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RESUMO 

 

O processo de elicitação de requisitos corresponde à fase inicial de um projeto de software, 

nessa etapa os stakeholders são consultados a fim de identificar suas necessidades e 

exigências para o software em questão. Este trabalho mostra como o uso da abordagem do 

design participativo e a técnica de prototipação impactam no processo de elicitação de 

requisitos de um software com um domínio mais especializado. Utilizamos neste trabalho um 

sistema voltado a psicólogos e/ou professores para auxiliar no ensino dos sentimentos para 

crianças com necessidades especiais. Através da utilização dessas técnicas, conseguimos obter 

alguns resultados que nos mostraram que o uso do design participativo junto da prototipação 

podem ser muito úteis quando se precisa de uma maior imersão no domínio da aplicação e/ou 

quando precisamos construir um software para uma área mais distante da nossa realidade, 

como foi no caso desse trabalho. Alguns dos resultados obtidos que podemos citar foram a 

validação de ideias através de representações visuais e também uma reflexão sobre possíveis 

problemas e detalhes que poderiam trazer incômodo aos usuários, dentre outros que serão 

mostrados durante o texto. 

 

Palavras-chave: Elicitação de Requisitos. Design Participativo. Prototipação. 



ABSTRACT 

 

The requirements elicitation process corresponds to the initial phase of a software project, in 

this phase the stakeholders are consulted in order to identify their needs and requirements for 

the software in question. This work shows how the use of the participatory and technical 

prototyping project approach impacts the certification process of software requirements with a 

more specialized domain. We use at work a system aimed at psychologists and / or teachers to 

assist in the teaching of feelings for children with special needs. Through the application of 

the techniques, we have obtained some results that show us the use of the participatory design 

with the prototyping can be very useful when it is necessary a greater immersion in the 

domain of the application and / or when it is necessary to build a software for a more distant 

area of ours reality, as was the case in this work. Some of the obtained results that we can 

mention a validation of ideas through visual representations and also a reflection on problems 

and details that wish to bring annoyance to the users, among others that are shown during the 

text. 

 

Keywords: Requirements Elicitation. Participatory Design. Prototyping.
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1 INTRODUÇÃO 

A elicitação de requisitos é considerada uma das fases mais complexas da 

Engenharia de Software (ROSEMBERG, 2008). Nessa atividade, os engenheiros de software 

trabalham com clientes e usuários finais dos sistemas para obter informações sobre o domínio 

da aplicação (SOMMERVILE, 2011). E isso não é uma tarefa trivial, pois existe uma grande 

dificuldade em obter uma visão real de como o sistema deve ser para que se consiga satisfazer 

as necessidades do cliente.  

Em Sommerville (2011), destaca-se que a elicitação de requisitos é um processo 

difícil por várias razões, dentre as quais podemos destacar: (1) Os stakeholders costumam não 

saber o que realmente querem, o que pode acarretar em uma má comunicação entre os clientes 

e os analistas de requisitos; (2) Os stakeholders expressam os requisitos com os termos que 

eles conhecem e que fazem parte do meio em que vivem, o que pode causar uma dualidade no 

entendimento por parte dos engenheiros de requisitos, devido à falta de experiência e 

conhecimento no domínio do cliente; (3) Diferentes stakeholders possuem diferentes 

requisitos e podem expressar essas diferenças de diversas maneiras; (4) Os requisitos podem 

ser influenciados por fatores políticos internos, por exemplo, os gerentes podem exigir 

requisitos específicos que lhe garantirão mais influência na organização. 

Diante disso, algumas técnicas foram desenvolvidas com o intuito de amenizar esses 

problemas que ocorrem durante o processo de elicitação de requisitos (ROSEMBERG, 2008). 

Como exemplo dessas técnicas, temos entrevistas, cenários, questionários, brainstorming, 

workshops, grupo focal e prototipação. 

Em Rosemberg (2008), é relatada a experiência do Instituto Atlântico com 

prototipação em baixa fidelidade usada como base da elicitação e validação de requisitos de 

software em uma abordagem de design participativo (DP). O DP é uma técnica que pode ser 

utilizada tanto para a coleta quanto para o tratamento de informações (CAMARGO, 2014). 

Ela traz o cliente para junto da equipe de desenvolvimento, tornando-o membro ativo no 

processo de desenvolvimento, auxiliando a equipe a entender melhor o problema a ser 

solucionado.  

A fim de averiguar a utilidade do design participativo e da prototipação na 

engenharia de software, este trabalho apresenta uma investigação de como essas técnicas 

impactam no processo de elicitação e validação de requisitos. 

No presente trabalho, essas técnicas foram exploradas no processo de 

desenvolvimento de um sistema que tem um domínio de aplicação específico, tratando-se de 
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um aplicativo que será usado por psicólogos e/ou professores para ajudar no ensino dos 

sentimentos para crianças com dificuldades em entender e aprender sobre os sentimentos.  

Tendo como base os resultados do trabalho de Rosemberg (2008), foi decidido que 

seriam utilizadas essas duas técnicas, pois o domínio dessa aplicação precisava de um grande 

entendimento sobre o problema, e um maior envolvimento dos stakeholders no processo de 

desenvolvimento pode trazer grandes benefícios, tanto para o cliente quanto para os 

desenvolvedores.  

Pensamos em algumas atividades que pudessem nos auxiliar durante a elicitação dos 

requisitos (ER), iniciamos com um grupo focal para sondar os stakeholders, identificar 

possíveis requisitos do sistema, e também para conhecer um pouco melhor o domínio. Em 

seguida elaboramos um workshop utilizando prototipação em papel para elicitar os requisitos 

junto com os stakeholders utilizando o DP e após essa etapa foi desenvolvido um protótipo 

interativo de média fidelidade que foi posteriormente utilizado para validar os requisitos 

coletados. 

Conseguimos após esse processo identificar alguns benefícios utilizando essas 

abordagens, dentre eles podemos mencionar a validação de ideias através de representações 

visuais e também uma reflexão sobre possíveis problemas e detalhes que poderiam trazer 

incômodo aos usuários, dentre outros que serão mostrados durante o texto. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma, em seguida alguns trabalhos 

relacionados que foram fundamentais para a idealização deste trabalho, posteriormente temos 

uma fundamentação teórica que explora alguns tópicos como, elicitação de requisitos, design 

participativo e prototipação. Mostramos nos procedimentos metodológicos os passos que nos 

levaram a conclusão desse trabalho, em sequência mostraremos os resultados obtidos, 

discussão, considerações finais e as referências utilizadas. 
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2 TRABALHOS RELACIONADOS 

Essa seção apresenta alguns trabalhos relacionados que abordam as técnicas do 

design participativo e da prototipação. 

