e estabelecimento de normas. 

 

6.2 Ambiente e período do estudo 

 

A pesquisa utilizou a infra-estrutura física e tecnológica do Laboratório de 

Comunicação em Saúde (LabCom_Saúde) da Universidade Federal do Ceará (UFC).  

Este laboratório é subsidiado financeiramente pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Construído em 2004, tem como objetivo a realização 

de pesquisas de comunicação em saúde com diferentes clientelas e situações. Constitui 

também em espaço de ensino de comunicação para alunos da graduação e pós- graduação.  

Como ambiente físico, contém paredes especiais feitas de lã de vidro e gesso para 

isolá-lo do ambiente externo e impedir que ruídos atrapalhem o andamento e as gravações dos 

experimentos. Para a manutenção da acústica do local, as portas de madeira são preenchidas 

com material isolante. Dispõe, ainda, de diversificada aparelhagem tecnológica com 

computadores de última geração, os quais possibilitam conexão com a internet, mesa de som e 

vídeo, câmeras filmadoras, televisões, multimídia e microfone. É dividido em cinco 
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ambientes: 1. Antessala, usada para reuniões, espera e acomodação dos visitantes antes da 

atividade planejada; 2. sala de filmagem, espaço amplo no qual situações fictícias e reais de 

comunicação podem ser trabalhadas; 3. aquário, onde se localizam equipamentos como 

computador, mesas de edição e controle das câmeras; 4. banheiro; e 5. copa.  

Utilizou-se esta estrutura para acesso à internet, visto que esta tecnologia pode 

ajudar pessoas com deficiência a superar problemas de mobilidade ou discriminação social. 

Em outro contexto, todas as tecnologias têm propósito de reestruturar as comunicações e 

relações entre os indivíduos. Além disso, a internet é fator efetivo na promoção do 

desenvolvimento sociocognitivo de deficientes visuais e, por isso, constitui-se em prática de 

inclusão digital. Se o uso do computador no ensino é capaz de favorecer o processo 

educacional, no caso de um deficiente visual, este é um recurso que favorece sua vida, pois é 

considerado meio de comunicação, produção, construção, diagnóstico, entre outros 

(SCHLÜNZEN, 2005). 

A pesquisa foi realizada de agosto de 2012 a março de 2013. 

  
6.3  População e amostra 

 

Segundo dados do último Censo (2010), a população brasileira de cegos é de 

528.624 pessoas. A prevalência de cegueira no Brasil, de acordo com aspectos 

sociodemográficos, varia entre 0,25% e 0,7% na população (TEMPORINI; KARA-JOSÉ, 

2004). Justifica-se a escolha pela população nacional em virtude da opção de trabalhar com 

uma amostra representativa de toda a população. 

Para cálculo do tamanho da amostra, considerou-se a seguinte fórmula, tendo em 

vista o tamanho N da população ser infinita: 

  

� t é o valor da distribuição de Student, no nível de 5% (t=1,96); 

� P é a prevalência de PcD visual no Brasil conforme a literatura 

sobre a temática (P= 0,25%); 

� Q é a proporção de pessoas não cegas no Brasil (Q= 99,75%); 

� E2 =0,77%); 

� n é o tamanho da amostra 

► n= t2
 5% x P x Q/E2 

               
Após os cálculos estatísticos, encontrou-se o tamanho da amostra como sendo n= 

124.  
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Como critérios de inclusão dos sujeitos constaram a idade mínima de 18 anos e o 

domínio básico de uso do software disponível. O critério para seleção de pessoas com no 

mínimo 18 anos, explica-se pelo fato do próprio sujeito assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido.  

 

6.4  Coleta de dados  

 

6.4.1 Processo de coleta de dados 

 

O recurso avaliado por estas pessoas cegas foi literatura de cordel sobre 

aleitamento materno intitulada Amamentação em ação (APÊNDICE A), disponibilizada 

através do software acessível a pessoas cegas. Mencionado cordel consta de 44 sextilhas, 

estrofes com seis versos, dispostos da seguinte maneira: o segundo, quarto e sexto versos têm 

rimas e o primeiro, terceiro e quinto são versos livres (LIMA, 2006). Foi cantarolado e 

disponibilizado para validação desta forma. 

Nesta pesquisa, a literatura de cordel no estilo áudio se fará presente no intuito de 

promover saúde à população cega sobre a temática amamentação. Com esta finalidade, 

elaborou-se folheto sobre este tema objetivando esclarecer tanto os pais como os demais 

familiares sobre importância e vantagens desta atitude, sabendo, pois, que é primordial às 

crianças. 

Esta tecnologia, após elaboração, em estudo anterior (OLIVEIRA, 2009), foi 

avaliada por quatro grupos de especialidades, respectivamente, avaliação de conteúdo, 

literatura de cordel, aspectos pedagógicos e aspectos técnicos. A primeira teve o intuito de 

apontar a relevância, coerência e clareza dos tópicos abordados na tecnologia. Em relação à 

literatura de cordel, respeitou-se o cumprimento coerente das regras literárias. Foram 

observados aspectos referentes à acessibilidade da tecnologia para pessoas cegas pelos juízes 

de aspectos pedagógicos. E, finalmente, os aspectos técnicos, concernentes às devidas 

características no acesso online. 

Após construção, o cordel está apresentado nas seguintes temáticas:  

1. Composição do leite materno;  

2. Vantagens da amamentação para a mãe e família;  

3. Vantagens da amamentação para a criança;  

4. Mitos e tabus; 

5. Profissional, família e amamentação; 
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6. Comunicação em saúde. 

Como se sabe, o leite materno é um dos mais ricos alimentos e possui todos os 

nutrientes necessários ao bebê. Quanto às vantagens da amamentação para a mulher, 

destacaram-se a tranquilidade da mãe ao amamentar seu filho, a maior rapidez na involução 

uterina, evitando, com isso, hemorragia no pós-parto, menor chance de câncer de mama e de 

ovário, diminuição do risco de anemia, entre outros. Nas vantagens da amamentação para o 

bebê, incluíram-se a nutrição adequada, a presença de anticorpos no leite, o afeto, a segurança 

por estar com a mãe, menos chances de desenvolver quadros infecciosos, entre outros. 

Retrataram-se mitos e tabus, tais como “leite fraco”, “produz pouco leite” e “arrotar no peito”. 

A tecnologia abordou ainda o aleitamento materno como meio de promoção da saúde, com 

enfoque no profissional e na família sendo ressaltada a necessidade, por parte das mães, da 

doação do leite materno, porquanto muitos bebês são alimentados e nutridos desta forma. E, 

por último, a comunicação em saúde, enfatizada também nesta literatura como eficaz para o 

aprendizado à população em geral, contribuindo para o sucesso de tal ação, pois, como 

divulgado, a amamentação não é apenas um ato materno; ela envolve toda a família porque 

não só a criança e a mãe são beneficiárias de tal ação. 

Antes da coleta de dados, houve divulgação desta pesquisa por meio de correio 

eletrônico às principais instituições relacionadas às pessoas cegas do país. A divulgação foi 

direcionada aos coordenadores dos referidos locais, por uma carta-convite (APÊNDICE B), 

esclarecendo os objetivos e vantagens da pesquisa. Ademais, divulgou-se o estudo também 

entre os cegos que mantêm contato com estas instituições, via correio eletrônico após 

autorização das próprias associações e envio por estas dos referidos contatos. Em face da 

dificuldade de captação destes sujeitos, a pesquisadora também se comunicou com as 

associações filiadas à Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB). Diante das escassas 

respostas, decidiu-se pelo convite via telefônica. Com esta estratégia, manteve-se contato com 

as Associações dos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Rondônia, Roraima e São Paulo. Algumas destas, porém, alegaram não estar 

interessadas em participar do estudo, outras não responderam e, ainda, entidades que 

referiram interesse, no momento do convite formal não cumpriram prazos de preenchimento 

dos instrumentos, portanto, não efetivaram a participação. Como a região mais acolhedora, 

destacou-se o Nordeste, talvez pelo conhecimento da cultura do cordel. Contou-se, também, 

com o sul. Neste intuito, os Estados que aceitaram contribuir foram Ceará, Piauí, Pernambuco 

e Paraná.  
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Para captação e consequente avaliação da tecnologia por alguns sujeitos, recorreu-

se ao auxílio de pessoas para ajudá-los no acesso ao site. Esses mediadores foram indicados 

pelos coordenadores das associações, então, acessavam o site juntamente com o sujeito da 

pesquisa, ouviam a tecnologia e ajudavam no preenchimento do instrumento, à medida que os 

sujeitos precisassem. Alguns preferiram responder ao instrumento utilizando o correio 

eletrônico e, assim, a pesquisadora enviava o instrumento. 

A página da web: www.labcomsaude.ufc.br (APÊNDICE C) fez parte do estudo 

para concretizar a coleta. A mesma tem ferramenta própria, capaz de contabilizar o número de 

acessos à pesquisa e armazenar as avaliações da TA. Para tanto, com vistas à participação 

neste estudo, o sujeito primeiro acessava a página supracitada, clicava no menu pesquisa e 

escolhia a opção, título da tecnologia “Amamentação em ação”. Depois, preenchia documento 

validando as informações do Termo de Consentimento, e, para isso, digitava número do 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) responsabilizando-se pelas respostas e veracidade destas. 

Efetivados estes passos, o participante, então, escutava a TA disponível, por 

aproximadamente quinze minutos e a avaliava, utilizando o instrumento de validação 

(APÊNDICE D).  

A tecnologia foi dotada de ferramenta que permitia interrupção da sua execução a 

qualquer momento e retomada no mesmo local, caso o respondente assim o desejasse. Se ele o 

preferisse, a pesquisa poderia ser disponibilizada de forma impressa (Braille). 

 

6.4.2 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento (APÊNDICE D) coletou informações relativas ao perfil dos 

sujeitos e registra sua validação sobre a tecnologia. Referido instrumento, foi elaborado e 

utilizado em estudos anteriores de validação e avaliação de software e de manual educativo 

(LOPES, 2001; MARQUES; MARIN, 2002).  

Para esta validação, o instrumento está dividido em quatro tópicos, objetivo, 

organização, estilo de áudio e motivação. Desses, o primeiro ressaltava o objetivo, ou seja, 

propósitos, metas ou finalidades que se deseja com a utilização da tecnologia. Este é 

constituído pelos itens composição do leite materno, dúvidas sobre mitos e tabus, importância 

do pai, família e profissional, vantagens da amamentação para a criança, vantagens da 

amamentação para a mãe e família, incentivo à amamentação.  

No segundo tópico, organização, apontavam-se a forma geral de apresentação da 

tecnologia, sua estrutura, estratégia de apresentação, coerência e suficiência. Este tópico era 
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formado por itens sobre a atração da tecnologia, compreensão e clareza das informações, 

adequação ao tamanho do texto, sequência lógica e apropriação do material, utilização de 

aspectos-chave importantes, contribuição quanto ao aprendizado e atenção pela forma de 

exposição da tecnologia. Além destes itens, abordou-se a contribuição da forma de 

apresentação da carta-convite para acesso à tecnologia, do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido para o objetivo ao qual se propõe e do instrumento de avaliação para o 

preenchimento.  

O terceiro tópico retratava o estilo de áudio, ou seja, característica de 

compreensão e apresentação da tecnologia. Nele, os itens estavam relacionados à adequação 

do estilo de áudio, interesse da literatura de cordel cantarolada, se havia tom amigável e se a 

tecnologia correspondia ao nível de conhecimento do público.  

O quarto e último tópico, motivação/relevância, era determinado pela capacidade 

da tecnologia em causar impacto, motivação e/ou interesse, assim como grau de significação 

da tecnologia. Os itens estavam relacionados a validar se a tecnologia aborda assuntos úteis 

tanto para quem quer amamentar como para o pai que quer incentivar o aleitamento materno 

para o seu filho, conteúdos necessários para a família incentivar o aleitamento materno, 

permitir a transferência e generalização do aprendizado em diferentes contextos (hospitalar, 

residencial, escolar, atenção primária...), incentivar mudança de comportamento e atitude.  

 

6.5 Análise dos dados 

 

Os dados da planilha com as avaliações da TA foram organizados no Excel com 

dupla digitação e analisados utilizando-se o software SPSS versão 14.0 for Windows.  

Calcularam-se média e desvio padrão das variáveis quantitativas. As associações 

entre as variáveis qualitativas e/ou categóricas foram analisadas pelos testes de Qui-Quadrado 

e razão de verossimilhança. A comparação das médias dos tópicos foi realizada com o teste t 

de Student para dados independentes ou pelo teste F de Snedecor (ANOVA). Consideraram-

se como estatisticamente significantes as análises estatísticas inferenciais quando p < 0,05. 

Para a avaliação da tecnologia, o instrumento seguiu a escala de Likert com notas 

de um a cinco. Um a representar a pior nota e cinco, a maior nota. A fim de se comparar as 

médias entre os tópicos, transformou-se essa escala em analógica de 0 a 100 (nota 1: 0-20; 

notas 2: 21-40; nota 3: 41-60; nota 4: 61-80; nota 5: 81-100), por meio da expressão: [(Valor 

obtido – Mínimo)/(Máximo – Mínimo)]x100 e foram consideradas favoráveis, com boas e 
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excelentes avaliações, as frequências 61-80 e 81-100, representando respectivamente as notas 

4 e 5. 

A coleta e análise de dados da amostra foram precedidas de teste piloto, o qual 

seguiu modelo de validação adotado (PASQUALI, 2010). Optou-se por incluir seus 

resultados na amostra, pois não houveram sugestões de mudanças.   

 

6.6 Aspectos éticos e legais 

 

Segundo exigido, o projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará e aprovado conforme protocolo número 21/09. A pesquisa 

observou os aspectos ético-legais da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) concernente à pesquisa envolvendo seres humanos, com destaque para o respeito ao 

anonimato, a não maleficência, o direito do sujeito de afastar-se da pesquisa a qualquer 

momento e acompanhar seus resultados (BRASIL, 1996). 

