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Estudo de caso: Utilização das técnicas de elicitação de requisitos para 

implementação de software para pessoas com deficiência visual. 

 

Resumo 

 O uso da tecnologia em prol da acessibilidade desempenha um papel importante 

na área do conhecimento pois, possibilita  que pessoas com alguma deficiência 

possam ter oportunidades iguais na sociedade, diminuindo assim as diferenças. 

Levando em consideração esses fatores, este proieto tem o objetivo de expor as 

técnicas de elicitação de requisítos na construção de um software para uma 

discente deficiente visual matriculada no 2° período do curso de Direito da 

Faculdade Barretos que enfrentava problemas nas suas consultas acadêmicas por 

meio de seu computador pessoal e necessitava de um sistema que fosse mais 

eficiente para atender suas necessidades.   Através das técnicas de elicitação de 

requisitos foi possível desenvolver uma ferramenta  útil no auxílio ao aprendizado 

da mesma possibilitando um rendimento no seu processo educacional. 

 A metodologia deste estudo compreende pesquisa bibliográfica sobre os temas 

envolvidos no trabalho, engenharia de software, técnicas de elicitação de 

requisitos, trabalhos relacionados, definindo um modelo de avaliação das técnicas 

de elicitação de requisitos a ser utilizado. O projeto implantado supriu 

satisfatoriamente todos os requisitos solicitados. Depois do estudo e análise das 

técnicas, a entrega do software e os testes de software verificou-se o êxito obtido 

nas primeiras versões do programa e o aprimoramento do crescimento da discente 

na área do Direito e a real inclusão da mesma ao curso escolhido. 

 

INTRODUÇÃO 

Este projeto institucionalizou a Acessibilidade na IES Faculdade Barretos, a fim de 

assegurar o direito da pessoa com deficiência à educação superior, fundamentado 

nos princípios e diretrizes contidos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (ONU 2006) e nos Decretos n°. 186/2008, nº 6.949/2009, nº 

5.296/2004e nº 7.611/2011. 



A inclusão de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência na área do 

conhecimento é de extrema importância, pois possibilita uma inclusão social mais 

justa diminuindo as diferenças alem de possibilitar que essas pessoas 

desempenhem um papel importante na sociedade que é disseminar o 

conhecimento.  

Desenvolver, integrar e trabalhar com acessibilidade significa desfazer barreiras, 

modificar atitudes e consequentemente afirmar o termo cidadania em nosso país.  

Neste sentido, a qualidade de ensino torna-se uma das maiores solicitações 

daqueles que se empenham por uma educação inclusiva, porém há o compromisso 

de encontrar tecnologias que, com efeito, torne esta inserção efetiva e significativa 

na sociedade e para a sociedade. 

Tendo como base as necessidades específicas de uma pessoa com deficiência 

visual, o software em questão visa facilitar a consulta ao conteúdo teórico 

necessário do curso de Direito convertendo as consultas do discente em áudio e 

proporcionando suporte ao seu processo educacional/acadêmico. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste projeto é através de um estudo de caso na Instituição de ensino 

Faculdade Barretos verificar as técnicas de elicitação necessárias ao 

desenvolvimento de um software para a utilização de uma discente com deficiência 

visual total matriculada no ano 2016, 1º. Semestre do curso de Bacharelado em 

Direito. Observadas as dificuldades que a mesma apresentava com relação aos 

seus estudos e consultas às bibliografias necessárias à sua aprendizagem, havia a 

necessidade de um sistema que possuísse o material indispensável à sua 

aprendizagem.  

Os objetivos específicos ao desenvolvimento deste projeto são: 

 

- Analisar as diversas técnicas de elicitação e selecionar as apropriadas devido ao 

comportamento de uma pessoa com deficiência tendo em vista suas limitações, 

necessidades e competências; 



- Definição de um modelo de avaliação das técnicas de elicitação de requisitos a 

ser utilizado; 

- Definição e condução de um estudo para a avaliação de conhecimento e 

utilização das técnicas de elicitação de requisitos; 

- Tornar a experiência de aprendizagem mais agradável por meio da exploração de 

recursos tecnológicos em prol da educação e conhecimento; 

 

Metodologia 

A metodologia deste estudo compreende pesquisa bibliográfica sobre os temas 

envolvidos no trabalho, engenharia de software, técnicas de elicitação de 

requisitos, trabalhos relacionados, definindo um modelo de avaliação das técnicas 

de elicitação de requisitos a ser utilizado. 

 

Desenvolvimento 

A princípio, o início do trabalho de pesquisa para o desenvolvimento do software 

para a discente deu por meio da análise de requisitos e em como a mesma 

interagia com seu computador pessoal. Era necessário saber como ela manipulava 

e fazia o uso de sua máquina com relação a sua condição visual.  Foi visto que a 

mesma não fazia o uso do mouse, no entanto, possuía total domínio em digitação e 

manipulava o dispositivo de forma prática por meio das teclas e softwares de apoio 

como DOSVOX e NVDA. DOSVOX é um sistema para microcomputadores que se 

comunica com o usuário por meio de síntese de voz, viabilizando, o uso de 

computadores por deficientes visuais, enquanto que através de voz sintética, 

o NVDA permite que usuários com deficiência visual possam acessar e interagir 

com o sistema operacional Windows e vários outros aplicativos. 