2.2 Desenvolvimento de Jogos Educacionais Pelo Usuário Final: Uma Abordagem 

além do Design Participativo 

Em Morais (2012), é relatada a experiência do projeto DEMULTS (Design em 

Educação para Multimídias Sustentáveis), que é um projeto que busca promover a relação 

entre educação e tecnologia. Nele, é utilizada a abordagem do design participativo e o 

paradigma de programação pelo usuário final para a construção de jogos educacionais para as 

disciplinas de história e biologia que seriam projetados e construídos pelos alunos da rede 

pública estadual de ensino, e que seriam utilizados por eles mesmos.  

O DEMULTS é um projeto que incentiva a inclusão das tecnologias na educação, 

cuja uma das metas é a implantação de “fábricas de software” em escolas utilizando a 

abordagem do design participativo com os usuários finais do sistema (alunos). Através desse 

projeto, foram selecionados alguns alunos que já tinham aptidão com jogos e com informática, 

para participar do desenvolvimento dos jogos. Foram realizadas algumas pesquisas a fim de 

encontrar ferramentas que possibilitassem a criação de jogos pelo usuário final, e foi definido 

que trabalhariam com o Stencyl Works1. 

Os alunos foram divididos em grupos para estudarem e apresentarem temas 

específicos das disciplinas de história e biologia, e depois desenvolver jogos sobre esses 

temas. Cada grupo ficou com a responsabilidade de criar um Game Design Document (GDD), 

onde são definidas todas as características do jogo, como por exemplo: história, personagens e 

cenários. Após essa etapa, de coleta de informações, a programação e a parte gráfica do jogo 

foram iniciadas pelos alunos que tinham mais afinidades com programação e design. Durante 

todo o processo de criação, os alunos foram questionados sobre o roteiro e a jogabilidade, 

para garantir que eles fizessem um jogo que seria prazeroso de jogar para seus colegas. 

Durante todo o processo de desenvolvimento, foi observado que os alunos tinham 

muita vontade de ajudar os outros colegas que tinham suas mesmas dificuldades. “Como 

resultados parciais, já se encontrou que, quando é o usuário quem desenvolve, ele constrói o 

                                                 

1 http://www.stencyl.com/ 
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jogo para ele mesmo jogar, portanto ele sempre busca tornar o jogo o mais divertido 

possível.” (MORAIS et al., 2012, p. 164). 

Segundo Morais (2012): 

Percebeu-se em metodologias participativas um caminho para o desenvolvimento de 

jogos educacionais que mobilizam aprendizagens, desde os momentos de 

desenvolvimento até os momentos de uso, diminuindo a distância entre 

desenvolvedor e usuário, e colocando-os em polos complementares e não 

dicotômicos. Atentamos para o fato de que a atividade de desenvolvimento de 

software pode ser, em si mesma, um processo educacional, sendo ferramenta-

resultado de aprendizagem. (MORAIS, DYEGO; GOMES, TANCICLEIDE; PERES, 

FLÁVIA, 2012, p. 164). 

Os resultados desse trabalho nos mostram que o uso do design participativo pode 

contribuir grandemente no desenvolvimento de algo específico, em que se precisa ter um 

determinado domínio sobre a área de atuação, o que nem sempre ocorre dentro de uma equipe 

de desenvolvimento de software. E isso impacta diretamente nesse presente trabalho, pois viu-

se que seria possível utilizar essa técnica para coletar informações de maneira eficiente, onde 

os stakeholders contribuíssem com o projeto, suprindo a falta de conhecimento da equipe em 

relação ao domínio de aplicação. 

2.3 Prototipação de Software e Design Participativo: uma Experiência do Atlântico 

Em Rosemberg (2008), é relatada a experiência da equipe do Atlântico com a 

prototipação em baixa fidelidade usada como base da elicitação e validação de requisitos de 

software através da abordagem de design participativo. 

Tendo identificado que entender as reais necessidades dos usuários é uma tarefa 

difícil, a equipe do Atlântico percebeu que eles precisavam, de alguma forma, inserir os seus 

stakeholders no processo de desenvolvimento de software. Para isso, escolheram utilizar a 

abordagem do design participativo, que é uma técnica que imerge os stakeholders no processo 

de desenvolvimento, tornando-os projetistas junto à equipe, e viu-se que era preciso garantir 

uma fluidez da comunicação entre todas essas pessoas, já que elas seriam de áreas distintas e 

possivelmente seu vocabulário estaria diretamente relacionado ao seu domínio de atuação. Foi 

então decidido que seriam utilizados protótipos de baixa fidelidade, que são representações 

visuais simples do que seria o sistema. 

A proposta foi aplicada a um projeto de um software de médio porte, mas de alta 

complexidade para uma das grandes indústrias de software no Brasil. Os stakeholders do 

sistema pertenciam a uma unidade estrangeira que contratou a empresa brasileira para prover 
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a solução.  

O objetivo desse trabalho era verificar alguns resultados positivos que foram 

possíveis de se obter ao utilizar protótipos de baixa fidelidade e design participativo no 

processo de elicitação de requisitos. Como exemplo desses resultados, podemos citar: 

antecipação de problemas, maior agilidade no processo de elicitação, maior envolvimento da 

equipe e principalmente redução de custos.  

 Assim como em Rosemberg (2008), este trabalho de pesquisa utilizou o design 

participativo e a prototipação, buscando comprovar ou refutar a afirmação de Rosemberg de 

que o uso dessas técnicas viabiliza o envolvimento entre a equipe de desenvolvimento e o 

cliente/usuário, de forma que a criatividade das pessoas pode ser canalizada para a criação de 

uma solução efetiva, que proporcione uma experiência de uso de maior qualidade 

(ROSEMBERG, 2008). Isto é o que buscamos explorar nesse presente trabalho. 

2.4 Explorando o Design Participativo como Prática de Desenvolvimento de Sistemas 

de Informação  

Em Camargo e Fazani (2014), o design participativo é explorado como uma prática 

para coletar, analisar e projetar informações no processo de desenvolvimento de sistemas de 

informação. Os autores objetivam investigar mais a fundo essa técnica que ainda é pouco 

difundida na Engenharia de Software, mostrando princípios e práticas que irão auxiliar na 

coleta e no tratamento das informações.  

Para tanto, foram apresentados diferentes conceitos e práticas de design participativo 

que podem auxiliar tanto na coleta quanto no tratamento das informações. Essa pesquisa foi 

feita por meio de uma análise descritiva e exploratória, e foi utilizada como procedimento 

técnico, a pesquisa documental e bibliográfica.  

O trabalho citado explorou o design participativo através de diferentes conceitos e 

práticas, o que contribui diretamente para esse projeto de pesquisa, pois, nos possibilitou 

entender como essa técnica poderia ser aplicada a este presente trabalho de forma eficiente, 

para que conseguíssemos atingir um dos nossos objetivos, que é garantir uma boa coleta e 

tratamento das informações. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção serão descritos os principais conceitos que fundamentam o 

desenvolvimento deste trabalho. Falaremos sobre a elicitação de requisitos dentro da 

engenharia de software, em seguida iremos explicar a abordagem do design participativo e 

por fim descreveremos a técnica de prototipação para coleta de dados. 