Um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE E) foi 

disponibilizado aos cegos para registrar sua anuência a participação legal no estudo, com o 

esclarecimento do objetivo do trabalho, vantagens e possíveis riscos. Para a garantia do 

anonimato, os participantes da pesquisa foram nomeados pela letra S, inicial da palavra 

sujeito, seguida de numeração, de acordo com a ordem de realização das descrições no 

instrumento de avaliação. 
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7 RESULTADOS 

 

Para a apresentação dos resultados, foram organizadas tabelas. Todas estão 

disponíveis com base nos dados dos sujeitos que responderam ao instrumento de avaliação da 

tecnologia assistiva (literatura de cordel sobre amamentação), no total de 124 participantes. 

Para avaliação da tecnologia, todos os participantes preencheram o instrumento uma única 

vez, pois nesta foi perceptível que as médias estavam favoráveis. 

Na Tabela 1 a seguir consta o perfil das pessoas que responderam à pesquisa. 
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Tabela 1- Distribuição do número de sujeitos segundo variáveis. Fortaleza, 2013 
Caracterização dos participantes (variável) n % 
Faixa Etária (média ± desvio padrão): 37,4 ± 11,5 anos                                             
18 – 29 29 23,4 
30 – 49 76 61,3 
50 – 72 19 15,3 
Sexo   
Feminino 64 51,6 
Masculino 60 48,4 
Grau de Escolaridade   
Fundamental 53 42,7 
Médio 60 48,4 
Superior 11 8,9 
Estado Civil   
Casado/União estável 55 44,4 
Não casado 69 55,6 
Renda Familiar (média ± desvio padrão): 1,8 ± 1,0 SM                                             
Até 1,0 50 40,3 
1,1 – 2,0 31 25,0 
2,1 – 6,6 43 34,7 
Trabalho   
Sim 93 75,0 
Não 31 25,0 
Ocupação   
Aposentado 27 21,8 
Estudante 23 18,5 
Telefonista 15 12,1 
Beneficiário 14 11,3 
Auxiliar (de fisioterapia, de cabeleireira, de câmera escura e 
de administração) 

11 8,9 

Massoterapeuta/Massagista 10                          8,1 
Outros 24 19,3 
Estado de Residência   
Ceará 19 15,3 
Pernambuco 52 42,0 
Piauí 41 33,0 
Paraná 12 9,7 
Tipo de Cegueira   
Nascença 64 51,6 
Adquirida 60 48,4 
   

De acordo com os dados, as idades dos sujeitos variaram de 18 a 72 anos, com 

média de 37,4 ± 11,5 anos e maioria do sexo feminino (51,6%). O maior número cursou 

ensino médio (48,4%), não são casados (55,6%) e têm renda familiar de até um salário 

mínimo (2012 – R$622,00; 2013 – R$678,00), com média de 1,8 ± 1,0 salários mínimos. A 

quase totalidade dos sujeitos trabalham (75%), são aposentados (21,8%), residem no Nordeste 

(90,3%) e o tipo de cegueira que prevaleceu foi de nascença (51,6%). 
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É importante salientar que além das ocupações citadas, também foram encontradas 

servidor público, professor, músico, agente comunitário de saúde, revisora de Braille, dentre 

outras.  

Na Tabela 2, tem-se a avaliação dos tópicos contidos no instrumento para 

avaliação da tecnologia assistiva. 

 
Tabela 2 - Avaliação dos tópicos objetivos, organização, estilo de áudio e motivação. 
Fortaleza, 2013  
Tópicos Média ± desvio padrão (DP) 

Objetivo                                 93,6 ± 10,7a 

Organização                                 87,0 ± 14,5b 

Estilo de Áudio                                 86,7 ± 15,6b 

Motivação                                 88,9 ± 15,3b 

(1) p de ANOVA <0,0001; pelo teste de Games-Howell, letras iguais, médias iguais e letras diferentes, médias 
diferentes; 

 
Os quatro tópicos apresentados na Tabela 2 tiveram médias consideradas 

favoráveis. Contudo, o tópico objetivo diferiu dos outros três (organização, estilo de áudio e 

motivação) com maior média (p<0,0001). Como menor média identificou-se estilo de áudio, 

com 86,7.  

Na Tabela 3 consta a primeira avaliação do primeiro (objetivo), segundo 

(organização), terceiro (estilo de áudio) e quarto (motivação) tópicos pelos sujeitos da 

pesquisa. 
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Tabela 3- Avaliação dos itens correspondentes aos tópicos objetivos, organização, estilo de 
áudio e motivação. Fortaleza, 2013  
Itens Média; med. 
Tópico Objetivo   
Retrata a composição do leite materno 4,85; 5,0 
Esclarece dúvidas sobre mitos e tabus 4,70; 5,0 
Consegue ressaltar a importância do pai, família e profissional 4,73; 5,0 
Ressalta as vantagens da amamentação para a criança 4,69; 5,0 
Ressalta as vantagens da amamentação para a mãe 4,76; 5,0 
Abrange tópicos referentes ao incentivo à amamentação 4,73; 5,0 
Tópico Organização 
A tecnologia é atraente 4,41; 5,0 
Apresenta informações claras e termos compreensíveis 4,51; 5,0 
O tamanho do áudio está bom 4,26; 5,0 
Os tópicos têm sequência lógica 4,38; 5,0 
O material está apropriado 4,55; 5,0 
O tema retrata aspectos-chave importantes 4,63; 5,0 
A forma de apresentação das tecnologias contribui para o aprendizado ou 
atenção 

4,52; 5,0 

A forma de apresentação das cartas-convite contribui para estimular o acesso 
à tecnologia 

4,48; 5,0 

A forma de apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
contribui para o objetivo ao qual se propõe 

4,58; 5,0 

A forma de apresentação do instrumento de avaliação contribui para o 
preenchimento 

4,49; 5,0 

Tópico Estilo de Áudio 
O áudio está em estilo adequado 4,54; 5,0 
A literatura de cordel cantarolada é interessante. O tom é amigável 4,57; 5,0 
A tecnologia corresponde ao seu nível de conhecimento 4,30; 5,0 
Tópico Motivação 
A tecnologia aborda assuntos necessários para quem quer amamentar 4,64; 5,0 
A tecnologia aborda assuntos úteis para o pai que quer incentivar o 
aleitamento materno para o seu filho 

4,54; 5,0 

A tecnologia aborda assuntos necessários para a família incentivar o 
aleitamento materno 

4,59; 5,0 

Permite a transferência e generalização do aprendizado em diferentes 
contextos (hospitalar, residencial, escolar, atenção primária...) 

4,50; 5,0 

Incentiva mudança de comportamento e atitude 4,52; 5,0 
 

Em uma unidade de grandeza onde a maior nota é 5,0, observou-se que os itens de 

todos os tópicos apresentaram média de 4,26 a 4,8. Diante disto, aqueles com maior e menor 

avaliação, respectivamente no tópico objetivo, foram o que condiz com a composição do leite 

materno (4,85) e vantagens da amamentação para a criança (4,69).  
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No tópico organização, o item com maior e menor avaliação, respectivamente, 

foram os itens que descreviam sobre os aspectos-chave importantes (4,63) e tamanho do áudio 

(4,26).  

Na avaliação do tópico estilo de áudio, o item literatura de cordel cantarolada foi 

considerado interessante e o tom amigável (4,57) obteve melhor média. Embora com pouca 

diferença, o item referente a tecnologia corresponde ao seu nível de conhecimento teve menor 

média (4,30).  

Complementando a avaliação da TA, tem-se no tópico motivação o item que 

aborda assuntos necessários para quem quer amamentar (4,64), com maior média de 

avaliação, e o que retrata a transferência e generalização do aprendizado em diferentes 

contextos (hospitalar, residencial, escolar, atenção primária...), com menor valoração (4,50). 
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Tabela 4 – Comparação das médias dos tópicos segundo faixa etária, sexo, grau de 
escolaridade, estado civil, renda familiar, trabalho e tipo da cegueira. Fortaleza, 2013 

Variáveis Objetivo 
média ± DP 

Organização 
média ± DP 

Estilo de 
áudio 

média ± DP 

Motivação 
média ± DP 

Faixa Etária     
18 – 29 93,2 ± 10,1a 86,2 ± 12,1 a 84,4 ± 16,1a 86,8 ± 14,7a 
30 – 49 95,7 ± 9,1a;b 90,1 ± 11,7 a;b 89,8 ± 13,0a;b 92,5 ± 13,0a;b 
50 – 72 85,7 ± 13,9a;c 75,5 ± 21,5 a;c 78,0 ± 20,8a;c 77,6 ± 19,0a;c 
p (1) <0,001 <0,0001 0,008 <0,0001 
Sexo     
Masculino 92,9 ± 11,4 85,5 ± 16,0 86,6 ± 15,5 87,6 ± 16,5 
Feminino 94,2 ± 10,0 88,3 ± 12,9 86,8 ± 15,9 90,1 ± 14,1 
p (2) 0,485 0,291 0,949 0,369 
Grau de Escolaridade     
Fundamental 89,5 ± 12,9a 80,1 ± 17,9a 76,4 ± 16,8a 83,3 ± 17,8a 
Médio 97,4 ± 7,0b 93,2 ± 7,6b 95,4 ± 8,3b 94,9 ± 10,2b 
Superior 92,4 ± 8,5a;b 85,9 ± 10,4a;b 89,3 ± 10,6b 83,1 ± 14,1a;b 
p (1) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Estado Civil     
Casado/União estável 96,5 ± 8,0 90,5 ± 12,0 90,9 ± 13,1 93,5 ± 12,7 
Não casado 91,2 ± 12,0 84,2 ± 15,8 83,4 ± 16,7 85,2 ± 16,2 
p (2) 0,005 0,015 0,008 0,003 
Renda Familiar               
Até 1,0 89,3 ± 12,7ª 79,9 ± 17,3ª 80,5 ± 17,0a 80,6 ± 17,3ª 
1,1 – 2,0 99,7 ± 1,0b 95,4 ± 7,7b 93,8 ± 12,7b 98,5 ± 5,6b 
2,1 – 6,6 94,1 ± 9,9ª;c 89,1 ± 10,5b;c 88,9 ± 13,2b 91,7 ±12,4b;c 
p (1) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Trabalho     
Não  85,4 ± 12,9 74,7 ± 16,5 76,8 ± 16,9 76,1 ± 16,6 
Sim 96,3 ± 8,3 91,1 ± 11,2 90,0 ± 13,8 93,2 ± 12,2 
p (2) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
Tipo de Cegueira     
Nascença 96,6 ± 9,3 91,0 ± 13,3 91,9 ± 13,6 94,5 ± 12,3 
Adquirida 90,4 ± 11,2 82,7 ± 14,6 81,2 ± 15,8 83,0 ± 16,0 
p (2) 0,001 0,001 <0,0001 <0,0001 

(1) p de ANOVA; pelo teste de Games-Howell, letras iguais, médias iguais e letras diferentes, médias diferentes; 
(2) teste t de Student; 
 
 Como mostra esta Tabela, apenas a variável sexo obteve médias semelhantes nos 

quatro tópicos (p>0,291), ou seja, homens e mulheres avaliaram de forma semelhante a TA. 

Apesar desta não ter significância estatística, o sexo feminino atribuiu melhor média de 

avaliação nos quatro tópicos.  

Quanto às demais características, é perceptível a diferença nas valorações. Na 

variável faixa etária a melhor avaliação de todos os tópicos foi de 30-49 anos (p<0,05), com 

as seguintes médias: objetivo (95,7), organização (90,1), estilo de áudio (89,8) e motivação 

(92,5).  
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Em relação ao grau de escolaridade, todas as médias foram diferentes 

estatisticamente (p<0,0001). A melhor avaliação foi dos sujeitos do ensino médio, com 

médias respectivas do objetivo (97,4), organização (93,2), estilo de áudio (95,4) e motivação 

(94,9). 

Sujeitos casados/união estável (p<0,015) atribuíram maior média nos quatro 

tópicos: objetivo (96,5), organização (90,5), estilo de áudio (90,9) e motivação (93,5). As 

melhores avaliações foram atribuídas pelos sujeitos com renda familiar de 1,1 – 2,0 salários 

mínimos (p<0,0001) em objetivo (99,7), organização (95,4), estilo de áudio (93,8) e 

motivação (98,5).  

 O tocante à avaliação dos sujeitos cegos que trabalham, com maiores médias em 

todos os tópicos (p<0,0001), constaram objetivo (96,3), organização (91,1), estilo de áudio 

(90,0) e motivação (93,2). Quanto ao tipo de cegueira, as pessoas que nasceram cegas 

avaliaram melhor a tecnologia (p<0,001). As médias respectivas foram objetivo (96,6), 

organização (91,0), estilo de áudio (91,9) e motivação (94,5). 

 Nas Tabelas 5, 6, 7 e 8 expõe-se a distribuição do número de sujeitos segundo os 

tópicos e suas características. 

