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A construção de materiais didáticos e especificamente de softwares 

educacionais deve estar fundamentada em referencial pedagógico que, neste 

estudo, tem por base a educação problematizadora de Paulo Freire, 

conforme descrito a seguir.  
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Para que os objetivos propostos neste estudo fossem alcançados, foi 

preciso percorrer o referencial pedagógico da problematização, utilizado 

para a elaboração do software educacional. 

Na era da globalização, em que o elevado grau de competitividade 

amplia a demanda por conhecimentos e informação, a educação torna-se 

imprescindível. Entretanto, a diferença entre hoje e ontem não é apenas 

quanto ao aumento da demanda, mas quanto à qualidade e ao tipo de 

educação a ser oferecida (GOHN, 1999). No mundo atual,  os indivíduos 

têm que “ir além da aquisição/absorção de conhecimentos, precisam saber 

relatar,  interpretar e analisar dados, fatos e situações; precisam ler e 

decodificar linguagens gráficas e precisam do inglês e da informática” 

(GOHN, 2002, p.59). 

O ensino tradicional tinha como prioridade preparar mão de obra para 

o mercado de trabalho, simplesmente, sem a mínima preocupação com a 
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formação do homem como um todo; não tendo como objetivo a formação de 

cidadãos livres, conscientes e críticos. 

Paulo Reglus Neves Freire (1922-1997) ou como o conhecemos Paulo 

Freire, um educador à frente de seu tempo, vem fazer contraponto à 

educação dos anos de 1960, chamada por ele de bancária, e elaborar um 

método de educação libertadora, conscientizadora e problematizadora; 

capaz de contribuir para a inserção do homem na sua realidade, baseado 

num método ativo, dialogal,  crítico, problematizador, participante e 

marcadamente reflexivo, utilizando o diálogo como relação horizontal entre 

dois pólos.    

 Seu pensamento nasceu de sua vivência, da sua realidade por sua 

condição de pobre, nordestino e brasileiro (SILVA, 2005); nasceu de seus 

trabalhos, de suas experiências, da pobreza e das injustiças sofridas pelas 

pessoas com as quais conviveu, no Nordeste brasileiro, onde, na década de 

60, milhões de pessoas eram analfabetas. Acreditou ser preciso mudar o 

método de alfabetização para criar uma consciência política, em vez de 

domesticar,  como vinha sendo feito. 

 A pedagogia problematizadora deve promover um processo de 

conscientização que ao mesmo tempo seja um ato de criação capaz de gerar 

outros atos de criação, e um veículo educacional no qual as pessoas não 

sejam tratadas como seres passivos ou como meros objetos (FREIRE, 

2004). 

 Esta educação problematizadora, ao contrário da educação bancária, 

implica num constante ato de desvelamento da realidade, buscando a 

emersão das consciências, resultando na inserção crítica do homem na 
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realidade. Tem como objetivos a transformação social,  a troca de 

experiências, o questionamento, a individualização e a humanização 

(FREIRE, 2004). 

 

Em contraponto à  educação problemat izadora,  a  educação 
bancár ia  tenta  deposi tar  no educando,  conteúdos,  os  quais ,  
comumente ,  não se  re lacionam com sua vida,  minimizando,  e  a té  
mesmo anulando seu potencial  cr iat ivo,  cr í t ico  e  ref lexivo.  Ao 
memorizar  o  conteúdo narrado,  ao  arquivar  os  depósitos ,  o  
educando não está  se  conhecendo e conhecendo o mundo de 
modo verdadeiro ,  não está  desenvolvendo sua consciência  
cr í t ica.  A educação bancár ia  es tá  servindo à  dominação,  in ibe a  
cr ia t iv idade e ,  a inda,  que não podendo matar  a  in tencionalidade 
da consciência  como um desprender-se ao  mundo,  a  domest ica 
(FREIRE, 2004,  p .72) .  