3.1 Elicitação de Requisitos 

Os requisitos de um sistema são as descrições do que o sistema deve fazer, os 

serviços que ele oferece e as restrições a seu funcionamento (SOMMERVILE, 2011). Os 

principais objetivos da engenharia de requisitos são: entender as necessidades do cliente, os 

problemas a serem resolvidos antes do desenvolvimento do software, a delimitação das 

fronteiras do sistema e as restrições existentes (SOUZA, 2014). 

A elicitação de requisitos corresponde à fase inicial do processo da engenharia de 

requisitos. E segundo Wiegers (2003), a elicitação de requisitos é possivelmente o aspecto 

mais desafiador, propenso a erros e de intensa comunicação nas atividades do 

desenvolvimento de software.  

A elicitação vai além da coleta de requisitos, uma vez que proativamente identifica 

requisitos adicionais não explicitados pelos stakeholders (KASSE, 2004). 

Nesse contexto, o nosso desafio é compreender melhor quais as reais necessidades 

dos usuários finais do sistema a ser desenvolvido, para que haja uma satisfação por parte do 

cliente, e que o produto a ser entregue seja considerado de qualidade.  

3.2 Design Participativo 

O design participativo pode ser considerado como uma prática ou metodologia de 

desenvolvimento de sistemas de informação que visa coletar, analisar e projetar um sistema 

juntamente com a participação de usuários, funcionários, clientes, desenvolvedores e demais 

interessados (CAMARGO; FAZANI, 2014). O design participativo tem como objetivo 

promover uma maior participação dos stakeholders no processo de desenvolvimento de 

software. 

Nessa abordagem, os stakeholders são inseridos na equipe de desenvolvimento, o 

que pode acarretar em um grande benefício para o projeto, pois, o que geralmente ocorre na 

engenharia de software é que os requisitos são mal compreendidos pela equipe de 
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desenvolvimento devido à inexperiência com o domínio da aplicação, causando mais gastos, 

perda de tempo e até mesmo insatisfação dos usuários com o produto final.  

Com os stakeholders inseridos no processo de criação, é bem mais provável que o 

produto final seja aprovado pelos seus usuários, pois quem participou do desenvolvimento 

compreendia bem qual a necessidade e objetivo do produto.  

 Essa colaboração é um grande desafio, visto que o fato de envolver usuários em 

decisões de design é algo bastante complexo (ROGERS, 2007), pois pode gerar muito 

desentendimento, tendo em vista que muitas vezes o que o cliente quer nem sempre é possível 

de ser implantado. Para que isso ocorra de forma efetiva, é importante o uso de técnicas que 

garantam uma melhor comunicação entre os participantes, fazendo com que seus 

conhecimentos e experiências sejam realmente aproveitados (ROSEMBERG, 2008). 

O Design Participativo não abrange apenas práticas, mas princípios que implicam em 

novas formas de pensar, sentir e trabalhar, considerando que cada participante tenha algo a 

oferecer. Assim, essa metodologia abrange a participação de vários integrantes, formando uma 

equipe com objetivos em comum, em que novos conhecimentos devem ser produzidos 

(CAMARGO, 2014). 

3.3 Prototipação 

De acordo com Brown (1996), a prototipação começou a ser aplicada na Engenharia 

de Software a fim de apoiar o projeto rápido de funcionalidades de sistemas computacionais, 

como forma de esclarecer e/ou ilustrar os requisitos de software. O termo protótipo 

originalmente está relacionado a um modelo em pequena escala que representa um 

determinado produto maior, como por exemplo, um prédio, uma casa, um loteamento ou até 

mesmo um sistema de software. 

Rogers e colegas (2005) afirmam que um protótipo:  

[...] pode ser qualquer coisa, desde um storyboard de papel a uma parte complexa de 

um software e de uma maquete de cartolina a um pedaço de metal moldado e prensado. Ele 

possibilita que os stakeholders interajam com um produto imaginado visando a adquirir 

alguma experiência de como utilizá-lo em ambiente real e a explorar os usos para ele 

imaginados. (ROGERS; SHARP; PREECE, 2005, p. 261). 

A figura 1 nos mostra um exemplo de prototipação em papel, simulando um 

smartphone, e a figura 2 um exemplo de storyborad.  
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Figura 1 – Exemplo de prototipação em papel 

 

Fonte: ChocolaDesign2 

 

Figura 2 – Exemplo de um storyboard 

 

Fonte: Preece et al., 2005. 

                                                 

2  http://chocoladesign.com/prototipacao-em-papel-porque-fazer 

http://chocoladesign.com/prototipacao-em-papel-porque-fazer
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Os protótipos podem ser muito úteis para discutir ideias com os stakeholders, pois 

eles ajudam a garantir uma melhor e mais fluida comunicação entre os membros da equipe de 

desenvolvimento e o cliente, devido a sua linguagem simples e visual, também ajudam a 

garantir que o produto está sendo feito de acordo com as especificações do cliente, pois, com 

uma representação visual, fica mais fácil identificar possíveis erros de interface e até mesmo 

ausência de funcionalidades que são importantes para os stakeholders. 

Um protótipo pode ser desenvolvido com diversos tipos de tecnologias que muitas 

vezes não têm semelhança alguma com as do sistema final. Os protótipos podem ser gerados 

de acordo com as seguintes categorias:  

(1) Prototipação de baixa-fidelidade: Um protótipo de baixa fidelidade é o mais 

simples, ele utiliza materiais bem diferentes da versão final do produto, 

como por exemplo, papel, canetas, lápis de cor, cartolina, ao invés de telas 

eletrônicas. Segundo Rogers et al. (2007), “os protótipos de baixa-

fidelidade são úteis porque tendem a ser simples, baratos e de rápida 

produção. Isso significa que podem ser rapidamente modificados, 

oferecendo, portanto, suporte à exploração de designs e ideias alternativas.”. 

Esse tipo de protótipo foca na interação, em componentes de interface e na 

estrutura geral do sistema (ROGERS, 2007);  

(2) Prototipação de alta-fidelidade: Essa prototipagem utiliza materiais que se 

espera que estejam no produto final e realiza um protótipo que se parece 

muito mais com algo acabado (ROGERS, 2007). Para a elaboração desses 

protótipos geralmente são utilizadas algumas ferramentas de software que 

dão suporte a essas atividades, como por exemplo, Balsamiq3, Visual Basic4, 

Axure5, iRise6, dentre outros. Uma grande vantagem de utilizar essa técnica 

é que, ao fim da prototipação em alta-fidelidade, o cliente tem uma visão 

real de como será o seu produto ao fim do ciclo de desenvolvimento, mas, 

em contrapartida, esse tipo de prototipagem é bem detalhado e leva mais 

tempo para ser construído, o que pode trazer consequências negativas para 

o projeto.  