 A Tabela 5 apresenta associação do número de sujeitos distribuídos nas variáveis 

faixa etária, sexo, grau de escolaridade, estado civil, renda familiar, trabalho e tipo de 

cegueira segundo o tópico objetivo. 
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Tabela 5 – Distribuição do número de sujeitos segundo avaliação do tópico objetivo e itens. 
Fortaleza, 2013 

Variáveis 41-60 61-80 81-100 p 

n % N % n %  

Faixa Etária       0,070 
18 – 29 - - 5 17,2 24 82,8  
30 – 49 1 1,3 7 9,2 68 89,5  
50 – 72 - - 7 36,8 12 63,2  
Sexo       0,481 
Masculino 1 1,7 9 15,0 50 83,3  
Feminino - - 10 15,6 54 84,4  
Grau de Escolaridade       0,013 
Fundamental 1 1,9 14 26,4 38 71,7  
Médio - - 3 5,0 57 95,0  
Superior - - 2 18,2 9 81,8  
Estado Civil       0,111 
Casado/União estável - - 5 9,1 50 90,9  
Não casado 1 1,4 14 20,3 54 78,3  
Renda Familiar                 0,005 
Até 1,0 1 2,0 12 24,0 37 74,0  
1,1 – 2,0 - - - - 31 100,0  
2,1 – 6,6 - - 7 16,3 36 83,7  
Trabalho       0,001 
Não  1 3,2 11 35,5 19 61,3  
Sim - - 8 8,6 85 91,4  
Tipo de Cegueira       0,029 
Nascença 1 1,6 5 7,8 58 90,6  
Adquirida - - 14 23,3 46 76,7  
p de razão de verossimilhança 
  

 Em relação ao tópico objetivo, não se identificou associação com faixa etária 

(p=0,070), sexo (p=0,481) e estado civil (p=0,111), ou seja, tanto todas as idades quanto o 

sexo feminino e masculino como os solteiros e casados avaliaram indistintamente a TA. O 

tópico objetivo esteve associado com a variável grau de escolaridade (p=0,013), com maior 

percentual na avaliação de 81-100 dos sujeitos com ensino médio (95%) e em variável renda 

familiar (p=0,005), com percentual considerável na avaliação de 81-100 os sujeitos que 

recebem de 1,1–2,0 salários mínimos (100%). Este tópico evidenciou associação também com 

o trabalho (p=0,001) e tipo de cegueira (p=0,029), mostrando que o percentual dos 

participantes que trabalham (91,4%) e cegos de nascença (90,6%) avaliaram na frequência de 

81-100 a TA. 
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 Na Tabela 6 consta a associação do número de sujeitos distribuídos nas variáveis 

faixa etária, sexo, grau de escolaridade, estado civil, renda familiar, trabalho e tipo de 

cegueira segundo o tópico organização. 

 

Tabela 6 – Distribuição do número de sujeitos segundo avaliação do tópico organização e 
itens. Fortaleza, 2013 

Variáveis 21-40 41-60 61-80 81-100 P 

n % n % n % n %  

Faixa Etária         0,023 
18 – 29 - - 1 3,4 10 34,5 18 62,1  
30 – 49 1 1,3 - - 18 23,7 57 75,0  
50 – 72 3 15,8 1 5,3 6 31,6 9 47,4  
Sexo         0,226 
Masculino 3 5,0 2 3,3 15 25,0 40 66,7  
Feminino 1 1,6 - - 19 29,7 44 68,8  
Grau de Escolaridade         <0,0001 
Fundamental 4 7,5 2 3,8 22 41,5 25 47,2  
Médio - - - - 7 11,7 53 88,3  
Superior - - - - 5 45,5 6 54,5  
Estado Civil         0,019 
Casado/União estável 1 1,8 1 1,8 8 14,5 45 81,8  
Não casado 3 4,3 1 1,4 26 37,7 39 56,5  
Renda Familiar         <0,0001 
Até 1,0 4 8,0 1 2,0 22 44,0 23 46,0  
1,1 – 2,0 - - - - 3 9,7 28 90,3  
2,1 – 6,6 - - 1 2,3 9 20,9 33 76,7  
Trabalho         <0,0001 
Não 3 9,7 1 3,2 18 58,1 9 29,0  
Sim 1 1,1 1 1,1 16 17,2 75 80,6  
Tipo de Cegueira         0,001 
Nascença 2 3,1 1 1,6 8 12,5 53 82,8  
Adquirida 2 3,3 1 1,7 26 43,3 31 51,7  

p de razão de verossimilhança 
 
 Como se depreende, o tópico organização não teve associação com a variável 

sexo, ou seja, homens e mulheres avaliaram de forma semelhante a tecnologia neste aspecto. 

Entretanto, este tópico esteve associado com a faixa etária (p=0,023), com maior percentual 

os sujeitos de 30-49 anos (75%) com avaliação na frequência de 81-100. Também teve 

associação com o grau de escolaridade (p<0,0001) que, em maioria (88,3%), teve avaliação 

na frequência de 81-100 o ensino médio; estado civil (p=0,019), com maior percentual a 

avaliação na frequência de 81-100 os sujeitos casados/união estável (81,8%), e renda familiar 
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(p<0,0001), com maior percentual a avaliação na frequência de 81-100 dos participantes que 

recebem entre 1,1-2,0 salários mínimos (90,3%). Ademais, trabalho (p<0,0001) e tipo de 

cegueira (p=0,001) também tiveram associação com este tópico, com número considerável na 

avaliação da frequência de 81-100 das pessoas que trabalham (80,6%) e cegos de nascença 

(82,8%). 

 Na Tabela 7 expõe-se a associação do número de sujeitos distribuídos nas 

variáveis faixa etária, sexo, grau de escolaridade, estado civil, renda familiar, trabalho e tipo 

de cegueira segundo o tópico estilo de áudio. 

 
Tabela 7 – Distribuição do número de sujeitos segundo avaliação do tópico estilo de áudio e 
itens. Fortaleza, 2013 

Variáveis 41-60 61-80 81-100 p 
n % n % n %  

Faixa Etária       0,012 
18 – 29 3 10,3 9 31,0 17 58,6  
30 – 49 3 3,9 15 19,7 58 76,3  
50 – 72 6 31,6 4 21,1 9 47,4  
Sexo       0,276 
Masculino 7 11,7 10 16,7 43 71,7  
Feminino 5 7,8 18 28,1 41 64,1  
Grau de Escolaridade       <0,0001 
Fundamental 11 20,8 22 41,5 20 37,7  
Médio 1 1,7 3 5,0 56 93,3  
Superior - - 3 27,3 8 72,7  
Estado Civil       0,007 
Casado/União estável 4 7,3 6 10,9 45 81,8  
Não casado 8 11,6 22 31,9 39 56,5  
Renda Familiar                 0,004 
Até 1,0 7 14,0 19 38,0 24 48,0  
1,1 – 2,0 2 6,5 3 9,7 26 83,9  
2,1 – 6,6 3 7,0 6 14,0 34 79,1  
Trabalho       <0,0001 
Não  7 22,6 13 41,9 11 35,5  
Sim 5 5,4 15 16,1 73 78,5  
Tipo de Cegueira       <0,0001 
Nascença 4 6,3 6 9,4 54 84,4  
Adquirida 8 13,3 22 36,7 30 50,0  

p de razão de verossimilhança 
 

De acordo com esta tabela, o tópico estilo de áudio só não encontrou associação 

com o sexo (p=0,276), ou seja, tanto homens como mulheres avaliaram a tecnologia sem 
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diferença significativa. Este tópico esteve associado com as variáveis faixa etária (p=0,012), 

grau de escolaridade (p<0,0001), estado civil (p=0,007), renda familiar (p=0,004), trabalho 

(p<0,0001) e tipo de cegueira (p<0,0001). Conforme as associações indicaram, o maior 

percentual na avaliação de 81-100 foi dos sujeitos da faixa etária de 30-49 anos (76,3%), 

ensino médio (93,3%), casado/união estável (81,8%), renda familiar de 1,1-2,0 salários 

mínimos (83,9%), pessoas que trabalham (78,5%) e cegos de nascença (84,4%). 

A Tabela 8 apresenta a associação do número de sujeitos distribuídos nas 

variáveis faixa etária, sexo, grau de escolaridade, estado civil, renda familiar, trabalho e tipo 

de cegueira segundo o tópico motivação. 

 

Tabela 8 – Distribuição do número de sujeitos segundo avaliação do tópico motivação e itens. 
Fortaleza, 2013 
Variáveis 41-60 61-80 81-100 p 

n % n % n %  

Faixa Etária       0,005 
18 – 29 3 10,3 9 31,0 17 58,6  
30 – 49 3 3,9 13 17,1 60 78,9  
50 – 72 6 31,6 5 26,3 8 42,1  
Sexo       0,764 
Masculino 7 11,7 13 21,7 40 66,7  
Feminino 5 7,8 14 21,9 45 70,3  
Grau de Escolaridade       0,003 
Fundamental 10 18,9 14 26,4 29 54,7  
Médio 1 1,7 9 15,0 50 83,3  
Superior 1 9,1 4 36,4 6 54,5  
Estado Civil       0,010 
Casado/União estável 2 3,6 8 14,5 45 81,8  
Não casado 10 14,5 19 27,5 40 58,0  
Renda Familiar                 <0,0001 
Até 1,0 10 20,0 17 34,0 23 46,0  
1,1 – 2,0 - - 2 6,5 29 93,5  
2,1 – 6,6 2 4,7 8 18,6 33 76,7  
Trabalho       <0,0001 
Não  8 25,8 12 38,7 11 35,5  
Sim 4 4,3 15 16,1 74 79,6  
Tipo de Cegueira       0,001 
Nascença 2 3,1 9 14,1 53 82,8  
Adquirida 10 16,7 18 30,0 32 53,3  

p de razão de verossimilhança 



54 
 

Segundo se constatou nesta última tabela, o tópico motivação só não obteve 

associação com o sexo (p=0,764), ou seja, homens e mulheres avaliaram a tecnologia sem 

diferença estatística. Este tópico esteve associado com as variáveis faixa etária (p=0,005), 

grau de escolaridade (p=0,003), estado civil (p=0,010), renda familiar (p<0,0001), trabalho 

(p<0,0001) e tipo de cegueira (p=0,001). As associações indicaram que o maior percentual de 

avaliação na frequência de 81-100 foi dos sujeitos da faixa etária de 30-49 anos (78,9%), no 

ensino médio (83,3%), casado/união estável (81,8%), renda familiar de 1,1-2,0 salários 

mínimos (93,5%), pessoas que trabalham (79,6%) e cegos de nascença (82,8%). 
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8 DISCUSSÃO 

  

 Conforme resultados apresentados na Tabela 1, que contempla a caracterização 

dos sujeitos, o maior número de participantes está na faixa etária de 30-49 anos, é do sexo 

feminino, cursou até o ensino médio, não é casado e tem renda familiar de até um salário 

mínimo. A maioria trabalha, são residentes em Pernambuco, aposentados e cegos de 

nascença. 

 Embora em quantidade semelhante, nesta pesquisa, o número de sujeitos do sexo 

feminino (51,6%) é superior aos do sexo masculino (48,4%). Este perfil está de acordo com o 

encontrado no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2010) que descreve o 

percentual da população feminina com deficiência visual como superior ao da população 

masculina com a mesma deficiência. Esta quantidade pode estar relacionada com o fato de a 

mortalidade masculina ser maior que a feminina. 

Também como se observa neste estudo, um elevado percentual dos sujeitos 

participantes têm grau de escolaridade no ensino fundamental (42,7%) e médio (48,4%). 

Portanto, estas pessoas com deficiência, em sua maioria, têm baixa qualificação.  

Resultados do Censo Demográfico revelam diferenças significativas entre nível de 

instrução das pessoas com pelo menos uma deficiência e das sem nenhuma. A maior parte da 

população de 15 anos ou mais de idade com deficiência (visual, auditiva, motora, mental ou 

intelectual) não tem instrução ou possui apenas o fundamental incompleto (61,1%), em 

comparação com este público que declara não ter nenhuma das deficiências (38,2%) (IBGE, 

2010). Ou seja, os indivíduos com deficiência em grande parte não possuem nenhuma 

instrução ou apenas poucos anos de estudo, diferentemente de pequeno número de pessoas 

sem deficiência nestas condições de escolaridade.  

Ainda em concordância com os achados deste estudo e o ora descrito, pessoas 

com deficiência com oito anos ou mais de estudo são minoria. Esta situação é alarmante, pois 

o baixo nível de estudo deste público interfere no processo de inclusão, principalmente no 

aspecto mercado de trabalho. Evidentemente, a educação é um dos fatores primordiais para a 

inclusão e isto não só para pessoas com deficiência, mas para a população em geral. Para 

aquelas com deficiência, os obstáculos para estudar são grandes, sobremodo porque o 

transporte público não atende às necessidades específicas exigidas, as calçadas são 

esburacadas e desniveladas, as escolas públicas e privadas não contemplam o desenho 

universal, os professores não estão capacitados a lidar e se relacionar com este tipo de aluno, a 

escassez de materiais pedagógicos adequados é uma constante e tecnologias apropriadas e os 
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próprios colegas de turma sentem receio na convivência, justamente pela falta dela 

(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2006).  

Em estudo com a finalidade de identificar o ponto de vista dos empregadores 

sobre a pessoa com deficiência, seu trabalho e inserção no quadro de funcionários da empresa, 

segundo identificado, uma das dificuldades apontadas pelos entrevistados para a pessoa com 

deficiência ingressar no mercado de trabalho é a falta de escolaridade. Este é um dos 

requisitos importantes para o empregado ocupar uma função, pois normalmente exige-se do 

trabalhador, no mínimo, o primeiro grau completo. Infelizmente são muitas as barreiras para o 

acesso da pessoa com deficiência à escola, dentre estas, as de ordem arquitetônica e atitudinal, 

além da falta de recursos didáticos e inadequação dos métodos de ensino. Daí sua dificuldade 

em obter conhecimentos imprescindíveis para a ocupação de determinados cargos dentro de 

uma empresa (TANAKA; MANZINI, 2005). 

Apesar de aparentemente ser fácil o acesso ao mercado de trabalho, os dados do 

mesmo estudo ora descrito mostram que o número de pessoas com deficiência que trabalham 

nas empresas contatadas ainda está muito aquém do percentual exigido por lei. Isso teve 

várias justificativas como baixa escolaridade, dificuldade de relacionamento e integração, 

dentre outros. 

Tal situação vem sendo modificada desde a década de 1990 quando o discurso em 

defesa da educação inclusiva começou a se difundir. Evidentemente, houve ampliação do 

número de matrícula para alunos com deficiência, entretanto o ingresso à educação especial 

brasileira ainda é precário, pois a maioria das matrículas está concentrada no serviço privado, 

mais especificamente em instituições filantrópicas. Os poucos alunos que têm acesso à escola 

não estão recebendo educação apropriada em virtude da falta de profissionais qualificados ou 

de recursos adaptados (MENDES, 2006). 