 

 Nesse sentido, a educação libertadora, chamada educação 

problematizadora, já não pode ser o ato de depositar,  “compromete-se com 

uma programação, com conteúdos, que advém das colocações de sua 

existência, desafiando o educando a buscar respostas, tanto em nível de 

reflexão como de ação” (FREIRE, 2004, p.86). Desse modo, busca-se 

juntos, educador e educandos, mediatizados pelo ambiente, pela realidade, 

o conteúdo a ser estudado. 

 É sabido que todos os seres vivos aprendem por meio da interação 

com o ambiente. Todas as condutas se aprendem, e são aprendidas em um 

ambiente, e todos os ambientes têm capacidade de educar se soubermos 

percebê-los e nos relacionar com eles significamente. 

 Gadotti  e Gutiérrez (1999) colocam que um ambiente educativo, 

cenário de relações educativas, apresenta quatro aspectos relacionais: 

fortalecer permanentemente as relações do cotidiano – aprendizagem do 

dia-a-dia; promover sempre relações abertas – estas têm que ser flexíveis, 
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dinâmicas, repletas de sentido, relações que interroguem e questionem, 

modeladas na medida de cada circunstância; intensificar relações 

participativas – a participação se fundamenta na necessidade; alcançar e 

dar sentido às relações – cada um significa a si  mesmo quando encontra e 

dá sentido ao que faz. No processo de se encontrar e dar sentido, o sujeito 

coletivo desempenha um papel primordial, no qual entra a criatividade, a 

incerteza, o entusiasmo e a entrega pessoal.  

 Se um ambiente é um facilitador, por conseguinte, podemos afirmar 

que as técnicas pedagógicas também o são. 

 Gohn (2002) refere que Paulo Freire soube acompanhar as mudanças 

nos processos tecnológicos e seus impactos no processo educacional, sem 

abrir mão de seus valores e premissas fundamentais. Os ambientes 

interativos, preconizados desde os tempos de sua atuação no nordeste do 

Brasil,  nos anos 60, passam a ser reforçados nos anos 90. 

 No ambiente digital de aprendizagem, os estudantes podem interagir 

facilmente com o conteúdo, que possibilita a rápida localização e a 

imediata disponibilidade de informações desejadas. Assim, os estudantes 

podem, conforme o interesse, as necessidades e o desejo, penetrar afundo 

num texto (WINGERT, 1992). 

 A inserção da tecnologia na educação tem provocado mudanças no 

aspecto educacional, despertando a renovação dos meios de aprendizagem 

(MARTINS et al. ,  1999). 

 Ao buscarmos, na literatura, trabalhos educativos desenvolvidos com 

o referencial da educação problematizadora, podemos perceber que, nos 
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últimos anos, vários profissionais vêm utilizando essa abordagem 

pedagógica e têm, assim, demonstrado a efetividade do método. 

 Há algumas escolas de enfermagem brasileiras que tem experienciado 

a implementação de metodologias problematizadoras na efetivação de seus 

currículos (TACLA, 2002). 

 Tacla (2002) trouxe uma destas experiências, avaliando a adequação 

da metodologia da problematização para o desenvolvimento do pensamento 

crítico em estudantes de enfermagem pediátrica e contribuindo para a 

construção do conhecimento sobre o ensino desta área, visando à 

transformação de sua realidade profissional.  Constata que o processo 

intermediado pela metodologia da problematização estimulou o 

desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, como a observação 

sistemática, o questionamento crítico, a associação de idéias, a avaliação 

crítica, a justificativa, a relevância, a análise crít ica, a elaboração e 

identificação de possíveis fatores associados, a tomada de decisão, a 

utilidade prática, a experimentação ativa e a avaliação dos efeitos das 

ações.  

 Ficam evidentes, no estudo de Tacla (2002), as inúmeras 

possibilidades da metodologia da problematização e, ao mesmo tempo, o 

quanto há ainda, a ser explorado neste campo; a autora convida à realização 

de investigações que enfoquem estratégias problematizadoras ainda não 

exploradas ou pouco exploradas. 