                                                 

3 https://balsamiq.com/ 

4 https://msdn.microsoft.com/pt-BR/library/2x7h1hfk.aspx 

5 https://www.axure.com/ 

6 https://www.irise.com/ 
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Neste presente trabalho, utilizamos prototipação em papel na fase de coleta e 

detalhamento dos requisitos, pois ele se adéqua às nossas necessidades pela simplicidade e 

facilidade de ser manipulado por qualquer tipo de pessoa. Também utilizamos protótipos 

funcionais na fase final desse projeto, para efetuar a validação dos requisitos coletados. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A seguir, serão apresentados os passos da metodologia deste trabalho, que foram 

definidos para a obtenção dos objetivos. 

4.1 Especificação dos requisitos 

Inicialmente foi realizado um grupo focal onde participaram 3 psicólogos, teve 

duração aproximada de uma hora e tinha como objetivo especificar os requisitos que estão 

disponíveis no Apêndice D e dar uma visão geral sobre o domínio do sistema, já que se 

tratava de uma área especializada. 

4.2 Desenvolvimento do design do sistema 

Após a especificação, os requisitos do sistema foram detalhados através de 

prototipação em papel. Nessa etapa foi realizado um workshop, onde os stakeholders foram 

instruídos a transformarem suas ideias em artefatos visuais, utilizando papel e lápis de cor.  

O workshop ocorreu baseado em um roteiro que está disponível no Apêndice A, e os 

participantes foram os mesmos da especificação dos requisitos. 

4.3 Desenvolvimento de um protótipo de média fidelidade do sistema 

Com o intuito de validar os requisitos junto aos stakeholders, foi desenvolvido um 

protótipo de média fidelidade do sistema final, utilizando as tecnologias: HTML5, CSS3 e 

uma ferramenta chamada Website 2 APK Builder Pro que serviu para transformar as páginas 

HTML em um arquivo “.apk” para ser instalado em um smartphone Android. 

4.4 Validação dos requisitos 

Nessa etapa de validar os requisitos, utilizamos o protótipo de média fidelidade 

desenvolvido na etapa anterior para verificar junto aos stakeholders, que seriam os mesmos 
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que participaram da elicitação dos requisitos no workshop, mas por motivos de 

indisponibilidade de horários só conseguimos fazer essa verificação com 2 dos 3. Nosso 

objetivo era verificar se o que foi feito estava de acordo com o planejado e especificado 

durante todo o processo de elicitação de requisitos.  

Utilizamos um roteiro que pode ser visto no Apêndice C para ter uma noção melhor 

do que deveria ser feito e perguntado durante a observação, e também para auxiliar no 

controle do tempo. Pedimos aos participantes que assinassem um termo de consentimento que 

está disponível no Apêndice B para que assim pudéssemos continuar com a validação. Foi 

feita uma observação do uso do protótipo e em seguida uma entrevista rápida com o usuário, 

com o objetivo de verificar se o que foi planejado realmente foi compreendido. 

Além da validação com os psicólogos, apresentamos o protótipo a um grupo de 4 

professores da educação infantil que também trabalham com o ensino dos sentimentos, na 

intenção de obter uma visão diferente acerca do app, tendo como justificativa o fato de os 

mesmos também serem possíveis usuários do sistema. Essa validação com os professores 

aconteceu nos mesmos moldes da validação com os psicólogos, seguimos o mesmo roteiro 

que disponível no Apêndice C. 
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5 RESULTADOS 

Este projeto consistiu em uma investigação de como o uso do DP e da Prototipação 

poderiam impactar no processo de elicitação de requisitos de sistemas com domínios 

especializados. Neste trabalho, utilizamos um sistema que poderá ser utilizado por psicólogos 

e professores para auxiliar no ensino dos sentimentos as crianças.  

5.1 O sistema 

O sistema utilizado nesse trabalho é um aplicativo que foi elaborado com o intuito de 

auxiliar psicólogos e professores no ensino e na fixação dos sentimentos para crianças, pois 

normalmente é um trabalho feito de forma manual, o que nem sempre ajuda, pois por se tratar 

da utilização de desenhos, como podemos ver nas figuras 3 e 4, recortes e pinturas, as crianças 

não se sentiam tão atraídas, e consequentemente não prestavam muita atenção no que os 

profissionais queriam repassar. 

 

Figura 3 – Exemplo do ensino dos sentimentos 

 

Fonte: Pinterest7 

 

 

 

                                                 

7 https://br.pinterest.com/pin/585538389023738101/ 

https://br.pinterest.com/pin/585538389023738101/
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Figura 4 – Exemplo do ensino dos sentimentos 

 

Fonte: Pinterest8 

 

Tendo em vista que esse sistema trata-se de um domínio muito especializado, e que 

precisava de um conhecimento sobre a área da psicologia e do ensino dos sentimentos, 

decidimos utilizar o design participativo, pois nos proporcionaria uma maior segurança na 

fase de elicitação e validação dos requisitos. 

5.2 A elicitação dos Requisitos 

O processo de elicitação foi dividido em algumas etapas, onde iniciamos com um grupo 

focal e convidamos 3 psicólogos com alguns anos de formação. Dentre eles, apenas um já 

havia trabalhado com o ensino dos sentimentos, e a intenção desse grupo focal era nos dar um 

maior conhecimento sobre o domínio da aplicação e também nos levar a uma reflexão sobre 

possíveis soluções que poderíamos elaborar juntos para o “problema” do ensino dos 

sentimentos. Durante o grupo focal, foi possível perceber que os psicólogos não tinham muita 

familiaridade com soluções tecnológicas, e que, com isso, seria necessário pensar em uma 

melhor forma de abordá-las, tanto na forma de falar como exemplificando melhor as ideias 

obtidas, e com essa observação viu-se que realmente era necessário um workshop utilizando 

prototipação em papel, que já havia sido planejado anteriormente. 

                                                 

8 https://br.pinterest.com/pin/501799583464166407/ 
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O objetivo do workshop era levar os stakeholders a criarem por meio da prototipação 

em papel o esboço de um aplicativo para auxiliar no ensino dos sentimentos, elaborando as 

fases que o mesmo teria e também o design do app. A proposta do aplicativo foi criada em 

conjunto, os participantes que decidiram como seria cada fase, e o que teria no app, como 

quais imagens seriam utilizadas, questões de design e etc. As figuras 5 e 6 mostram 

fotografias tiradas durante o workshop. 