Neste contexto, tem-se o conceito e discussão sobre acessibilidade destas pessoas. 

Este termo traz consigo a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança 

e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

sistemas e meios de comunicação por uma pessoa com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Esta parcela da população tem, garantido por lei, direito a tratamento médico, 

psicológico e funcional, reabilitação médica, social, educacional, treinamento vocacional, e 

reabilitação, assistência, aconselhamento, e outros que lhes possibilitem autonomia e 

independência para sua inclusão (BRASIL, 2000). 

Em determinado estudo o objetivo foi levantar, junto a empresas com mais de 100 

funcionários e instituições que atendem jovens e adultos com deficiência, as práticas adotadas 
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para a inclusão desta clientela no mercado de trabalho e as eventuais dificuldades encontradas 

nesse processo. Segundo se percebeu pelos dados apresentados, a grande maioria das 

empresas não consegue cumprir a Lei de Cotas (empresas privadas com mais de 100 

funcionários devem preencher entre 2 e 5% das vagas com pessoas com algum tipo de 

deficiência), ainda que, predominantemente, afirmem contratar pessoas com deficiência 

exatamente por causa da pressão da referida lei.  

Para a maior parte das empresas, a escolarização constitui grande obstáculo, 

apesar de a exigência mínima declarada pelas empresas participantes ser de ensino 

fundamental completo. Sobre o assunto, considera-se que o ingresso no mercado de trabalho 

destes indivíduos é apenas um aspecto da inclusão, pois, para o êxito desse processo, 

inúmeras etapas anteriores deveriam ser cumpridas. Dentre estas, o compromisso do governo 

com os direitos básicos às pessoas com deficiência, como saúde e educação de qualidade 

(ARAÚJO; SCHMIDT, 2006). 

Neste estudo, ainda conforme a Tabela 1, foi perceptível o número de pessoas não 

casadas superior ao de casadas, diferentemente da literatura que descreve a população de 

pessoas com deficiência casadas maior (44%) que a de solteiras (35,2%). A explicação para 

tal é que pessoas casadas tendem a ser mais velhas e suscetíveis a adquirir algum tipo de 

deficiência. Ainda como descrito na mesma literatura, a inversão nesta situação também pode 

ser encontrada, em concordância com o presente estudo, no qual pessoas com deficiência 

casam-se mais em busca de relacionamentos estáveis e duradouros que tragam como 

consequência segurança pessoal e emocional (FEBRABAN, 2006).  

 Concernente à renda familiar, a maioria dos indivíduos recebe até 1,0 salário 

mínimo (40,3%). Esta realidade se justifica em virtude de alguns desses participantes 

receberem o benefício prestação continuada ou serem aposentados. Mas o benefício é 

diferente da aposentadoria, pois aquele é uma assistência mensal do governo federal à pessoa 

com deficiência e dele não faz parte o 13° salário. Já os aposentados, por contribuírem com os 

impostos e se aposentarem por tempo de serviço ou idade, têm direito ao 13° salário. 

Cabe mencionar que neste estudo, embora parte dos sujeitos (34,7%) recebesse 

2,1-6,6 salários mínimos, isto não se explica pela qualificação deles no ensino superior, 

porquanto este perfil está representado somente por 8,9% da amostra estudada. Alguns, além 

de aposentados ou beneficiários, também trabalham. Consequentemente, podem obter maior 

rendimento financeiro. Dos indivíduos que trabalham, a representatividade é 75%. Das 

ocupações mais encontradas nesta população, constam estudante, telefonista, auxiliar 

(fisioterapeuta, cabeleireira, câmera escura e administração) e massoterapeuta/massagista. 
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Estes trabalhos requerem e utilizam os sentidos remanescentes, característica da pessoa com 

deficiência visual. 

Em relação às atividades que estas pessoas ocupam, percebe-se maior 

concentração em funções administrativas. Isto pode estar ligado ao fato de stas vagas se 

localizarem em escritórios, ambientes internos e fechados, que facilitem a locomoção e uso de 

computadores, proporcionando empregabilidade. Outro fato é o grande número de pessoas 

com deficiência alocadas em funções básicas, como ajudante geral/auxiliar, domésticas, 

digitador, entre outras funções para as quais se exige baixo grau de qualificação 

(FEBRABAN, 2006). Situação semelhante aconteceu nesta pesquisa.  

No âmbito trabalhista, nacionalmente, tem-se a legislação ampla que garante às 

pessoas com deficiência acesso ao mercado de trabalho. A Constituição Brasileira e a Lei 

8.213 são os principais documentos que asseguram a essa parcela da população direito a este 

tipo de acesso tanto público como privado. A Constituição Federal veta a discriminação no 

tocante a salários e critérios de admissão para os trabalhadores com qualquer tipo de 

deficiência e estabeleceu a reserva de 20% de cargos e empregos públicos para esta clientela. 

Por sua vez, a lei ora mencionada (Lei de Cotas) tem percentual a ser cumprido quando a 

empresa possui mais de 100 empregados. Consequentemente, esse percentual varia em razão 

do número de funcionários da instituição (ARAÚJO; SCHMIDT, 2006). 

Tratando-se da capacitação da pessoa cega para quaisquer atividades de cunho 

laboral, é mister considerar a impossibilidade da alfabetização pelo processo convencional. 

Entretanto, este indivíduo cego ou com deficiência visual que tem somente a percepção da luz 

ou tem visão nula pode ser alfabetizado e capacitado pelo método Braile ou por meios que 

não requeiram o uso da visão. Conforme é sabido, para se comunicar, a pessoa com 

deficiência visual, pode utilizar os sentidos remanescentes, como tato, audição, paladar e 

olfato. Todos estes outros sentidos ajudam-na a compreender o mundo ao redor (CONDE, 

2004). 

 Em decorrência da limitação visual, os cegos possuem percepção diferente das 

pessoas que enxergam. Nem por isso são seres diferentes, pelo contrário, são sensíveis e 

comunicativos como quaisquer outros. Cada um tem percepção baseada no seu potencial 

fisiológico, motivação, experiências anteriores, cultura onde vive, etc. A percepção de cada 

pessoa age como um filtro que condiciona a mensagem segundo seu próprio interesse 

(REBOUÇAS et al., 2012). 

 Lidar com pessoas com deficiência exige dos profissionais determinadas 

qualificações. Para os enfermeiros, cuidar das pessoas com deficiência visual torna-se um 
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desafio à prática profissional. Compreendê-los é fundamental para o restabelecimento da sua 

saúde. É inegável sua condição e estes profissionais, assim como os demais, não devem tratá-

los como deficientes, pois, assim, negariam sua própria condição de estar no mundo e o 

cuidado caminharia para o fracasso (REBOUÇAS et al., 2012).   

Tratando-se, pois, do Estado de residência, como se percebe, a maior parte desses 

sujeitos mora na região Nordeste, especificamente em Pernambuco (42%), Piauí (33%) e 

Ceará (14,5%). Quanto ao número de sujeitos que moram no Paraná e participaram da 

pesquisa, não foi tão expressivo (9,7%). Este dado está de acordo com a literatura, cujo maior 

percentual de pessoas com deficiência também reside na região Nordeste, onde se destacaram 

os Estados do Piauí (17,6%), Pernambuco (17,4%) e Ceará (7,3%). E menor percentual, na 

região Sul, representada pelo Paraná (13,5%) (IBGE, 2000; FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS, 2003).  

Segundo mostram dados do IBGE (2010), a região Nordeste ainda concentra os 

municípios com maiores percentuais da população com pelo menos uma deficiência. Destes, 

sobressaem Rio Grande do Norte (27,8%), Pernambuco, Piauí e Ceará (27,7%)   

Vale ressaltar que o achado encontrado na presente pesquisa sobre tipo de 

cegueira revela números semelhantes, embora com quantidade de cegos de nascença pouco 

superior (51,6%) à adquirida (48,4%). Este dado difere do obtido em estudo que descreve o 

número de pessoas com cegueira adquirida (56,6%) maior que de nascença (42,4%). Tem 

como justificativa o fato de o Brasil ser um dos países campeões em acidentes de trânsito e 

trabalho, além de exibir índices crescentes de violência urbana e consequente aumento 

também de pessoas com deficiência (FEBRABAN, 2006). 

Em continuidade às avaliações, as Tabelas 2 e 3 retratam o conteúdo da tecnologia 

e os itens de valoração. Nestas, que contemplam respectivamente a média dos tópicos 

objetivos (93,6) organização (87,0), estilo de áudio (86,7), motivação (88,9) e seus 

respectivos itens, observou-se que o tópico de melhor rendimento foi o objetivo. Este 

determinado pelos propósitos, metas ou finalidade pretendida com a utilização da tecnologia. 

Por ter sido esta avaliação positiva, percebe-se que se atingiu o objetivo ao qual se propôs 

para a utilização desta TA, educação em saúde. 

Neste tópico, objetivo, os itens que o representam e suas respectivas avaliações, 

conforme Tabela 3, são focados na composição do leite materno (4,85), esclarecimentos sobre 

mitos e tabus (4,70), importância da família e profissional (4,73), vantagens deste leite para a 

criança (4,69), mãe (4,76), família e incentivo à amamentação (4,73). Tais conteúdos devem 

ser priorizados quando se trabalha com amamentação.   
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Sobre este tópico, que corroboram a avaliação realizada alguns sujeitos 

descreveram opiniões e comentários.  

 

“Este tópico é muito importante para o esclarecimento da composição do leite materno e seus 

benefícios”. (S17) 

“Gostei muito, pois tinha algumas dúvidas por ser mãe de primeira viagem”. (S18) 

“Eu gostei muito, pois acho a amamentação de grande importância e esse tópico tira todas as 

dúvidas”. (S22) 

“Gostei muito, pois ela é bem esclarecedora a respeito de como é saudável o leite materno”. 

(S24) 

“Gostei muito da parte que fala da importância do pai, família e profissional, pois acho que 

todos são de grande valia e apoio na nossa jornada da amamentação”. (S25) 

“Esse tópico é muito bom, pois nos alerta da importância do leite, sobre as mentiras que a 

amamentação envolve. Gostei muito”. (S26) 

“Eu concordo que atinge os propósitos desejados”. (S31) 

“Gostei muito desse tópico, pois tinha dúvidas se o leite materno era tão completo. Agora não 

tenho mais”. (S32) 

 
Como amplamente difundido, o ato de amamentar proporciona diversos 

benefícios biológicos para o filho e é poderosa atividade de interação e relação amorosa entre 

mãe e bebê, em especial por favorecer a comunicação e formação de laços afetivos. É nesta 

atividade que a criança é abraçada, colocada junto ao corpo da mãe, acariciada. Ademais, 

constantemente a mãe fala com ela. Embora aos cegos falte a visão, eles usam outros sentidos 

com maior precisão e necessitam de assistência à semelhança das pessoas que enxergam. 

Neste intuito, assim como o enfermeiro utiliza a criatividade e desenvolve tecnologias 

educativas para as demais pessoas, utilizar tecnologias assistivas para os cegos também é 

fundamental (PAGLIUCA et al., 2011). 

Como menciona a literatura, a amamentação é processo natural, porém requer 

ajuda para ser feita de forma correta e plena, com seguimento no domicílio ou unidade de 

saúde, no intuito de prevenir problemas ou desmame precoce (SWANSON; POWER, 2005). 

Por isso, a importância de tecnologias com este conteúdo. Ainda conforme os autores, a 

opinião do parceiro da mulher, da sua própria mãe e de parteiras/enfermeiras tem influenciado 

em termos de início e continuidade da amamentação. Sendo assim, tal como na tecnologia 

validada neste estudo, as estratégias e atividades educativas empregadas pelos profissionais de 
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saúde devem abordar conteúdos que retratam aspectos-chave e incluir todos os atores que 

direta ou indiretamente influenciam nesta decisão.  

A ausência de apoio pelos profissionais de saúde também é relatada como deter-

minante para o desmame precoce. Neste contexto, este profissional de saúde deve apoiar e 

incentivar a lactante para a prática do aleitamento materno, preparando-a emocionalmente, 

informando-a sobre a fisiologia da lactação, seus benefícios, o cuidado com as mamas, o 

correto posicionamento dela e do bebê durante a amamentação. Este preparo deve ser iniciado 

nas consultas de pré-natal e persistir até as visitas domiciliares do pós-parto (MÜLLER; 

SILVA, 2009), (SILVA et al., 2011). 

O engajamento e comprometimento do enfermeiro em ações de promoção em 

saúde, com metodologias ativas, humanizadas e integrais, podem incrementar os índices de 

aleitamento materno. No entanto, ressalta-se em pesquisa que grupos de apoio à 

amamentação, principalmente aqueles promovidos durante a gestação, não impulsionaram o 

aumento na duração do período do aleitamento materno. Isso pode estar relacionado às 

estratégias realizadas, as quais, muitas vezes, são direcionadas pela transmissão vertical das 

informações desconsiderando o saber prévio e não permitem às usuárias a oportunidade de 

participar efetivamente (MUIRHEAD et al., 2006). 

Em estudo com objetivo de identificar as práticas culturais em relação ao 

aleitamento materno entre famílias cadastradas em Estratégia de Saúde da Família consoante 

observado, o ato de amamentar resulta de experiências individuais sendo marcado pelo espaço 

de cada mulher. Neste âmbito, o conhecimento e vivência maternos, da sogra, irmã, vizinhos, 

são disseminados como exemplos, ensinamentos e conselhos que podem ser favoráveis ou 

contrários à amamentação. Estes conhecimentos, muitas vezes, originados do senso comum, 

podem ser permeados por mitos, tabus e crenças, interferindo, por sua vez, nesta prática. 