 Ao longo de nossa trajetória acadêmica e profissional,  

desenvolvemos materiais educativos e nos preocupamos em avaliá-los 

(FONSECA, 2002; FONSECA; SCOCHI, 2000, 2003, 2005; FONSECA et 
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al. ,  2001; FONSECA et al. ,  2002; FONSECA et al. ,  2004a) tanto na 

perspectiva da adequação do instrumento, quanto da aquisição de 

conhecimento (FONSECA et al. ,  2000; FONSECA; SCOCHI; MELLO, 

2002; FONSECA et al. , 2004b) que eles proporcionavam.  

Estes materiais educativos, apesar de não terem tecnologia 

informatizada, foram desenvolvidos com a preocupação de serem guiados 

pelo referencial pedagógico da problematização, isto é, colocando às 

participantes das atividades educativas situações do cotidiano, em que elas 

levantavam hipóteses e escolhiam alternativas que julgavam mais 

adequadas aos problemas apresentados. Assim, na dinâmica do uso destes 

recursos priorizava-se a aprendizagem ativa e colaborativa, a troca de 

experiências, interação e o feedback do aprendizado, respeitando-se o ritmo 

próprio de cada indivíduo. 

Amparadas nos resultados positivos dos estudos realizados utilizando 

a educação problematizadora e nas inúmeras possibilidades do uso do 

computador na educação, consideramos pertinente no desenvolvimento do 

presente estudo o uso deste referencial pedagógico.   

 

 

33..22  RReeffeerreenncciiaall  mmeettooddoollóóggiiccoo  ppaarraa  oo  

ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  ssooffttwwaarree  
eedduuccaacciioonnaall 
 

 

Atualmente, por meio da tecnologia, podem-se desenvolver inúmeros 

programas que interagem com o usuário de modo muito amigável,  
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favorecendo, em muitos aspectos, sua aprendizagem e estimulando a busca 

do conhecimento. Precisa-se definir a área na qual será desenvolvido o 

software educacional,  nível de conhecimento embutido e em qual categoria 

se enquadra (MARIN et al. ,  1997). 

O CAI (Computer Assisted Instruction) tem como principal objetivo a 

transmissão de informações sobre um determinado assunto, podendo ajudar 

o usuário a aumentar suas habilidades de trocar informações com o 

computador, de modo apropriado para a resolução de problemas e preparar 

os estudantes para seu futuro papel numa sociedade tecnológica (apud 

ZEM-MASCARENHAS; CASSIANI, 2001). 

Os CAI tutoriais têm a estrutura de um curso, incluindo um livro 

eletrônico (procuram imitar no computador a organização de um livro em 

capítulos, texto, imagens, bibliografia e índice, podendo ter navegação 

linear e não linear), recursos audiovisuais mais sofisticados e questionários 

interativos para avaliar o conhecimento (CESAR, 2003).  

Estes questionários interativos para avaliar o conhecimento podem 

ser apresentados por meio de simulações. 

A simulação é uma tecnologia trazida pela informática que amplifica 

a imaginação individual e permite aos grupos que compartilhem, negociem 

e refinem modelos mentais comuns, qualquer que seja a complexidade deles 

(LÉVY, 1999). 

As simulações possibili tam aos alunos desenvolver hipóteses, testá-

las, analisar resultados e refinar os conceitos. Assim, o aluno passa a 

pertencer a seu cenário, podendo controlar as situações hipotéticas e obter 

resultados provenientes de sua interação. Possibilitam, também, um 
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ambiente rico para o trabalho em grupo, vários agrupamentos podem testar 

hipóteses diferentes e com isso, obter um contato mais real com os 

conceitos envolvidos no problema que está sendo estudado (GALVIS-

PANQUEVA, 1997; GLADCHEFF; OLIVEIRA; SILVA, 2001). 