Figura 5 – Workshop de prototipação em papel 

 

Fonte: O próprio autor 

Figura 6 – Workshop de prototipação em papel 

 

Fonte: O próprio autor 
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Esse workshop teve duração aproximada de duas horas e, durante todo o tempo, fomos 

levados a diversas reflexões, como, por exemplo, quando um psicólogo comentou: “Alguns 

estudos vem revelando que os celulares estão ajudando as crianças a se tornarem autistas, 

precisamos pensar em alguma coisa que estimule uma interação entre as crianças e as outras 

pessoas”, ou também quando cogitamos criar um site, e um deles falou: “Site não, hoje em dia 

todo mundo tem um celular, agora um notebook ou um computador é mais difícil”. Nosso 

desafio era absorver essas informações que foram citadas mesmo que de forma indireta e 

tentar transformá-las em requisitos funcionais que viessem posteriormente a agradar aos 

usuários, gerando uma maior satisfação e com isso uma maior qualidade do produto. 

Após o workshop foi desenvolvido um protótipo de média fidelidade que serviu para 

transformar as páginas HTML em um arquivo “.apk” para ser instalado em um smartphone 

Android e assim validar com os stakeholders os requisitos anteriormente elicitados. 

5.3 A Prototipação 

Como foi citado anteriormente, desenvolvemos junto dos psicólogos um protótipo 

em papel do que seria o sistema. Houve um pouco de dificuldade nessa etapa, pois os 

psicólogos demonstraram um pouco de timidez e insegurança no início, afirmando que não 

tinham certeza do que deveriam desenhar e que nem mesmo sabiam desenhar, foi nesse 

momento que tivemos que intervir e reforçar qual era a intenção daquele momento, e com isso 

as coisas fluíram e conseguimos obter o artefato que seria a prototipação em papel. 

A partir do protótipo feito em papel, conseguimos fazer um protótipo de média 

fidelidade que tivesse semelhança com o que seria o aplicativo, facilitando assim uma 

validação dos requisitos junto aos stakeholders. A seguir apresentaremos algumas telas do 

protótipo de média fidelidade, exibindo conjuntamente a imagem correspondente criada em 

papel, quando for o caso. 

Na figura 7 temos uma tela inicial que não foi planejada durante as sessões de 

elicitação de requisitos, mas devido a simplicidade do aplicativo, foram implementadas 

apenas três funcionalidades e agradaram os stakeholders. 
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Figura 7: Tela inicial do Protótipo de Média Fidelidade 

 

 

Fonte: O próprio autor 
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Em seguida, na figura 8, criamos a tela de boas-vindas aos usuários, bem simples e 

também com poucas informações, com um pequeno texto explicando o objetivo do aplicativo.  

 

Figura 8: Tela de boas-vindas do Protótipo de média fidelidade 

 

Fonte: O próprio autor 
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O objetivo da primeira fase do aplicativo era observar se o usuário tinha algum 

conhecimento básico acerca dos sentimentos, utilizamos alguns dos sentimentos mais simples, 

como alegria, tristeza, raiva, dentre outros. Temos um exemplo do que foi planejado no 

workshop na imagem 9 e na imagem 10 temos a versão do protótipo em média fidelidade. 

 

Imagem 9 – Primeira fase do app produzida no workshop de prototipação em papel. 

 

 

Fonte: Workshop de prototipação em papel 
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Imagem 10 - Primeira fase feita com prototipação em média fidelidade. 

 

Fonte: O próprio autor 
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 Após a primeira fase, foi proposta uma fase intermediária entre as duas primeiras fases 

do aplicativo, e tinha a intenção de propor uma interação entre a criança que estaria utilizando 

o aplicativo e algum adulto ou até mesmo outra criança que estivesse do lado. Temos um 

exemplo da tela criada no workshop na figura 11, e na figura 12 do que foi elaborado 

posteriormente em média fidelidade. E nas figuras 13 e 14 temos exemplos da fase em si 

feitas posteriormente. 

 

Figura 11 – Proposta para a fase intermediária entre as duas primeiras fases do 

aplicativo feita durante o workshop de prototipação em papel 

 

 

Fonte: workshop de prototipação em papel 
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Figura 12: Fase intermediária entre as duas primeiras fases feita com prototipação em 

média fidelidade. 

 

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 13 - Fase intermediária entre as duas primeiras fases feita com 

prototipação em média fidelidade mostrando o sentimento de raiva. 

 

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 14 - Segunda fase do aplicativo feita com prototipação em média 

fidelidade mostrando o sentimento de alegria. 

 

Fonte: O próprio autor 
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A segunda fase do aplicativo tinha como objetivo mostrar para as crianças situações 

onde estivessem sendo expressados sentimentos, na intenção das crianças conseguirem 

compreender o que estava acontecendo e tentar assimilar com o que sabiam dos sentimentos. 

A figura 14 mostra o que foi planejado no workshop, a figura 15 mostra um pequeno texto 

introdutório da segunda fase, e as figuras 16 e 17 mostram exemplos da fase em média 

fidelidade. 

 

Figura 15 – Proposta para a segunda fase do aplicativo feita durante o workshop 

de prototipação em papel. 

 

 

Fonte: Workshop de prototipação em papel 
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Figura 16 – Introdução a segunda fase do aplicativo feita com prototipação em 

média fidelidade. 

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 17 – Segunda fase do aplicativo feita com prototipação em média 

fidelidade expressando o sentimento de alegria. 

 

 

Fonte: O próprio autor 
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Figura 18 – Segunda fase do aplicativo feita com prototipação em média 

fidelidade expressando o sentimento de tristeza. 

 

 

Fonte: O próprio autor. 
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Após a segunda fase do aplicativo também desenvolvemos duas fases 

complementares, ambas fazem com que que as crianças interajam com outras pessoas. Na 

primeira, o aplicativo propõe que a criança conte uma situação que a faça se sentir de acordo 

com o que o aplicativo está propondo, por exemplo: “Conte uma situação que te deixa triste.” 

Podemos ver o que foi planejado para a fase na figura 18, e nas figuras 19 e 20 temos 

exemplos dessa fase feita em prototipação de média fidelidade.  

 

Figura 19 – Segunda fase intermediária do aplicativo elaborada durante o workshop. 

 

Fonte: Workshop de prototipação em papel 
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Figura 20 – Segunda fase intermediária do aplicativo feita em prototipação de média 

fidelidade explorando o sentimento de felicidade. 

 

 

Fonte: O próprio autor 

 



43 

 

Figura 21 – Segunda fase intermediária do aplicativo feita em prototipação de média 

fidelidade explorando o sentimento de tristeza. 

 

 

Fonte: O próprio autor 
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A terceira fase intermediária tinha o intuito de fazer com que a criança pedisse para o 

seu acompanhante lhe contar uma situação que a deixasse de acordo com o que o aplicativo 

viesse a propor. A figura 21 mostra como a fase foi planejada na prototipação em papel e a 

figura 22 o exemplo de como ficou após a prototipação em média fidelidade. 

 

Figura 22 – Terceira fase intermediária do aplicativo elaborada durante o 

workshop. 