Assim, para a unidade de saúde e os profissionais de saúde que ali trabalham um dos 

objetivos é a reorientação de estratégias e modelos assistenciais focados agora na promoção 

da saúde, contemplando todos estes conteúdos ora mencionados, mitos e tabus, influência do 

pai, família e comunidade, importância do profissional, dentre outros. Isto se torna evidente 

mediante ações ampliadas às famílias, buscando o desenvolvimento de consciência crítica e 

minimizando intercorrências negativas neste processo (FROTA et al., 2009). 

Em outra pesquisa, que corrobora o estudo anterior, segundo identificado, a 

existência de pessoas presentes no cotidiano da lactante, principalmente sua mãe, avó, sogra e 

companheiro, interfere na prática da amamentação. Essa influência é maior quanto maior for o 

tempo de convivência. Quanto aos profissionais de saúde, estes também podem contribuir, ou 
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não, para o início e manutenção da amamentação, a depender das ações desenvolvidas por 

eles, entre estas o apoio, acolhimento, esclarecimento de dúvidas e orientações. Ressalta-se, 

ainda, que a ausência de apoio de algum desses atores poderá ocasionar o desmame precoce 

(MONTE; LEAL; PONTES, 2013).  

Kennedy (2005) sugere que a duração da amamentação na espécie humana seja, 

em média, de dois a três anos. Nestas idades, é comum ocorrer o desmame naturalmente. 

Neste contexto, é papel do enfermeiro e de todos os profissionais de saúde buscar estratégias 

para a promoção do aleitamento materno. Estas voltadas não somente a pessoas que 

enxergam, mas extensivas a todas as camadas da população, com o desenho universal. 

Sendo a amamentação ato complexo, por envolver aspectos biológicos, 

psicológicos e socioculturais, necessita de profissionais qualificados, cuja atuação influencie 

diretamente o aumento da duração do aleitamento materno (FRANÇA et al., 2007). 

Assim, em virtude de cada pessoa possuir sua individualidade em relação ao 

mundo ao seu redor, as quais influenciam o processo de ensino-aprendizagem, e em virtude 

também de existirem estratégias particulares que proporcionam a compreensão de cada 

sujeito, torna-se indispensável serem desenvolvidas e utilizadas tecnologias que atinjam de 

forma eficaz o maior número de pessoas e de maneira eficiente (JOVENTINO et al., 2011). 

Ainda na avaliação da tecnologia, nas Tabelas 2 e 3, os outros tópicos, também 

com boa e excelente avaliação, foram, respectivamente, organização, estilo de áudio e 

motivação.  

O tópico organização é determinado pela forma de apresentar a tecnologia. 

Envolve, portanto, organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e 

suficiência. Nele, os itens foram bem avaliados, mostrando que os sujeitos gostaram da 

estrutura do cordel. As melhores valorações dos itens deste tópico foram: o tema retrata 

aspectos-chave importantes (4,63), o material está apropriado (4,55), a forma de apresentação 

da tecnologia contribui para o aprendizado ou atenção (4,52) e a TA apresenta informações 

claras e termos compreensíveis (4,51).  

Como perceptível, segundo o item com melhor média no tópico organização 

descreve, a TA retrata aspectos-chave significativos e este achado reforça as médias 

consideradas favoráveis dos itens contidos no primeiro tópico, objetivo. Estes itens focaram 

nos assuntos fundamentais que devem existir em tecnologia sobre amamentação, aspectos que 

vão atrair o público, esclarecer. Isto também pode ser corroborado por outros itens do tópico 

organização ora mencionados com excelentes notas, demonstrando que o material está 
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apropriado, a forma de apresentação da tecnologia contribui para o aprendizado ou atenção e, 

portanto, contém informações claras e termos compreensíveis.  

Um ponto a ser comentado sobre a avaliação ainda neste tópico é concernente ao 

item o tamanho do áudio está bom (4,26). Este, embora com boa média, conforme descrito 

por alguns sujeitos, está extenso. Como referido anteriormente e até mesmo nas descrições a 

seguir, a TA, apesar de extensa, está clara e o material é interessante. 

 

“A tecnologia foi atraente, mas o áudio muito extenso”. (S15) 

“Achei o áudio muito extenso, mas bem apresentado”. (S16) 

“Gostei muito da apresentação da tecnologia, pois as informações são bastante claras e 

compreensíveis”. (S17) 

“O áudio é de boa qualidade, explicativo, mas é muito grande”. (S19) 

“Eu achei o material muito apropriado para o aprendizado”. (S20) 

“Achei interessante tudo o que foi falado, mas achei cansativo escutar o áudio, ele é muito 

extenso”. (S25) 

“Gostei muito do material apresentado”. (S31) 

“O áudio é bem comprido, mas os termos são bem claros e o material apropriado”. (S45) 

“Achei o áudio muito extenso, mas, no entanto, bastante explicativo”. (S47) 

 
Consoante se percebe na leitura sobre as descrições deste tópico, os sujeitos 

gostaram muito dos esclarecimentos sobre amamentação e organização de uma forma geral, 

porém consideraram cansativa a escuta do cordel. Isto pode estar relacionado à ausência de 

contato com estratégias de promoção da saúde, pois estas existem e em muitas situações são 

explanadas com tempo superior ao utilizado nesta TA, que foi de quinze minutos. De toda a 

amostra de 124 sujeitos, 25 deles opinaram sobre este tópico, e dezenove afirmaram que a 

tecnologia estava extensa, embora reconhecendo ser explicativa e informativa.  

O tópico que se confirma com estas avaliações é o estilo de áudio, por sua vez, 

determinado pela característica de compreensão e estilo do áudio apresentado. Em seus itens 

percebe-se a satisfação dos participantes com a TA, apesar de considerá-la grande, conforme 

médias: o áudio está em estilo adequado (4,54), a literatura de cordel cantarolada é 

interessante, o tom é amigável (4,57) e a tecnologia corresponde ao seu nível se conhecimento 

(4,30). Como perceptível nas descrições anteriores dos próprios sujeitos, eles aprovaram e 

validaram positivamente a TA. Aprovaram a forma de apresentação, o estilo de áudio. 
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Para finalizar a avaliação da TA, concernente à relação tópicos e itens, ainda nas 

Tabelas 2 e 3, o último tópico, motivação, é determinado pela capacidade da tecnologia em 

causar impacto, motivação e/ou interesse, assim como ao grau de significação da tecnologia. 

Neste, tem-se o item a tecnologia aborda assuntos necessários para quem quer amamentar, 

com melhor média (4,64), embora todas as avaliações deste tópico também tenham tido notas 

consideradas favoráveis, na valoração de um a cinco: a tecnologia aborda assuntos necessários 

para a família incentivar o aleitamento materno (4,59) e a tecnologia aborda assuntos úteis 

para o pai que quer incentivar o aleitamento materno para o seu filho (4,54). Estas afirmações 

e médias favoráveis reforçam que a TA proporcionou benefícios à realidade de cada indivíduo 

que a validou.  

Em estudo anterior, esta tecnologia foi construída e avaliada por juízes 

especialistas (OLIVEIRA, 2009). As juízas de conteúdo sugeriram substituição e explicação 

de termos considerados inapropriados e confusos e, ao mesmo tempo, propuseram acréscimo 

de informações importantes. Algumas palavras também foram excluídas por denotarem 

significados culturalmente diferentes. Enfim, o tamanho do áudio foi no intuito de esclarecer 

todas as informações pertinentes ao tema, com a finalidade de retratar aspectos-chave 

relacionados a este conteúdo.  

Ainda na tecnologia ora construída, as juízas sugeriram esclarecimentos sobre 

mitos e tabus, em virtude de tais fatores interferirem na duração do aleitamento. A prática da 

amamentação se desenvolve num contexto sociocultural; sendo assim, é influenciada pela 

cultura, crenças e tabus (ICHISATO; SHIMOA, 2001).  

Como afirmam Del Ciampo et al. (2008), mitos e tabus podem ser definidos como 

relatos simbólicos que permeiam gerações dentro de um grupo social e explicam a origem de 

determinado fenômeno, mediante construção mental de algo idealizado, mas sem 

comprovação prática. Torna-se, pois, uma proibição imposta por costume social. Desse modo, 

a crença de uma pessoa, sua visão de mundo, assim como sua espiritualidade, podem ter 

consequências na saúde. No tocante à amamentação, os mitos ou tabus relacionados podem 

trazer transtornos ou interferir na prática do aleitamento materno (VAUCHER; DURMAN, 

2005). 

Em certo estudo, as mães que desmamaram precocemente justificaram tal fato 

com motivos de ordem educacional (educação em saúde), como: “leite ter secado” (28,7%), 

“rejeição do bebê” (21,7%), “presença de dores ao amamentar” (3,5%) e “problemas na 

mama” (2,8%) (VOLPINI; MOURA, 2005). Esses achados guardam consonância com o 

relato de outra pesquisa na qual os motivos encontrados para o desmame precoce foram os 
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seguintes: "o leite era fraco" ou "não sustentava", "o leite secou" e a criança "largou o peito". 

Em alguns dos casos, as mães alegaram terem recebido orientação médica para suspensão do 

aleitamento materno (ESCOBAR et al., 2002). 

De modo geral, o aleitamento materno pode melhorar a qualidade de vida das 

famílias e comunidade, por possibilitar que as crianças amamentadas adoeçam menos, 

necessitem de menos atendimento médico, hospitalizações e medicamentos. Isso pode 

implicar menos faltas dos pais ao trabalho, bem como menos gastos e situações estressantes. 

Ademais, quando a amamentação é bem-sucedida, mães e crianças podem ter maior afinidade 

pela troca de afetos e carinhos, como consequência, poderão estar mais felizes, com 

repercussão nas relações familiares e, por extensão, na qualidade de vida (BRASIL, 2009c).  

Outro ponto a ser enfatizado é que no momento do acesso à tecnologia, caso o 

cego se sentisse cansado ao escutar o áudio e não quisesse ouvi-lo totalmente, em outro 

momento, se soubesse manipular as ferramentas, poderia dar continuidade de onde 

interrompeu. A pesquisa também esteve disponível para impressão, se fosse escolha do 

usuário. Além disso, o cordel permaneceu com a duração do áudio em quinze minutos, pois 

não houve sugestão, nem por juízes em estudo anterior, nem pelos próprios participantes, 

quanto à possível divisão do cordel em dois com conteúdos complementares.  

Percebe-se, pois, que a amamentação é conteúdo amplo e quando se elabora 

tecnologia no intuito de intervir na promoção do aleitamento materno, esta deve estar 

completa e ser esclarecedora. Deve enfatizar a composição, vantagens para os atores deste 

processo, relatar a importância de outros sujeitos que interferem, como família, e, ainda, 

explicar o papel do profissional de saúde neste contexto. Logo, pode-se denominar a 

tecnologia como promotora da saúde.  

Nesse prisma, enfatiza-se a necessidade de se elaborar intervenções de 

enfermagem, sobretudo de cunho educativo, sobre a temática amamentação, para esclarecer às 

mães e família quanto à relevância desta temática, durante o pré-natal e mesmo na sala de 

parto e puerpério (PILLEGI et al., 2008). 

É importante mencionar que tecnologias em saúde são construídas, mas para este 

público de pessoas com deficiência visual ainda são escassas. Contudo, quando existem, esta 

clientela acha atrativa e esclarecedora. Um exemplo disto é a tecnologia validada neste 

estudo.  

O público de pessoas com deficiência está sendo reconhecido a cada dia, 

entretanto, o acesso às informações em saúde pela internet a esta população é insuficiente, 

embora estudos divulguem educação em saúde a esta clientela através do tato e meios digitais. 
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Nestes estudos, as tecnologias apresentaram recursos que exploraram o tato e a audição, 

principais órgãos dos sentidos empregados pelos cegos. Entre estes mencionam-se os 

seguintes: estudo com desenvolvimento e avaliação de curso online acessível sobre a saúde 

mamária para cegas (CARVALHO; SILVA; PAGLIUCA, 2013); desenvolvimento e 

avaliação de tecnologia assistiva sobre saúde sexual e reprodutiva: métodos anticoncepcionais 

comportamentais (OLIVEIRA, 2012); desenvolvimento e avaliação de jogo educativo sobre o 

uso de drogas psicoativas para cegos (MARIANO, 2010); sexualidade, doença sexualmente 

transmissível (DST) e preservativo: comparativo de gênero entre deficientes visuais 

(WANDERLEY et al., 2011); material educativo preparado em meio digital sobre drogas 

(CEZARIO; PAGLIUCA, 2007); construção de material e método educativo sobre prevenção 

e controle da hipertensão arterial (PAGLIUCA; MACÊDO; SILVA, 2003); tecnologia tátil 

para a avaliação da dor em cegos (TONIOLLI;  PAGLIUCA, 2003); dentre outros.  

Com isso, percebe-se que a atenção a este público deve ser dada, pois a promoção 

da saúde é estratégia ampla e abrangente e deve incluir todos os indivíduos sem exceção. 

Neste raciocínio e rememorando um dos princípios da promoção da saúde, conforme a 

participação social, todos os segmentos da sociedade e, ao mesmo tempo, todas as demandas 

da clientela devem ser atendidas inclusive as das pessoas com deficiência. É dever do Estado 

desenvolver ações em saúde voltadas para este público pautadas na participação social e que 

proporcionem a inclusão em todos os níveis (BRASIL, 2005).  

De acordo com orientação da Política Nacional de Saúde da Pessoa com 

Deficiência, usuários devem receber atenção integral, sendo-lhes garantido o recebimento de 

tecnologias assistivas. Portanto, TAs vêm sendo utilizadas para ações de educação em saúde e 

construídas por enfermeiros, e ajudam esta população a buscar qualidade de vida. 