Na etapa de levantamento de requisitos foram realizadas as reuniões acerca do 

software a ser desenvolvido, definindo-se as suas funcionalidades em função das 

necessidades discente. 

Processo de Elicitação de Requisitos A elicitação de requisitos é o primeiro passo 

dentro da engenharia de requisitos. Realizado de maneira errônea, levará a 

produtos com baixa qualidade, datas de entregas tardias e gastos fora do previsto. 



O propósito da elicitação é coletar informações dos clientes e capturar essa 

informação como requisitos candidatos (tanto técnicos como não técnicos) junto 

com a justificativa que dá suporte aos requisitos (Andriano, 2004).  

Hickey (2002) expõe que uma melhor seleção de técnica melhora a qualidade do 

processo de elicitação de requisitos e aumenta o sucesso dos projetos de 

desenvolvimento de software. As técnicas informais são baseadas em 

comunicação estruturada e interação com o usuário: questionários, estudo de 

documentos, etc. O modelo do problema e do produto é construído na mente dos 

desenvolvedores, que podem fazer uso de notações informais, que são traduzidas 

diretamente para o documento de especificação de requisitos.  

 Analisadas todas as técnicas, observa-se o desenvolvimento do projeto baseado 

nas seguintes: 

 As entrevistas são realizadas por encontros com os usuários, a fim de extrair 

informações importantes. Deve-se ter o cuidado com perguntas erradas, 

ambíguas, não relevantes e que cansem o entrevistado. Os tipos de 

perguntas a serem usados são as aberto-dirigidas que abrangem mais o 

detalhamento de um ponto, porém gastam mais tempo e as fechadas que 

focam mais a objetividade, porém oferece problemas como a falta de 

detalhes e monotonia (Carvalho, 2001). Um entrevistador competente pode 

ajudar a entender e explorar os requisitos do produto de software. A correta 

aplicação requer habilidades sociais gerais, capacidade para escutar e 

conhecimento de táticas de entrevistas (Andriano, 2004). 

 Prototipagem é o processo de criação de um sistema que ilustra as 

características relevantes do mesmo. Começa pelo estudo preliminar dos 

requisitos do usuário e conclui como uma série de requisitos formulados e 

um protótipo descartável. É um processo interativo o qual permite a 

definição do comportamento do sistema, e em particular a aparência do 

mesmo. (Andriano,2004) 

 Observação possui um enfoque na qual a base é que o mundo social está 

ordenado. A ordem social é obtida sobre uma base de momento a momento 

através de ações coletivas dos participantes (em vez de através de qualquer 

estrutura pré-existente). Por exemplo, a ordem social será somente 



observável no caso em que o observador se submeta a ele. A observação 

deve ser realizada em um ambiente natural (Andriano, 2004). 

 A técnica de representação gráfica como Diagramas UML faz parte de 

métodos de engenharia de software e pode ser utilizada para elicitação dos 

requisitos relativos ao sistema de software que está sendo desenvolvido. 

 O diagrama de caso de uso abaixo expressa o autor e suas funções: 

 

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso, UML 

O fluxograma abaixo demonstra a consulta aos artigos jurídicos: 



 

Figura 2 - Fluxograma do sistema para consulta dos artigos 

O fluxograma abaixo mostra a extração dos artigos: 

 

Figura 3 - Fluxograma do sistema para extração dos artigos. 



RESULTADOS 

A partir da análise das técnicas e utilização das técnicas entrevistas estruturadas e 

não estruturadas, prototipagem, diagramas UML e observação, verifica-se que 

estas técnicas combinadas foram a base para o desenvolvimento e implementação 

do software. O software já foi implementado e supriu as necessidades da 

acadêmica em todas as disciplinas cursadas. 

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou uma avaliação de conhecimento e utilização das técnicas 

de elicitação de requisitos. A avaliação foi conduzida de acordo com o ponto de 

vista e necessidade da acadêmica de Direito. 

Com o objetivo de prover uma sustentação para o desenvolvimento  deste trabalho, 

foram estudados conceitos sobre engenharia de software, que possibilitaram este 

estudo. 

Foram utilizadas as técnicas  entrevistas estruturadas e não estruturadas, 

prototipagem, diagramas UML e observação, mas conclui-se que aplicando em 

conjunto ocorreu o êxito do trabalho. 

O Núcleo de Acessibilidade que solicitou o projeto ao Departamento de Sistemas 

de Informação através da tríade “pesquisa-ensino-extensão” avançou na política de 

inclusão. 

Como trabalhos futuros, destacam-se a realização e estudo do desenvolvimento 

desta análise para curso na área de exatas. 
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