 

Fonte: Workshop de prototipação em papel 
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Figura 23 – Terceira fase intermediária do aplicativo feita em prototipação de 

média fidelidade. 

 

Fonte: O próprio autor 
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Todas essas figuras mostradas anteriormente mostram como ficou o protótipo de 

média fidelidade, que foi utilizado para validar os requisitos elicitados anteriormente. 

Durante o processo de criação e implementação do protótipo de média fidelidade 

viu-se que seria necessário fazer algumas alterações, como exemplo disso podemos citar a 

fase 1 do aplicativo, pois durante a prototipação em papel os stakeholders criaram uma fase 

onde os usuários veriam uma imagem de uma pessoa expressando facialmente algum 

sentimento, e selecionariam um emoji que correspondesse aquele sentimento, mas ficaria 

muito “fácil”, pois a criança conseguiria marcar a opção correta só por assimilação de 

imagens, e não por entendimento do sentimento em si, então decidimos que seria melhor ao 

invés de a criança selecionar o emoji correspondente selecionar o nome do sentimento 

correspondente.  

Vale também ressaltar a importância de algumas observações feitas pelos 

stakeholders e o cuidado que tivemos ao implementar o protótipo, um bom exemplo é o fato 

de não poder segregar gênero e raça no app, os stakeholders deixaram claro que precisaríamos 

pensar em uma forma de evitar isso nos exemplos mostrados as crianças. 

5.4 A Validação 

A validação dos requisitos foi realizada em três etapas. No primeiro momento deixamos 

os psicólogos utilizarem o protótipo livremente, navegando pelas fases do mesmo e com isso 

passamos a observar o seu uso, em busca de identificar qualquer tipo de ruptura, fossem elas 

de comunicação, usabilidade ou até mesmo de requisitos mal compreendidos e 

implementados de forma incorreta. No segundo momento, após a navegação livre pelo app e 

observação do uso, foi feita uma entrevista com cada psicólogo, com a intenção de verificar se 

o protótipo estava atendendo aos requisitos elicitados e satisfazendo os stakeholders. No 

quadro 1, podemos observar os resultados da entrevista:  

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Quadro 1 – Entrevista com os stakeholders 

 

 

Participantes 

Psicólogo 1 Psicólogo 2 

P
o
n

to
s 

A
b

o
rd

a
d

o
s 

O
p

in
iã

o
 g

er
a
l 

so
re

 o
 a

p
li

ca
ti

v
o

 

“Eu gostei, acho que atendeu 

perfeitamente ao que a gente planejou no 

dia [workshop de prototipação], e assim, é 

bom que seja simples mesmo. Acho que 

poderíamos aprofundar colocado mais 

sentimentos e situações que geram esses 

sentimentos, como por exemplo: “levei 

uma queda”, a gente fica triste quando 

leva uma queda, aí leva ao que a criança 

está sentindo, o que está doendo, não é 

um sentimento, é dor, que nos leva a 

outras coisas que podemos explorar. Se o 

objetivo do seu trabalho é tentar nos 

mostrar o que planejamos naquele dia, 

deu certo, porque está muito parecido 

com o que a gente pensou, muito 

mesmo.”. 

“Eu acho que você atingiu seu 

objetivo, abordar sentimento é algo 

complexo, não é uma coisa fácil, e a ideia 

era tornar isso em algo palpável, mais 

simples, que uma criança possa 

compreender e possa de alguma forma, por 

mais que superficial, mas pelo menos ter 

esse contato, sobre o que é sentimento, 

promover uma interação, isso era o 

principal, e isso você fez. O aplicativo está 

claro, e objetivo, propõe uma interação que 

é algo que eu acho incrível, pois ao mesmo 

tempo que ele provoca a curiosidade da 

criança com a tecnologia que a gente sabe 

que isso chama atenção da criança, ela não 

vai ficar ali alienada na tecnologia, ela vai 

compartilhar com outras pessoas. Você 

está fazendo algo complicado, difícil, mas 

“inovador”, eu não tenho conhecimento de 

algo parecido, pelo menos no Brasil. E 

pelo que acabei de ver você conseguiu 

fazer o que planejamos. Acho que pelo fato 

de você ter se mostrado disponível, 

disposto a ouvir as sugestões e críticas, já 

faz com que isso seja um diferencial.”. 

A
p

li
ca

ti
v
o
 a

te
n

d
e 

a
s 

n
ec

es
si

d
a
d

es
?

 

“Atendeu sim, ficou igual 

igual”. 

“Sem dúvidas Paulo, esse 

aplicativo atende muito ao que planejamos, 

está bem de acordo com o que planejamos 

e precisávamos”. 
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P
o
n

to
s 

P
o
si

ti
v
o
s 

“Eu gosto do fato de ser algo 

simples, onde você atende uma criança, 

você pode aplicar pra várias crianças 

diferentes em um determinado momento, 

e umas duas seções depois podemos 

observar o que melhorou/evoluiu. A 

interação que o aplicativo propõe também 

é um ponto muito positivo. Esse 

aplicativo atende as expectativas.”. 

“Eu gostei muito de como foi 

progressivo, a sequência das fases, você 

entendeu muito bem isso. Gostei também 

das situações colocadas no app, a interação 

que propõe também é um grande 

diferencial.”. 

 

P
o
n

to
s 

N
eg

a
ti

v
o
s 

“Acho que poderia melhorar o 

design, mas acho que não tem nada a ver 

com o seu trabalho. E tentar tratar outros 

sentimentos/situações. Essas coisas são 

mais sugestões de melhorias do que 

pontos negativos.”. 

“Acho que mais referente a 

design, e aquela proposta de colocar 

situações cotidianas (ir ao dentista, levar 

uma queda, ir para a escola, dentre 

outras).”. 

 

O
p

in
iõ

es
 d

e 
M

el
h

o
ri

a
s 

“Acho que poderia também 

melhorar o diálogo ao fim das fases e 

também quando a criança erra, pra 

estimular ela a continuar”. 

“Acho que poderia dar ao usuário 

a possibilidade de ele mesmo criar um 

avatar no começo no jogo, e esse mesmo 

avatar ser usando durante todo o percurso 

das fases, não sei se isso é possível, mas 

seria bem legal. Poderia também ter uma 

fase onde o usuário pudesse criar situações, 

escolhendo cenários e até mesmo os 

participantes que estariam naquela cena, 

por exemplo uma praça onde eu estaria 

feliz com meu pai, algo do tipo.”. 