Dentre as categorias de sistemas computacionais, seguimos o modelo 

conhecido como CAI ou instrução assistida/auxiliada por computador 

tutorial,  para o software Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-

termo ,  com simulações, por se apropriado ao ensino.  

Os sistemas multimídia permitem um acesso não linear ao 

conhecimento, por meio do hipertexto e têm aumentado rapidamente com o 

surgimento dos CD-ROM e da Internet (CARDOSO, 1998). 

Multimídia é um formato da tecnologia atual que combina texto, som, 

imagens estáticas, animação e vídeo; aplicada a um computador, permite a 

apresentação e a recuperação da informação através destes multimeios. E 

quando o usuário é capaz de controlar os elementos da informação que 

serão transmitidos, a multimídia é chamada de interativa. A multimídia traz 

benefícios ao ensino por proporcionar ao estudante, entre outros, mudanças 

atrativas nas interfaces tradicionais de aprendizado (VAUGHAN, 1994). 

A multimídia agiliza o processo de aprendizado, reforça 

conhecimento e respeita a capacidade individual de retenção de informação. 

Os sistemas hipertexto são capazes de organizar grandes quantidades de 

informação de forma não-linear, permitindo pesquisa livre e aleatória 

(D’ALESSANDRO et al. ,  1993). 

O software de autoria utilizado, as mensagens e o conteúdo 

apresentados em uma interface compõem, em conjunto, um projeto 
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multimídia (VAUGHAN, 1994).  

Com a ajuda dos CD-ROM, podem ser armazenados e 

disponibilizados volumosos e altamente diferenciados hipertextos e 

hipermídia. A aprendizagem com eles aumenta a auto-orientação, a 

atividade e a interatividade, toma em consideração interesses, preferências 

e capacidades pessoais e é, desse modo, individualizada eficazmente 

(PETERS, 2001). 

O CD-ROM é um suporte de informação digital com leitura a laser. 

Contém sons, textos e imagens (fixas ou em movimento) que são exibidos 

na tela de computador. Quem consulta um CD-ROM “navega” pelas 

informações, passa de uma página-tela ou de uma seqüência animada para 

outra indicando com um simples gesto os temas de interesse ou as linhas de 

leitura que deseja seguir. Esta navegação é feita por meio de “links” 

executados com o mouse sobre ícones na tela, apertando uma tecla do 

teclado (LÉVY, 1999). 

O CAI desenvolvido neste estudo está disponibilizado em CD-ROM e 

apresenta ilustrações, filmes de vídeo, animações, figuras, fotos, gráficos e 

sons de forma interativa, ou seja, possibita ao usuário comandar o acesso à 

informação nele contido, de múltiplas formas. 

 Para o desenvolvimento do software, foi utilizado o modelo proposto 

por Bernardo (1996), que apresenta quatro fases de desenvolvimento: 

definição do escopo, planejamento, produção e implementação, o que 

facilita didaticamente a construção, conforme esquema (Figura 1) que se 

segue. 
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Figura 1. Esquema global da metodologia - fases de desenvolvimento. 
 

 Os passos ou tarefas de cada uma dessas fases de desenvolvimento do 

software estão apresentados na Figura 2. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tarefas de cada fase de desenvolvimento. 

  

 

Definição do 
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Planejamento 
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Revisão pós-
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Implantação Distribuição 
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 3.2.1 Definição do escopo 

A pesquisa, brainstorning e definição do escopo consistem em 

delinear o objetivo principal do projeto, organizar seu conteúdo, definir as 

entidades usuárias, além de especificar os recursos computacionais 

disponíveis.  Estabelecer a finalidade do projeto, o público alvo e o tema, 

no desenvolvimento de um software educacional deve ser prioritário 

(BERNARDO, 1996). 