As ações de educação em saúde visam, prioritariamente, promover saúde, sendo 

assim, é processo de capacitação da comunidade no intuito de atuar na melhoria da qualidade 

de vida. Neste sentido, indivíduos, famílias e comunidades são instigados a agirem como co-

responsáveis pela busca do cuidado aliados aos profissionais de saúde (GUIMARÃES; 

PAGLIUCA, 2012). Inserida neste contexto está a necessidade de conhecer a realidade de 

cada um e, então, atuar de forma específica e efetiva.   

Através do uso da TA, o profissional de saúde pode sentir mais segurança em 

abordar conteúdos na saúde, promover educação em saúde e ter a certeza de estar 

contribuindo para a disseminação do conhecimento de pessoas com deficiência (OLIVEIRA; 

REBOUÇAS; PAGLIUCA, 2009). Portanto, esta tecnologia se constitui como método, 

estratégia e prática, por estar inserida no cuidado à clientela mencionada, seja na promoção da 
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saúde, seja na prevenção de doenças, reabilitação e inclusão (GUIMARÃES; PAGLIUCA, 

2012). 

Ainda no tópico motivação, um item retrata o incentivo à mudança de 

comportamento e atitude com média considerada favorável (4,52). Este item está relacionado 

à importância da tecnologia em atrair o público e convencê-lo da necessidade de tal atitude 

explanada. 

Algumas das descrições a seguir foram expostas em comentários e sugestões no 

instrumento de avaliação sobre o tópico motivação. 

 

“Eu acho que realmente incentiva a mudança de atitude e comportamento.” (S14) 

“Eu acho que incentiva muito a mudança de comportamento e atitude.” (S16) 

“Eu acho que quem escuta o cordel não tem nenhum receio em amamentar.” (S17) 

“Gostei muito, pois ajudou a minha mãe a compreender que o leite materno já é completo e eu 

não precisava dar mais nada para meu bebê.” (S18) 

“Acho que a tecnologia causa uma grande motivação.” (S19) 

“Eu concordo que o tópico incentiva a mudança de comportamento.” (S22) 

“Incentiva muito a mudança de comportamento e atitude, pois se você tinha alguma dúvida, o 

áudio muda toda sua opinião, para melhor.” (S25) 

“Foi muito bem colocado e faz com que tenhamos mudança de comportamento e atitude a 

respeito do aleitamento.” (S32) 

 

Mudar o estilo de vida é tarefa complexa, e muitas vezes acompanhada de 

profunda resistência. Por isso, grande parte dos indivíduos não consegue fazer alterações nos 

hábitos de vida e, especialmente, conservá-las por longo tempo. No entanto, educar em saúde 

é alternativa fundamental para conduzir as pessoas a essas mudanças, com finalidades de 

prevenção e/ou controle, mediante hábitos e atitudes saudáveis (SANTOS; SILVA, 2003). 

Educação em saúde constitui conjunto de saberes e práticas dirigidos para 

promoção da saúde. É recurso por meio do qual o conhecimento cientificamente produzido no 

campo da saúde, intermediado pelos profissionais de saúde, chega à vida das pessoas, uma 

vez que a compreensão dos determinantes do processo saúde-doença disponibiliza elementos 

para a busca constante de novos hábitos e condutas de saúde (ALVES, 2004/2005). É 

processo na construção do empoderamento. 

 Para tanto, é imprescindível a utilização de estratégias educativas que 

possibilitem ao indivíduo compreender a importância da aquisição de conhecimento de 
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maneira a influenciar na seleção e incorporação de atitudes e práticas saudáveis em seu estilo 

de vida, promovendo saúde. Em estudo com objetivo de analisar as mudanças ocorridas no 

estilo de vida de trabalhadores na prevenção dos fatores de risco da hipertensão, a partir da 

aplicação de uma tecnologia educativa em saúde, foi perceptível que a implementação desta 

propiciou mudanças no estilo de vida na maioria dos sujeitos. Os resultados deste estudo 

possibilitaram análise crítica e reflexiva sobre a repercussão do papel do enfermeiro como 

educador em saúde, junto ao indivíduo, família e comunidade, na perspectiva de mudanças 

comportamentais, que resultem na promoção da saúde, vigência ou não de problemas de 

saúde (SANTOS; LIMA, 2008).  

A tecnologia em saúde auxilia na capacitação dos sujeitos para a incorporação de 

papéis saudáveis. Neste contexto, a educação em saúde é recurso oportuno e imprescindível 

ao empoderamento das pessoas, com vistas à mudança de atitude em si e de familiares, 

voltada não só à prevenção de doenças como também à busca do melhor nível de saúde e 

qualidade de vida. Portanto, educar na saúde deverá estar na prática dos profissionais de saúde 

em qualquer espaço institucional, escola, família e trabalho, no intuito de tornar a pessoa livre 

e consciente na hora da seleção das condutas para um estilo de vida saudável (SANTOS; 

LIMA, 2005). 

Estar empoderado significa ter liberdade para decidir, munidos de informações 

para isso. Nesse processo, destaca-se o aprendizado que os torne capazes de viver em 

diferentes etapas e lidar com as limitações impostas (CARVALHO; GASTALDO, 2008). É 

assim que o indivíduo deve estar após utilização de tecnologias em saúde.  

Como exposto, a TA foi validada em todos estes aspectos ora mencionados, 

correspondentes aos tópicos objetivos, organização, estilo de áudio e motivação.  

Afirmando esta validação, percebe-se nas descrições como os sujeitos elogiaram o 

áudio e o acharam atrativo e diferente. É, pois, importante estratégia de educação e promoção 

da saúde.  

 

“Achei um espetáculo a ideia do cordel.” (S13) 

“Gostei muito do áudio cantarolado.” (S14) 

“Achei interessante o cordel cantarolado.” (S17) 

“Gostei muito do estilo de áudio e do cordel.” (S18) 

“O cordel foi uma boa ideia.” (S19) 

“Foi bem interessante abordar o assunto amamentação no estilo de cordel.” (S23) 

“O cordel é muito bom, engraçado e colocou muito bem a questão do aleitamento.” (S25) 
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“Gostei muito da ideia do cordel para falar sobre o aleitamento.” (S26) 

“O cordel está maravilhoso, parabéns.” (S29) 

“Achei bacana, gosto muito de cordel.” (S30) 

 

Como tecnologia de informação o folheto de cordel tem sua individualidade. Nas 

ciências humanas, muitos pesquisadores o empregam como fonte de pesquisa em seus 

trabalhos (ARAÚJO, 2004). Urge, pois, a elaboração e utilização de literaturas como esta 

também na saúde, em face do importante objetivo de educar e promover a saúde da 

população. 

Em análises de literatura de cordel com conteúdos em saúde percebeu-se que estes 

se apresentavam como tecnologias capazes de propiciar informação. Nestas análises, 

especificamente, eles contemplavam o contexto HIV/aids e amamentação (PAGLIUCA et al., 

2007; OLIVEIRA; REBOUÇAS; PAGLIUCA, 2008).  

Portanto, como tecnologia de informação o folheto de cordel possui sua 

especificidade. Nas disciplinas escolares, os cordéis são elementos motivadores da 

aprendizagem e constituem gêneros de amplas potencialidades, com perspectivas educativas, 

comunicativas e informativas. Esta literatura também pode trazer para a prática educativa o 

incentivo à leitura, em virtude da sua característica lúdica, o que pode ser um impulso para a 

criatividade do educando. A leitura de cordel veicula, pois, modos de ensinar e formas de 

aprender que, no processo de ensino-aprendizagem, adquirem efeitos significativos para a 

aquisição de conhecimentos (ARAÚJO, 2009). 

Nas Tabelas 4, 5, 6, 7 e 8 apresentam-se comparações das médias e frequências 

dos tópicos com as variáveis utilizadas e distribuição do número de sujeitos segundo os 

tópicos expostos na avaliação da tecnologia. A Tabela 4, especificamente, demonstra a 

comparação das médias conforme as variáveis. Por sua vez, as Tabelas 5, 6, 7 e 8 evidenciam 

a distribuição do número de sujeitos de acordo com os tópicos e características, isto é, em que 

frequência cada variável validou os tópicos, sendo estas, portanto, empregadas nas discussões. 

Quando se retrata a faixa etária, nas Tabelas 5, 6, 7 e 8, em todos os tópicos, o 

intervalo de idade com melhor média e frequência de valorações de 81-100 foi de 30-49 anos, 

seguido dos sujeitos com 18-29 anos e 50-72 anos. Como se pode depreender, as pessoas mais 

velhas, apesar de representarem o maior número de pessoas com deficiência (IBGE, 2010), 

não são o público-alvo para apresentação desta tecnologia assistiva, ou seja, não constituem a 

camada da população mais indicada para apreciação e uso de estratégia de educação em saúde 

sobre amamentação adotando o acesso online. Significa que o público mais novo se interessou 
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mais pela TA, embora as pessoas mais velhas e idosas também tenham avaliado 

positivamente, tanto em conteúdo como em organização (estrutura), estilo de áudio e 

motivação. Tal achado pode estar relacionado também à manipulação de tecnologias da 

informação. 

Apesar de a avaliação não ter diferença significativa em relação somente ao 

objetivo, neste tópico, as valorações foram semelhantes e boas nas respectivas faixas etárias. 

Ou seja, todas estas acreditam que a TA atingiu o objetivo proposto, esclarecer sobre a 

composição do leite materno, dúvidas sobre mitos e tabus, ressaltar a importância do pai, 

família e profissional, vantagens da amamentação para a criança, mãe e incentivo à 

amamentação.  

Em situações comuns, o interesse pela amamentação foca-se na idade mais 

presente no mercado de trabalho, a qual, segundo a FEBRABAN (2006), é entre 20 e 39 anos. 

Pessoas com idade mais avançada ou idosas estão interessadas provavelmente em estratégias 

sobre doenças crônicas, pois quanto mais avançada a idade, maior a probabilidade de adquirir 

estes tipos de enfermidades e menor a possibilidade de gravidez, pela própria característica 

hormonal da idade da mulher. Todavia, podem contribuir efetivamente para esclarecimentos e 

informações aos filhos, netos e outros membros da família. 

Mencionado interesse de idosos por doenças crônicas justifica-se pois com o 

aumento da expectativa de vida da população brasileira nas últimas décadas, as causas das 

deficiências e morte estão cada vez mais relacionadas a doenças crônico-degenerativas, como 

hipertensão arterial, diabetes, infarto, acidentes vásculo-encefálicos, doença de Alzheimer, 

câncer, osteoporose, dentre outros. As doenças cerebrovasculares, por exemplo, representam a 

terceira causa de morte no Brasil. Foram 426.679 internações por acidentes vasculares 

cerebrais no período de 2003 a 2006, demonstrando causas por invalidez ou óbitos (BRASIL, 

2008). 

Em estudo com objetivo de conhecer o perfil socioeconômico de doadoras para o 

Banco de Leite Humano, segundo observado, o maior número de participantes estava na faixa 

etária de 19-33 anos, demonstrando ser esta a população envolvida com a amamentação, em 

virtude da maternidade e paternidade vivenciada naquele momento de suas vidas (SANTOS et 

al., 2009).  

Em outro estudo destinado a avaliar a percepção materna sobre o aleitamento 

materno e os fatores que contribuem para o desmame precoce, consoante identificado, as 

mulheres com 30 anos ou mais correspondiam ao menor número (FRANÇA; FREITAS; 

FRANÇA, 2011). Confirma-se mais uma vez que o número de mulheres nesta faixa etária que 
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engravidam e amamentam são menores. Estes dados são semelhantes ao encontrado no 

presente estudo. Em estudo internacional voltado a identificar a percepção dos pais sobre a 

amamentação, a idade dos sujeitos participantes e que eram mães variou entre 18 e 37 anos 

(TOHOTOA et al., 2009). 

Quanto ao sexo, tanto na Tabela 4, onde são expostas as médias, como nas outras 

onde havia a distribuição do número de sujeitos segundo os tópicos avaliados, não se 

observou diferença significante, ou seja, houve semelhança nas avaliações dos sexos, embora 

as mulheres obtivessem médias pouco melhores pelo próprio conteúdo da TA, aleitamento 

materno. São as mulheres quem participam ativamente deste ato tão sublime. Assim, como se 

nota, a TA sobre amamentação no acesso a distância pode ser disponibilizada para homens e 

mulheres indistintamente.  

Na distribuição segundo os tópicos, em objetivo, organização e motivação, as 

mulheres tiveram as maiores frequências, de 81-100, e somente em estilo de áudio, os homens 

alcançaram maiores frequências, demonstrando o interesse maior deles pelo áudio da TA, 

literatura de cordel sobre amamentação. 

Em relação ao grau de escolaridade (tópicos objetivo, organização, estilo de áudio 

e motivação), consoante evidenciado, o nível de melhor frequência, de 81-100, na avaliação 

da tecnologia foi o ensino médio, seguido do ensino superior, embora no tópico motivação, na 

Tabela 8, o ensino médio tenha obtido melhor nota, seguido do ensino fundamental.  

Na construção desta tecnologia, em estudo realizado, como já descrito, todos os 

juízes de conteúdo fizeram duas avaliações (OLIVEIRA, 2009). Nelas houve sugestões de 

substituição e explicação de termos considerados inapropriados e confusos e, ao mesmo 

tempo, foram propostas acréscimos de informações importantes. Segundo ocorrido, alguns 

termos para facilitar o entendimento e evitar possíveis confusões pela população-alvo, os 

cegos. Mudaram-se determinadas expressões para não confundir. Algumas palavras também 

foram excluídas por denotarem significados culturalmente diferentes. 