 

Com base nesses dados coletados, pudemos perceber que o participante 1 mostrou 

que entendia qual a função dessa validação, tanto que focou mais em tentar sempre comparar 

com o que havíamos planejado no workshop para o levantamento dos requisitos. De modo 

geral o participante demonstrou-se muito satisfeito e até mesmo surpreso com a semelhança 

entre as versões em papel e digital. O participante 2 demonstrou muita empatia, colocando-se 

no lugar de uma criança, o que ajudou muito na observação, pois ajudou a perceber alguns 

detalhes importantes relacionados a design, sequência de fases, cores etc., Além disso, o 
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participante mencionou algumas vezes que precisaria colocar o app em contato com alguma 

criança, para ter uma melhor conclusão sobre estar realmente atendendo as necessidades. No 

geral, o participante ficou bem satisfeito e até mesmo feliz, por ver uma ferramenta que 

poderia ajudar muito no seu trabalho, e também por ver uma coisa planejada por ele em 

execução, mesmo que em fase inicial.   

Após o uso do protótipo interativo surgiram novas ideias de melhorias nas cabeças 

dos stakeholders, como por exemplo, o uso de avatar e a criação de situações cotidianas, que 

não haviam sido consideradas durante o workshop. Isso é um reforço de como a combinação 

das técnicas de ER utilizadas nesse trabalho funcionaram bem, pois ao propor melhorias fica 

claro o que ainda podemos aperfeiçoar no sistema em relação a novas funcionalidades. Isso 

traz uma consequência positiva, pois as melhorias sugeridas põem ser implantadas antes da 

finalização do produto. Por outro lado, tradicionalmente a falta dessa validação antecipada 

causaria um impacto bem maior, pois os usuários só veriam que poderiam ter um produto 

melhor quando houvesse alguma entrega, e isso acarretaria em vários possíveis problemas, 

como custo e prazo.  

Como foi citado na metodologia deste trabalho, também apresentamos o protótipo 

interativo a um grupo de professores da educação infantil, que também eram possíveis 

usuários do sistema. A diferença era que esses professores não haviam participado da ER, o 

que nos proporcionou uma perspectiva diferente em relação ao produto, pois ao mesmo tempo 

que surgiram observações do tipo, “Não sei se isso poderia ajudar realmente as crianças, ou se 

é só mais um joguinho.”, outros reforçaram o impacto que o app poderia causar no ensino dos 

sentimentos dentro das escolas. Podemos perceber isso em um trecho onde um dos 

professores fala: “Creio que esse jogo pode nos ajudar a explorar mais isso nas escolas, pois o 

ensino dos sentimentos não é uma coisa tão explorada com as crianças, e percebo que isso é 

uma falha.”. No quadro 2 podemos observar esses dados. 
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Quadro 2 – Dados coletados dos professores 

 Participantes 

Professor 1 Professor 2 Professor 3 Professor 4 

 

O
p

in
iã

o
 g

er
a
l 

so
re

 o
 a

p
li

ca
ti

v
o

 

“Gostei muito 

do aplicativo, achei 

fácil e penso que as 

crianças 

conseguiriam jogar 

tranquilamente e 

até se divertiriam. 

”. 

“Achei legal 

a ideia principal 

do jogo, mas 

achei o jogo 

muito simples, 

não sei se isso 

poderia ajudar 

realmente as 

crianças, ou se é 

só mais um 

joguinho. ”. 

 

“No 

começo não 

entendi muito 

bem, mas depois 

gostei. ”. 

 

“Gostei 

bastante, o jogo 

me pareceu 

muito intuitivo, 

fácil de ser 

utilizado, mas 

achei que está 

faltando um 

feedback sobre o 

final de uma fase 

e início da 

próxima”. 

 

 

A
p

li
ca

ti
v
o
 a

te
n

d
e 

a
s 

n
ec

es
si

d
a
d

es
?

 

“Creio que esse 

jogo pode nos 

ajudar a explorar 

mais isso nas 

escolas, pois o 

ensino dos 

sentimentos não é 

uma coisa tão 

explorada com as 

crianças, e percebo 

que isso é uma 

falha. ”. 

“Como já falei 

anteriormente não 

sei se o jogo tem 

muita utilidade. ”. 

 

“Eu penso 

que esse jogo 

pode ajudar 

muito as 

criancinhas, mas 

não sei se elas 

vão entender 

rápido como 

jogar”. 

 

“Acho que 

esse jogo atende 

sim as 

necessidades das 

crianças que tem 

dificuldades com 

os sentimentos, e 

ajuda muito no 

entendimento dos 

sentimentos. ”. 

 

 

 
 
 
 
P

o
n

to
s 

P
o
si

ti
v
o
s 

 
 
 

 

“De forma geral 

acho que um ponto 

positivo no jogo é a 

utilização de 

“Acho que 

um ponto positivo 

no jogo são as 

imagens simples e 

“Acho que 

as telas coloridas 

chamam atenção 

das crianças, e 

“Facilidade 

em usar, design 

do aplicativo 

muito bom, de 
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imagens e textos 

simples, o que 

facilita muito no 

entendimento por 

meio das crianças. 

”. 

o fato de o 

próprio jogo 

narrar os textos 

nas fases, mesmo 

essa 

funcionalidade 

não estando 

funcionando 

nessa versão que 

me mostraram. ”. 

 

também gostei da 

ideia de o jogo 

falar os textos 

para as crianças 

que não sabem 

ler. ”. 

 

forma geral ”. 

 

 

P
o
n

to
s 

N
eg

a
ti

v
o
s 

“Não achei nada 

negativo. ” 

“Não gostei 

muito da 

sequência das 

fases, acho que se 

torna repetitivo 

quando fica 

pedindo pra 

criança chamar 

alguém para 

ajudar. ” 

 

“Acho que 

falta uma 

introdução no 

jogo, explicando 

o que é o jogo, e 

como jogar, pois 

no começo me 

senti perdida. 

Também acho 

que tem muito 

texto. ” 

 

“Acho que 

falta um 

feedback sobre o 

fim de uma fase 

e o início da 

outra. ”. 

 

 

O
p

in
iõ

es
 d

e 
M

el
h

o
ri

a
s 

“Acho que do 

jeito que está já é 

muito útil, não 

consigo pensar em 

uma melhoria. ”. 

“Acho que 

poderiam pensar 

em novas fases 

com um pouco 

mais de 

dificuldade, mas 

não sei dizer 

como poderiam 

ser. ”. 

“Criar uma 

introdução antes 

das fases, 

ensinando como 

jogar, já vi isso 

em outros jogos. 

Também 

poderiam colocar 

mais imagens 

“Melhorar o 

feedback sobre o 

fim e início das 

fases. ”. 
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 para diminuir os 

textos, pois talvez 

as crianças não 

entendam do jeito 

que está.”. 

 

 

Essas observações nos levaram a novas reflexões sobre o aplicativo, o que 

consequentemente impactou no processo de requisitos em geral e nas melhorias propostas. 