 O conteúdo do projeto pode ser subdividido em capítulos ou assuntos 

principais e deve ser armazenado preliminarmente em pastas ou em 

arquivos texto para uso posterior. Os arquivos devem ser revisados, 

atualizados e reordenados continuamente até a elaboração definitiva do 

conteúdo do projeto (BERNARDO, 1996). 

As características dos usuários, como fator ocupacional,  idade, sexo 

e experiência sócio-econômica, devem influenciar a apresentação do 

projeto e ser cuidadosamente definidos (BERNARDO, 1996). 

Durante os levantamentos para a análise da disponibilidade de 

recursos computacionais deve-se definir preliminarmente a plataforma de 

desenvolvimento; avaliar os recursos de software disponíveis e analisar 

mídias disponíveis, armazenadas em arquivo ou não, como textos, imagens, 

gráficos, ilustrações, fotografias, diagramas, diapositivos, vídeos, 

animações, música, narração e efeitos de som (BERNARDO, 1996).  

Para organizar os recursos de mídia deve ser criada uma tabela que 

contenha campos tais como, descrição, fonte, autores e formato das mídias 

(BERNARDO, 1996). 
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 3.2.2 Planejamento 

O planejamento  tem como principal meta criar o protótipo completo 

do projeto e elaborar o seu cronograma de execução. Nos esboços devem 

ser identificados e definidos todos os  elementos de mídia, efeitos sonoros, 

narração de vozes e o conteúdo exclusivamente textual (BERNARDO, 

1996). 

De acordo com Price (1991), a representação gráfica do fluxo do 

programa tem o propósito de apresentar como os elementos estão 

ajustados para que a estrutura possa ser analisada. Quando analisada 

como um todo, o diagrama pode dizer ao autor se os elementos estão 

adequadamente disponibilizados. 

 A ferramenta de autoria de multimídia escolhida para este software 

foi o Macromedia Authorware por ser adequado a este tipo de software 

educativo e por ser,  o programador contratado, especialista nesta 

ferramenta (BERNARDO, 1996). 

 O objetivo do planejamento cronológico é estabelecer o tempo gasto 

em cada uma das fases de desenvolvimento e definir os procedimentos de 

acordo com cada uma delas. A seleção da equipe de trabalho pode se 

adequar à necessidade, isto é, os recursos humanos alocados nesta fase 

devem ser reestruturados à medida que o projeto necessitar de outras 

habilidades profissionais (BERNARDO, 1996). 

 

 3.2.3 Produção 

A produção consiste em construir o projeto multimídia, testando seu 
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funcionamento. Os esboços finais (layout  de tela) devem ser organizados e 

reunidos. O formato da interface deverá ser determinado definitivamente. 

Esse  layout final deve ser padronizado (BERNARDO, 1996). 

Para a editoração das diferentes mídias podem ser utilizadas as 

seguintes ferramentas: MS Word, CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Aldus 

PhotoStyler, Paint Shop, MS VidEdit,  MS VidCap, Digital Vídeo Producer, 

Vídeo Capture, Creative WaveStudio (BERNARDO, 1996). 

A verificação deve ser realizada para detectar e corrigir os erros de 

programação. Cada recurso e função do aplicativo codificado deve ser 

exercitado e testado. Esta análise deve garantir  a operacionalidade do 

aplicativo (BERNARDO, 1996). 

 

 3.2.4 Implementação 

 A implementação tem por objetivo disponibilizar o projeto 

multimídia para utilização e supervisionar seu funcionamento 

(BERNARDO, 1996). 

 Nessa análise, o aplicativo construído deve ser avaliado 

primeiramente pela equipe de desenvolvimento, que realizará os testes 

funcionais para detectar erros. Em uma segunda etapa, o aplicativo será 

analisado pelo pessoal não envolvido na sua produção (BERNARDO, 

1996). 

A aceitação do aplicativo deve ser realizada por usuários. Um grupo 

de usuários deve ser definido para acompanhar e validar o aplicativo. 