Situação semelhante aconteceu em estudo com objetivo de validar material 

educativo para o autocuidado de mulheres mastectomizadas. Neste, alguns termos ou 

expressões também foram modificadas para facilitar a compreensão (OLIVEIRA; 

FERNANDES; SAWADA, 2008). Quando se elabora o conteúdo de tecnologia educativa, é 

necessário utilizar linguagem clara e objetiva. Devem-se evitar termos técnicos e eufemismos, 

ordem inversa, frases complexas e longas. Todos estes aspectos com a finalidade de favorecer 

o entendimento pela população-alvo (SILVA; CARDOSO, 2009).  
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Em acréscimo, algumas regras e critérios são estabelecidos por Pasquali (2010) 

para a construção de itens, entre estas, o critério de clareza. Conforme o autor estabelece, o 

item deve ser inteligível de acordo com a compreensão dos sujeitos. Frases longas e negativas 

incorrem facilmente na falta de clareza. Ainda como complementa, frases negativas são mais 

confusas do que positivas. É melhor afirmar a negatividade do que negar uma afirmação. E 

assim a TA foi elaborada, buscando afirmações aptas a esclarecer os conteúdos que estavam 

sendo explanados no intuito de convencer o leitor sobre a importância da amamentação para 

sua vida, do filho e família. 

Ainda segundo o estudo retratado (OLIVEIRA, 2009) sobre a construção da TA, 

como dito, esta foi avaliada, também, por juízes cordelistas. Alguns ajustes inerentes ao 

cordel foram sugeridos na própria tecnologia sobre termos e palavras adotadas. Esses ajustes 

diziam respeito às regras da literatura de cordel, rima e métrica.  

A rima é a correspondência de sons, com palavras diferentes. Na sextilha (estrofe 

com seis versos) então apresentada, usou-se a rima no segundo, quarto e sexto versos. Desse 

modo, o primeiro, terceiro e quinto versos foram livres, ou seja, não precisaram 

obrigatoriamente de rimas. Quanto à métrica, também regra dos folhetos, deverá estar 

presente e refere-se à medida das sílabas nos versos. Como estabelecido, a sílaba poética é 

contada até a última sílaba tônica dos versos e deve estar em número de sete. Ainda quanto à 

métrica, para construção dos versos com sete sílabas, às vezes é necessário fazer a elisão, isto 

é, a fusão de duas ou mais vogais no mesmo verso, formando única sílaba (LIMA, 2006).  

Com estas modificações, a literatura de cordel foi melhor validada pelos sujeitos 

do ensino médio, ou seja, pessoas com até oito anos de estudo, embora tenha sido também 

bem valorada pelos sujeitos com outros graus de escolaridade. 

Em estudo sobre literatura de cordel, o autor refere que estes folhetos produzidos 

no Nordeste brasileiro, em geral, guardam relação com homens e mulheres de elite, se não 

financeira ao menos intelectual, como mostra a posição de autores, leitores, editores e críticos 

de composições poéticas. Porém, gente com pouca ou nenhuma instrução formal também se 

envolve intensamente com o mundo das letras, seja produzindo e vendendo folhetos, seja 

compondo e analisando versos, lendo e ouvindo narrativas (ABREU, 2004). Ou seja, justifica-

se na literatura que o cordel é bem valorado tanto por pessoas de nível médio como de nível 

fundamental e superior.  

Nas disciplinas escolares, os cordéis podem ser elementos motivadores da 

aprendizagem. Constituem gêneros de amplas potencialidades, com perspectivas educativas, 

comunicativas e informativas. Estes folhetos podem trazer para a prática educativa o incentivo 
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à leitura, em virtude da característica lúdica, o que pode ser um impulso para a criatividade do 

educando. A leitura de cordel conduz modos de ensinar e aprender que, neste processo, 

adquirem efeitos significativos para a aquisição de conhecimentos (ARAÚJO, 2009). 

Portanto, a literatura de cordel é importante estratégia adotada para melhorar a 

qualidade do ensino. Neste aspecto, o cordel permite ao educando a possibilidade de diálogo 

com outros saberes e culturas, essenciais na aquisição de conhecimentos considerados 

fundamentais para o aprendizado. Educar através dos folhetos não significa apenas transferir 

conhecimento, mas propiciar aprendizado embasado no empoderamento. É uma educação 

com participação, a qual suscita a autonomia dos sujeitos que aprendem, numa forma lúdica 

de ensino-aprendizagem. É educação criativa. O autor convida seu público leitor ao diálogo 

sobre as coisas do mundo e da vida. Na sala de aula o cordel mostra a relevância do gênero 

cultural como ferramenta para didática na educação (ARAÚJO, 2009). Ademais, todas estas 

características podem ser utilizadas em qualquer idade ou série.  

Na saúde, especificamente, é significativo meio para perpassar conteúdo e, assim, 

prevenir situações consideradas indesejáveis, a exemplo de patologias, internações, entre 

outras. Este conteúdo pode ser ainda mais persuasivo de acordo com a forma como é 

apresentado. 

É importante lembrar que a TA aqui mencionada é uma literatura de cordel sobre 

amamentação que foi cantarolada. Para tal, manteve-se contato com profissional cantador com 

vistas a propiciar-lhe entender o cordel, conhecê-lo e então cantarolá-lo. Depois disto, 

disponibilizá-lo no site construído.  

No Brasil, a literatura de cordel teve sua origem ligada diretamente às 

improvisações dos cantadores. Enquanto estes cantarolavam seus versos, outros poetas 

escreviam, transformando-os em registros a serem lidos posteriormente. Estas apresentações 

orais já eram conhecidas onde a cultura escrita não era dominante. Índios, negros e 

portugueses contavam histórias e faziam jogos verbais oralmente. Antes de existir a impressão 

dos folhetos de cordel já se podia ver o estilo peculiar da literatura de cordel nos seus 

primeiros ritmos. Muitos cordelistas tinham memorizados os versos escutados ao som da 

viola e reproduziam para a forma escrita. Outros exerciam, ao mesmo tempo, papel de 

cordelista e cantador. Esses cantadores se apresentavam nas casas grandes, em festas 

particulares ou em festejos e feiras, sempre convidados pelos donos das casas. Nesses 

momentos, era comum a aglomeração de pessoas ao redor deles para ouvir as histórias 

(CASTRO; BARBOSA, 2009). 
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Retomando as variáveis na avaliação da TA, tanto as médias descritas na Tabela 4 

como as frequências de avaliação, organizadas na Tabela 5, tiveram melhor valoração com as 

pessoas casadas/união estável. Logo, os sujeitos com esta característica avaliaram melhor a 

TA. Isto porque pais que vivem juntos têm maior probabilidade de amamentação, pois apesar 

de ser a mãe a lactante, o pai contribui decisivamente para esse ato (SHAKER; SCOTT; 

REID, 2004).  

Conforme consta em estudo, o conhecimento do pai pode ser um dos fatores que 

defendem a escolha e a manutenção da prática do amamentar (SHAKER; SCOTT; REID, 

2004). Percebe-se também outro significado, que está permeado por esses conhecimentos: a 

amamentação está relacionada à saúde da criança e direcionada à economia financeira do 

próprio pai (PONTES; ALEXANDRINO; OSÓRIO, 2008). 

Portanto, esforços devem ser empreendidos para que a gestante inicie a 

amamentação logo após o parto e a mantenha até seis meses exclusivamente. Entretanto, em 

decorrência de alterações hormonais e do impacto causado pela transformação que o novo ser 

implica na sua vida, a puérpera apresenta grande vulnerabilidade. Neste momento, a atuação 

direta do pai, informando a parceira sobre os benefícios do aleitamento materno exclusivo, 

tanto para a criança como para a mãe, pode interferir positivamente (FALCETO; 

GIUGLIANI; FERNANDES, 2004). 

Como uma fase de adequação na vida de um casal, a adaptação deve ser 

valorizada, incentivada e apoiada pelos profissionais. Na atuação em equipe interdisciplinar, 

todos os profissionais de saúde desempenham importante papel desde o pré-natal até o 

puerpério e no acompanhamento ao desenvolvimento da criança. Contudo, neste momento, a 

mulher precisa do apoio, compreensão, amor, respeito do seu companheiro. Cabe a este 

manter a calma e dar apoio, pois a harmonia familiar favorece a amamentação 

(PIAZZALUNGA; LAMOUNIER, 2009). 

De acordo com estudo sobre os efeitos do início e duração da amamentação, o 

apoio de outras pessoas, especialmente dos pais, interfere positivamente no aleitamento 

materno (GILL; REIFSNIDER; LUCKE, 2007). Autores sugerem que a figura paterna é uma 

das mais influentes para a mãe, pois pode atuar no intuito de apoiar ou impedir a 

amamentação (SHERRIFF; HALL; PICKIN, 2009). Há fortes evidências segundo as quais o 

pai influencia o início e a manutenção da amamentação e interfere nas decisões relativas à 

duração e desmame. Sem o apoio do pai, a amamentação pode ser um ato curto, em período 

menor (MULLANY; BECKER; HINDIN, 2007).  
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Em estudo cujo objetivo foi identificar a percepção do pai sobre a amamentação e 

os fatores que o incentivam e desestimulam para apoiar este ato, foi perceptível como sua 

presença influenciou positivamente na amamentação e como foi a diferença nesta prática. 

Consoante algumas mães observaram, a participação do pai ao segurar os filhos enquanto elas 

executam alguma atividade, se alimentam ou realizam trabalhos caseiros é fator que incentiva 

a amamentação. Algumas barreiras à amamentação, porém, foram encontradas pelas 

participantes, como  problemas físicos (falta de fixação e mamilos rachados ou sangrando, por 

exemplo), conhecimento inadequado sobre como gerenciar potenciais problemas de 

amamentação e exclusão dos pais durante atividades educativas no pré-natal. Os pais 

identificaram a falta de informação, reconhecimento pelo seu papel, engajamento durante o 

processo de educação pré-natal como barreiras a serem superadas no seu papel de defensores 

e apoiadores do aleitamento materno (TOHOTOA et al., 2009). 

Apesar de exercerem fundamental importância para o aleitamento materno, a 

paternidade e a masculinidade são temas ainda poucos estudados. Profissionais de saúde 

pouco se detêm na preparação dos futuros pais e subestimam a influência do homem no 

período da amamentação. Cabe, portanto, a toda equipe multiprofissional de saúde estimular o 

pai a participar efetivamente neste período. Cabe-lhe também levar a mulher a compreender 

que o pai não é simples incentivador desta prática, mas sim o principal influenciador da 

amamentação (PIAZZALUNGA; LAMOUNIER, 2009). 

É função do pai e da mãe se ajudarem para proporcionar vida melhor ao filho. 

Esta ajuda se inicia pela alimentação e perpassa todos os cuidados durante o crescimento e 

desenvolvimento. Existe associação entre o pai residir com a criança e a mãe e a interferência 

no início e duração do aleitamento materno (SILVEIRA; LAMOUNIER, 2006).  

 Como divulgado, o aleitamento materno é necessário ao crescimento e 

desenvolvimento da criança. Diante disto, programas de educação em saúde são medidas 

efetivas na prática do aleitamento materno. Em estudo de intervenção com medidas 

educativas, verificou-se redução nas interferências negativas em relação à amamentação 

(RYSER, 2004). Em outro, com intervenções pré e pós-natal, verificou-se que as últimas são 

menos efetivas (OLIVEIRA; CAMACHO; TEDSTONE, 2001), parecendo um indicativo de 

que as intervenções e o acompanhamento desde o início podem exercer efeitos positivos em 

comparação com intervenções pós-parto. Palestras educativas exercem efeitos positivos no 

conhecimento quanto à praticidade do leite materno comparativamente a outros métodos de 

alimentação infantil (FUJIMORI et al., 2008).  
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Segundo observado em estudo realizado com vistas a identificar o conhecimento 

quanto à amamentação e às atitudes de mães adolescentes, elas têm menor conhecimento 

sobre informações básicas (MARTENS, 2001). Sendo assim, a literatura de cordel sobre 

amamentação, uma tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual, é efetiva 

estratégia de educação e promoção da saúde e pode também ser utilizada com o público de 

futuras mães ou para pessoas que vivenciarão a maternidade. 

Como tecnologia validada, trabalha a promoção da saúde numa concepção que 

transcende a saúde como ausência de doença e atua sobre seus determinantes. Neste âmbito, 

mais tecnologias para este público devem ser construídas e validadas com a finalidade de 

pontuar e ter atenção nas condições de vida da população, buscando extrapolar a prestação de 

serviços clínico-assistenciais, supondo ações intersetoriais que envolvam educação, 

saneamento básico, habitação, renda, trabalho, alimentação, meio ambiente, acesso a bens e 

serviços essenciais, lazer, entre outros determinantes sociais da saúde (SÍCOLI; 

NASCIMENTO, 2003). 

Os profissionais da saúde precisam transcender este pensamento baseado no 

movimento higienista de controle da população, os quais não atendem às demandas das 

mulheres e comunidade de uma forma geral, diante das dificuldades surgidas, sobretudo, com 

a amamentação. Embora a criança seja o principal beneficiário do aleitamento materno, a 

mulher também o é, e, assim, é mister ser ouvida, compreendida e respeitada no seu contexto 

individual e cultural. Desse modo, estratégias de apoio e promoção deste ato poderão ser 

elaboradas e a amamentação poderá se estabelecer (MORAIS et al., 2011). 

Ainda na avaliação, foi perceptível que os cegos de nascença validaram melhor a 

tecnologia. As médias dos respectivos tópicos foram: objetivo (96,6 ± 9,3); organização (91,0 

± 13,3); estilo de áudio (91,9 ± 13,6) e motivação (94,5 ± 12,3). Este achado pode estar 

relacionado à habilidade do cego em manusear o computador, pois a pessoa que nasce com 

esta condição aprende desde cedo como realizar suas atividades de vida diária, diferente do 

indivíduo que adquiriu a cegueira mais tardiamente. Além disso, pessoas cegas desde o 

nascimento podem ter perspectivas de vida e cultura diferenciadas.  
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9 CONCLUSÕES 

 

Este estudo validou a tecnologia assistiva, literatura de cordel sobre amamentação 

para pessoas com deficiência visual. Nele, seguiu-se o modelo da psicometria como 

referencial teórico-metodológico.  