Haverá a oportunidade deste grupo ser observado à medida que exercita o 

aplicativo. Além da experimentação livre do usuário pelo aplicativo, faz-se 
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necessária a formulação de questionários dirigidos e que contenham 

espaços para anotações. Os problemas detectados durante este processo 

deverão ser solucionados (BERNARDO, 1996). 

Uma vez realizados todos os testes e corrigidos todos os problemas, 

revisões adicionais do projeto devem ser realizadas. Os ajustes finais e a 

preparação da versão final do projeto devem ser o resultado desta tarefa 

(BERNARDO, 1996). 

A implantação deve incluir cópia, entrega e instalação do aplicativo, 

a divulgação dos manuais de utilização e realização de treinamento junto ao 

usuário (BERNARDO, 1996). 

 Essa tarefa consiste no acompanhamento do aplicativo após a sua 

implantação, informando seu andamento e sua utilização. Nessa revisão 

deve ser estabelecido um plano que incluirá modificações no aplicativo, 

como mudança na interface, atualizações de conteúdo, aprimoramento e 

resolução de problemas (BERNARDO, 1996). 

Toda a documentação do projeto deve ser distribuída após o 

treinamento. A versão final deve ser preparada para a distribuição, que 

pode ser feita através da produção de um CD-ROM. Devem ser elaborados 

planos adicionais para a produção e instalação do CD-ROM. A finalidade 

dessa fase é expandir o uso do projeto (BERNARDO, 1996). 

 

 

Validação 

  

 Para a validação, procuramos um instrumento de validação que 
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contemplasse tanto a área tecnológica como a pedagógica. 

 A validação de conteúdo e aparência do software foi realizada por 

técnicos de informática, técnicos de áudio-visual e pela enfermagem, 

docentes e enfermeiros assistenciais. 

 A validação consiste em avaliar se o instrumento mede aquilo que foi 

proposto a medir (POLIT; HUNGLER, 1995a). Validar o conteúdo significa 

julgar o conhecimento sobre determinado assunto (POLIT; HUNGLER 

(1995b), e segundo Williamson (1981) validar a aparência consiste em 

julgar quanto à clareza dos itens, facilidade de leitura, compreensão e 

forma de apresentação do instrumento.  

 Assim, para a validação qualitativa do produto, o CD-ROM 

Semiotécnica e semiologia do recém-nascido pré-termo,  elaboramos um 

instrumento tendo por base Borges (1998), Zem-Mascarenhas (2000) e 

Fernandes, Barbosa e Naganuma (2006), e fizemos adequações para auxiliar 

na validação de aparência e conteúdo, tanto da área tecnológica, os 

técnicos em informática e os técnicos em audiovisual,  como da área de 

enfermagem (docentes de disciplinas de enfermagem neonatal,  semiologia 

em enfermagem e informática em enfermagem e enfermeiros assistenciais 

de unidades neonatais e pediátrica). 

Borges (1998) propõe uma divisão em quatro dimensões do 

instrumento, para as quais discriminamos os participantes: a dimensão 1, 

que avalia o desempenho mínimo do tempo de resposta contou com a 

participação de técnicos em informática; a dimensão 2, ou pedagógica, 

inclui o conteúdo do software que foi avaliada pela enfermagem; a 

dimensão 3, avalia a qualidade da interface e a adequação estética e 
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audiovisual e foi realizada pela enfermagem, pelos técnicos em informática 

e em audio-visual,  e a dimensão 4 que avalia a adequação do programa e 

das simulações, foi feita pela enfermagem. 

 Assim, o instrumento de validação da área tecnológica destinado aos 

técnicos de informática (APÊNDICE A), apresenta os seguintes itens: 

tempo de resposta  –  iniciação do programa, utilização de memória, troca 

de telas, links, feedback das simulações, botões de navegação e saída do 

programa; qualidade da interface  – uso do espaço das telas, formato das 

telas, aspecto visual e botões de navegação;  qualidade estética e 

audiovisual  – qualidade dos textos, dos sons, dos vídeos, das fotos e das 

figuras.  

Ao final de cada um dos três ítens, reservamos espaço para o 

participante emitir comentários e sugestões. 

O instrumento de validação da área tecnológica dos técnicos em 

áudio-visual (APÊNDICE B) apresenta os seguintes itens: qualidade da 

interface  – uso do espaço das telas, formato das telas, aspecto visual e 

botões de navegação; qualidade estética e audiovisual  –  qualidade dos 

textos, dos sons, dos vídeos, das fotos e das figuras. Ao final desses ítens, 

há espaço para o registro de comentários/sugestões pelos participantes. 

 No instrumento de validação da área de enfermagem (APÊNDICE C) 

constam os itens: qualidade estética e audiovisual  – qualidade dos textos, 

dos sons, dos vídeos, das fotos e das figuras; adequação do programa  –  

facilidade na execução do programa, entrada no programa, apresentação das 

instruções de uso, apresentação do menu de entrada e do banco de mídias e 

saída do programa; qualidade das  simulações – apresentação e enunciado 
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das questões, feedback às respostas e associação ao conteúdo;  conteúdo  –  

objetividade, abrangência, atualização, vocabulário, clareza do texto, 

apresentação do conteúdo nos tópicos e seqüência instrucional do tópico. 

Todos esse subítens do conteúdo foram repetidos para cada um dos 

tópicos abordados no software: apresentação; justificativa; objetivos; 

semiotécnica; semiologia; contexto da avaliação clínica do RNPT em 

unidade neonatal; avaliação ao nascimento; avaliação de transição; 

avaliação clínica sistemática; avaliação clínica por necessidade 

(oxigenação, circulação, termorregulação, alimentação e hidratação, 

eliminação, integridade tecidual, sono e repouso, sexualidade, percepção 

sensorial, psicossocial e psicoespiritual).   

Ao final de todos os ítens e tópicos/assuntos avaliados pelos 

enfermeiros, há espaço para comentários e sugestões. 

 Os instrumentos incluíram, ainda, o método somativo, conhecido 

como escala do tipo Likert.   

 A escala do tipo Likert é composta por um número determinado de 

proposições, e os juízes/participantes escolhem uma das possibilidades de 

resposta, segundo sua opinião, seu grau de adesão a uma série de 

afirmações que sejam expressões de algo favorável ou desfavorável em 

relação a um objeto (PASQUALI, 1997).  

 Assim, para cada sub item dos instrumentos, o participante da 

validação deve atribuir um conceito dentre as quatro opções estabelecidas 

(insatisfatório, regular, bom e muito bom) e tecer comentários/sugestões 

em espaço reservado para este fim. 
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33..33    AAssppeeccttooss  ééttiiccooss  ee  ddiirreeiittooss 

O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética da EERP-

USP sendo aprovado (ANEXO A). 

Os participantes receberam uma carta de apresentação contendo o 

objetivo do estudo, o nome do programa de pós-graduação ao qual a tese 

está vinculada, as orientações para preenchimento do instrumento e os 

endereços eletrônicos das pesquisadoras para contato, em caso de dúvida 

(APÊNDICE D). 

No termo de consentimento pós-informado (APÊNDICE E) constam 

informações e a assinatura do participante, conforme diretrizes da 

Resolução 196/96 (BRASIL, 1996). 

Para obtenção das fotos e fi lmagens dos prematuros, solicitamos 

autorização do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), 

responsável pela chefia clínica das unidades neonatais,  bem como da 

Divisão de Enfermagem do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) 

(APÊNDICE F). Obtivemos também a assinatura do termo de consentimento 

pós-informado dos pais/responsáveis pelos bebês pré-termo (APÊNDICE 

G). 

Para utilização de textos, figuras, fotos e tabelas de livros, no 

software educacional,  solicitamos autorização dos autores/editoras 

(APÊNDICE H). 