Após ter construído e avaliado a TA com especialistas e também disponibilizado 

para execução do teste piloto, nesta pesquisa, realizou-se análise estatística com número 

considerável de sujeitos. É visível, porém, a dificuldade de captar participantes cegos.   

Como foi perceptível nos resultados, o perfil do público-alvo participante, em sua 

maioria, constitui-se de sujeitos na faixa etária de 30-49 anos (61,3%), embora, de forma 

semelhante, tenha havido mais pessoas do sexo feminino (51,6%), que cursaram o ensino médio 

(48,4%), não casados (55,6%), com renda de até um salário mínimo (40,3%), que trabalham 

(75%), residem em sua maior parte no Nordeste (90,3%), aposentados (21,8%) e com cegueira de 

nascença (51,6%).  

No tocante à avaliação da TA, pelas médias encontradas, todos os tópicos foram 

favoráveis, objetivo (93,6 ± 10,7), organização (87,0 ± 14,5), estilo de áudio (86,7 ± 15,6) e 

motivação (88,9 ± 15,3), e a tecnologia construída é estratégia válida de promoção e educação 

em saúde. Nas avaliações, segundo observado, a tecnologia atingiu os objetivos propostos e 

metas esperadas, com boa organização geral, estrutura, estratégia de apresentação e coerência, 

além de apropriada compreensão e bom estilo de áudio, com capacidade de causar impacto, 

motivação e/ou interesse. Apenas a variável sexo obteve médias semelhantes nos quatro 

tópicos (p>0,291), ou seja, homens e mulheres avaliaram de forma semelhante a TA. 

 Quanto às demais características, é perceptível a diferença nas valorações. Na 

variável faixa etária a melhor avaliação de todos os tópicos foi de 30-49 anos (p<0,05), com 

as seguintes médias: objetivo (95,7), organização (90,1), estilo de áudio (89,8) e motivação 

(92,5). Idade esta relacionada ao momento escolhido pelas mulheres e casais para terem 

filhos. 

O estado civil com maior média nos quatro tópicos foi dos sujeitos casados/união 

estável (p<0,016): objetivo (96,5), organização (90,5), estilo de áudio (90,9) e motivação 

(93,5), que pode estar relacionado à importância do pai no contexto da amamentação.  

O tocante à avaliação dos sujeitos cegos que trabalham, com maiores médias em 

todos os tópicos (p<0,0001), constaram objetivo (96,3), organização (91,1), estilo de áudio 

(90,0) e motivação (93,2). Quanto ao tipo de cegueira, as pessoas que nasceram cegas 

avaliaram melhor a tecnologia (p<0,001). As médias respectivas foram objetivo (96,6), 



78 
 

organização (91,0), estilo de áudio (91,9) e motivação (94,5). Isto pode ter acontecido 

também pela habilidade em manusear o sintetizador de voz e consequentemente a internet e o 

site. 

A tecnologia retrata a composição do leite materno, com esclarecimentos e 

apontamentos significativos para quem quer amamentar. É atraente, com informações claras e 

termos compreensíveis; tem sequência lógica e aborda aspectos-chave importantes. O áudio 

está em estilo adequado, com tom amigável e incentiva mudança de comportamento e atitude. 

Ademais, permite transferência e generalização do conteúdo em diferentes contextos.  

 Com este estudo, evidencia-se o fundamental papel do enfermeiro na promoção da 

saúde. Este profissional participa de equipe intersetorial, trabalha no contexto de cada 

indivíduo, conhece as reais necessidades e demandas e consequentemente elabora estratégias 

eficazes para melhorar a qualidade de vida. 

Como observado nesta pesquisa, captar sujeitos cegos a distância é difícil e 

laborioso. Entretanto, os sujeitos avaliaram positivamente a tecnologia, ou seja, gostaram da 

TA, mas para validar, acessar o site, escutar a tecnologia e preencher o instrumento, é preciso 

tempo, e mesmo assim, muitas vezes, torna-se complexo. Isto pode estar relacionado ainda à 

ausência da inclusão digital. Neste contexto, foi importante a presença de um mediador ou até 

mesmo do próprio pesquisador para efetuar estas etapas de captação.  

Apesar de direcionada, prioritariamente para cegos, a TA ora construída e 

validada também pode ser ampliada para outras populações, visto ter como objetivo transmitir 

seu conteúdo em diversos contextos e para vários públicos. Para este público em específico, 

pode ser utilizada de outras formas, caso prefiram, em Braile, por exemplo. Pode também ser 

usada com adolescentes. 

Iniciativas como esta podem trazer inúmeros benefícios aos mais distintos 

sujeitos. Como profissional responsável pela promoção da saúde, o enfermeiro deve se 

envolver cada vez mais no ambiente real dos sujeitos para diagnóstico situacional e 

consequente intervenção eficaz.  

No concernente à educação inclusiva, muito ainda deve ser elaborado e 

desenvolvido, nos mais variados setores, pois as pessoas com deficiência têm direitos e 

precisam vê-los contemplados para alcançarem melhor qualidade de vida.  
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APÊNDICE B  

CONVITE À PESSOA CEGA 
 

 
 
Estimado(a) participante: 
 
Sou enfermeira e estou desenvolvendo uma pesquisa cujo objetivo é explicar às mães, aos 
pais e a toda a família como o leite materno é feito, o que tem neste leite, além de esclarecer 
dúvidas a respeito do leite e também sobre a mama. Você sabia que não existe leite fraco? E 
que as cores do leite são diferentes? O tamanho da mama é diferente, mas que isso não 
influencia na qualidade e quantidade de leite produzido? Pois é, quando você escutar o que 
preparamos de especial, vai perceber todo esse processo do aleitamento materno. Você 
conhece as vantagens da amamentação para a mãe e para o bebê? Sabe que além de evitar a 
anemia, também diminui o risco de desenvolver câncer na mãe? E que já possui tudo o que a 
criança precisa para o seu desenvolvimento? Algumas vantagens, o pai também tem, dentre 
elas, menos gasto com leite artificial durante um bom tempo, além de ajudar na aproximação 
entre mãe e filho, o que contribuirá para menores riscos da criança sentir-se sozinha, e assim, 
o crescimento será mais familiar e saudável.  
Com esta apresentação, gostaria de convidá-lo(a) a participar da pesquisa opinando acerca 
desta tecnologia construída e nomeada: “Amamentação em ação”. Você terá de assinar um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que é um documento contendo os objetivos que 
lhe esclarecerão sobre o estudo e informações.  
Sua participação é importante, pois você estará colaborando na construção deste material de 
educação em saúde, o qual, uma vez aprovado, será disponibilizado para muitas pessoas que 
poderão se beneficiar e instruir sobre o aleitamento materno. 
Obrigada. 

Paula Pinheiro 
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APÊNDICE C 
ACESSO À PÁGINA Labcom, TECNOLOGIA ASSISTIVA E INTRUMENTO DE 

AVALIAÇÃO 
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APÊNDICE D 
INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA PESSOAS 

CEGAS 
 
 
Nome da tecnologia: “Amamentação em ação” 
 
INSTRUÇÃO 1 
 
Este instrumento está dividido em duas partes. A primeira corresponde a dados que você irá 
preencher para que o pesquisador possa saber o perfil das pessoas que responderam o 
instrumento. A segunda parte é para coletar informações com o objetivo de avaliar a 
tecnologia que foi construída.   
 
Para o preenchimento da primeira parte do instrumento, é necessário que você anote sua idade 
na pergunta um e sua renda familiar, profissão e estado do Brasil onde mora, nos espaços seis, 
sete e oito. Nos parênteses disponíveis, nas questões dois, três, quatro e cinco, deverá marcar 
a opção a qual corresponde o sexo, causa da cegueira, estado civil e grau de escolaridade.  
 
I. IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Idade: ___________      

2. Sexo: 1 (    ) M  2 (   ) F 

3. Causa da cegueira: 1 (   ) nascença; 2 (   ) adquirida 

4. Estado civil: 1 (   ) solteiro(a); 2 (   )casado(a)/ união estável; 3 (   ) viúvo(a); 4 (   ) outro 

5. Grau de escolaridade: 1 (   ) Ensino fundamental; 2 (   ) Ensino médio; 3 (   ) Ensino 

superior;  4 (   ) Pós-graduação 

6. Renda familiar em reais: ______________________________________ 

7. Profissão: ______________________________ 

8. Estado do Brasil: _____________________________ 
 
INSTRUÇÃO 2 
 
Após ter escutado a tecnologia e preenchido a parte I do instrumento, marque a opção que 
você considerar melhor relacionada ao grau de cada critério abaixo.  
 
O instrumento tem sete tópicos e os seus significados na seguinte ordem: objetivos, 
organização, estilo do áudio, motivação, design, navegabilidade, estrutura e apresentação. 
Após cada um destes, vêm as frases (afirmativas) nas quais você deve colocar a resposta.  
 
Dê nota de um a cinco em cada frase (afirmativa) correspondendo ao que você considera pior 
ou melhor, sendo um a pior nota e cinco a melhor nota. 
 
Após cada frase (afirmativa), você deverá colocar a sua resposta. 
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Tópico 1 Objetivos – É determinado pelos propósitos, metas ou finalidade que se deseja com 
a utilização da tecnologia. 
 
1. Retrata a composição do leite materno. Resposta:  
2. Esclarece dúvidas sobre os mitos e tabus. Resposta: 
3. Consegue ressaltar a importância do pai, família e profissional. Resposta: 
4. Ressalta as vantagens da amamentação para a criança. Resposta: 
5. Ressalta as vantagens da amamentação para a mãe. Resposta: 
6. Abrange tópicos referentes ao incentivo à amamentação. Resposta: 
 
Se necessário, comentários e sugestões: 
 
 
 
 
 
 
Tópico 2 Organização – É determinado pela forma de apresentação da tecnologia. Envolve, 
portanto, a organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e suficiência. 
 
7. A tecnologia é atraente. Resposta: 
8. As informações estão claras e os termos compreensíveis. Resposta: 
9. O tamanho do áudio está bom. Resposta: 
10. Os tópicos têm sequência lógica. Resposta: 
11. O material está apropriado. Resposta: 
12. O tema retrata aspectos-chave importantes. Resposta: 
13. A forma de apresentação das tecnologias contribui para o aprendizado ou atenção. 
Resposta: 
14. A forma de apresentação da carta-convite contribui para estimular o acesso à tecnologia. 
Resposta: 
15. A forma de apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido contribui para o 
objetivo ao qual se propõe. Resposta: 
16. A forma de apresentação do instrumento de avaliação contribui para o preenchimento. 
Resposta: 
 
Se necessário, comentários e sugestões: 
 
 
 
 
 
 
 
Tópico 3 Estilo do áudio – É determinado pela característica de compreensão e estilo do 
áudio apresentado. 
 
17. O áudio está em estilo adequado. Resposta: 
18. A literatura de cordel cantarolada é interessante. O tom é amigável. Resposta: 
19. A tecnologia corresponde ao seu nível de conhecimento. Resposta: 
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Se necessário, comentários e sugestões: 
 
 
 
 
 
 
Tópico 4 Motivação/Relevância – É determinado pela capacidade da tecnologia em causar 
impacto, motivação e/ou interesse, assim como pelo grau de significação da tecnologia. 
 
20. A tecnologia aborda assuntos necessários para quem quer amamentar. Resposta: 
21. A tecnologia aborda assuntos necessários para o pai que quer incentivar o aleitamento 
materno para o seu filho. Resposta: 
22. A tecnologia aborda assuntos necessários para a família incentivar o aleitamento materno. 
Resposta: 
23. Permite a transferência e generalização do aprendizado em diferentes contextos 
(hospitalar, residencial, escolar, atenção primária...). Resposta: 
24. Incentiva mudança de comportamento e atitude. Resposta: 
 
Se necessário, comentários e sugestões: 
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APÊNDICE E 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA A PESSOA CEGA 
 
 

Eu, Paula Marciana Pinheiro de Oliveira, sou enfermeira e estou convidando você para 
participar desta pesquisa que tem o objetivo de avaliar uma tecnologia assistiva, no formato 
de literatura de cordel, com a temática amamentação, acessível ao cego utilizando um 
software de acesso ao computador e disponibilizado a distância, e que o (a) senhor (a) irá 
acessar assim que concordar com este documento. É por meio deste termo que lhe peço 
autorização para contribuir com este trabalho, confirmada ao marcar a opção que aceita e 
concorda com os dados preenchidos. Garanto que esta pesquisa não oferece nenhum risco 
para o (a) senhor (a). Caso aceite, garanto sua liberdade de se retirar da mesma a qualquer 
momento. Para isso, basta que feche a página acessada. Também garanto-lhe a privacidade, 
pois não citarei seu nome em nenhuma parte deste trabalho e os dados serão de uso restrito do 
estudo, e divulgados posteriormente como resultados de pesquisa. E ainda, para participar da 
mesma, não será oferecido nenhum valor ao (a) senhor (a).  
Quando marcar o item em que aceita participar, em seguida escutará a tecnologia que será 
uma música com rimas abordando o tema amamentação. O tempo estimado dessa música é de 
quinze minutos. Após escutá-la, responderá algumas perguntas que serão de grande 
importância para a pesquisa que lhe apresentei. 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará encontra-se disponível para 
esclarecer dúvidas e/ou reclamações quanto à sua participação no referido estudo por meio do 
telefone (85) 3366-8346. 
 

Eu, ________, após marcado o item em que aceito participar e concordo com tudo o que está 
explanado, declaro que por este termo fui devidamente orientado(a) e esclarecido(a) sobre a 
pesquisa VALIDAÇÃO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA PESSOAS CEGAS: 
enfoque na amamentação e aceito participar da pesquisa. 
 

 
Paula Marciana Pinheiro de Oliveira 
Rua: Leão do Norte, 669 – Vila Peri 
Telefone: 3232-4310 
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ANEXO A – Folha de Aprovação do Comitê de Ética 

 

 
 