Tanto essas melhorias propostas e todo o planejamento para essa validação com os 

professores e psicólogos estão disponíveis no Apêndice C. 
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6 DISCUSSÃO 

Analisando os resultados obtidos durante todo o processo de coleta de requisitos, 

podemos citar alguns benefícios que o design participativo e a prototipação trouxeram para o 

caso apresentado nesta monografia, dentre eles:  

 Maior entendimento do domínio: Desenvolver protótipos do sistema junto aos 

stakeholders trouxe muito conhecimento acerca do domínio, pois ao observar os 

psicólogos conversando entre si, algumas dúvidas que existiam foram sanadas 

imediatamente, como por exemplo, que tipos de sentimentos poderiam ser explorados 

no aplicativo. 

 Validação de ideias: Com artefatos visuais criados, era mais fácil para os stakeholders 

assegurarem se era aquilo mesmo que eles queriam, validando ou não os requisitos. 

Como exemplo, temos a fase em que o app explora situações e faz com que a criança 

reflita sobre qual sentimento está sendo retratado naquele caso. No protótipo interativo, 

utilizamos imagens do filme “O Rei Leão”, e, ao mostrar para os psicólogos, eles 

salientaram que, mesmo gostando da ideia, o que eles tinham pensado era em 

situações do cotidiano, como ir ao dentista, ir à escola, brincar com os amigos, dentre 

outras. 

 Reflexão sobre possíveis problemas: Alguns detalhes que poderiam trazer incômodo 

aos usuários foram percebidos através dos protótipos, evitando assim um possível 

retrabalho por parte da equipe de design e desenvolvimento. Um bom exemplo disso é 

a preocupação levantada pelos psicólogos sobre a segregação de raça e gênero, que, 

através do protótipo, conseguimos perceber e pensar em uma forma de melhorar e até 

mesmo evitar isso antes da implementação do aplicativo. 

 Facilidade de o cliente expressar suas necessidades: É comum ouvir que elicitar 

requisitos não é uma tarefa trivial, devido à grande dificuldade que o cliente tem em 

falar o que precisa, porém, através da prototipação, ele consegue de forma mais fácil 

ilustrar e assim mostrar para a equipe de desenvolvimento o que ele pensa e necessita. 

Ao pensar na proposta de um aplicativo que fosse ajudar psicólogos a ensinar os 

sentimentos para crianças, entendemos que seria um trabalho bem complexo, mas 

através do DP e da prototipação percebemos que o que os stakeholders precisavam na 

verdade era algo bem simples, conforme visto no protótipo criado. 

 Resultados garantidos no início do projeto: Os stakeholders tiveram acesso a 

representações visuais do que seria o sistema, isso afeta muito nas expectativas do 
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cliente, fazendo-o acreditar mais na equipe, e, mesmo com propostas de melhorias, 

nós conseguiríamos tranquilamente implementar uma versão inicial e colocar em 

produção, pois temos artefatos validados, o que garante uma boa qualidade do produto.  



55 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da realização deste trabalho, pudemos perceber alguns benefícios ao se utilizar 

prototipação em papel e o DP como técnicas para coleta de requisitos de um sistema com 

domínio especializado, pois essas duas abordagens ajudaram muito na compreensão do 

domínio por parte do analista de requisitos, de forma rápida e até mesmo prática. 

Por meio do DP, conseguimos entender e perceber algumas coisas que não seriam 

possíveis de outra forma, podemos citar algumas observações feitas durante todo o processo 

de ER, dentre elas temos o momento em que os psicólogos abordam a necessidade de uma 

interação entre a criança e um adulto, pois os mesmos afirmavam que os celulares e 

aplicativos em geral estavam contribuindo para o isolamento das crianças. Temos também a 

preocupação com raça e gênero expostos no app. Questões desse tipo geralmente não seriam 

levadas em consideração por parte do designer se o processo de desenvolvimento houvesse 

ocorrido de forma tradicional na engenharia de software, onde os requisitos seriam coletados 

por um analista e repassado para os demais membros da equipe.  

Acreditamos que as abordagens utilizadas nesse trabalho contribuíram positivamente 

por diversos fatores, tanto técnicos quanto pessoais, fomos levados a refletir tanto em 

funcionalidades do sistema como questões que estavam mais implícitas, como exemplo essa 

questão racial que já foi citada anteriormente.  

É difícil afirmar que a combinação dessas duas abordagens garante sucesso total na 

ER para qualquer sistema que tenha um domínio mais especializado, porém, acreditamos que, 

ao utilizá-las, é possível ter uma maior imersão nas necessidades dos stakeholders e com isso 

um maior entendimento das mesmas.  

Durante a validação dos requisitos, ficou visível o grau de satisfação dos stakeholders 

com a versão que lhes foi mostrada, mesmo ainda sendo um versão de protótipo. Ouvir frases 

como: “Se o objetivo do seu trabalho é tentar nos mostrar o que planejamos naquele dia, deu 

certo, porque está muito parecido com o que a gente pensou, muito mesmo.”, faz com que 

acreditamos em tudo que já afirmamos até agora em relação ao uso do DP. 

Vale também ressaltar como o uso dessas abordagens proporcionou uma maior 

interação entre os stakeholders e a equipe de desenvolvimento, ajudando assim futuramente 

na produção de um sistema com mais qualidade e que atendesse as reais necessidades em 

questão. 

Conseguimos pensar em algumas propostas para trabalhos futuros, dentre elas 

podemos destacar: uma implementação do sistema completo, considerando as melhorias 
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sugeridas; uma avaliação de uma primeira versão do sistema tanto com profissionais quanto 

com crianças; a aplicação do DP utilizando outras técnicas, como brainstorming por exemplo; 

aplicar essa metodologia em outros contextos e domínios, e também envolver o usuário em 

outras fases do desenvolvimento de software, não se limitando a fase de requisitos. 
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APÊNDICE A – PLANEJAMENTO WORKSHOP DE PROTOTIPAÇÃO 

 

Planejamento – Workshop 

 

1. Objetivo 

Esse workshop tem como objetivo coletar o máximo de requisitos possíveis sobre o 

sistema de ensino dos sentimentos, e também, montar um protótipo de baixa-fidelidade do 

sistema, para que posteriormente seja construído um protótipo de media-fidelidade para que 

seja possível validar os requisitos coletados junto aos stakeholders. 

 

2. Duração 

O workshop terá uma duração de 2 horas mais ou menos. 

 

3. Roteiro  

 

a. Durante os primeiros 20 minutos do workshop, conversaremos sobre o design 

de interação e como a prototipação pode ajudar no processo de entendimento 

do sistema, também apresentaremos aos participantes alguns sistemas 

semelhantes ao que “será desenvolvido”, na intenção de incitar ideias 

relacionadas a funcionalidades e ao design do sistema; 

b. Logo após o passo anterior, dependendo do número de participantes podemos 

separar duas equipes, uma com o objetivo de pensar em um sistema mobile e a 

outra em um sistema web; 

c. As equipes terão 10 minutos para discutir e fazer um mini-planejamento sobre 

o seu sistema; 

d. Em seguida, as duas equipes receberão material para a criação dos protótipos 

em papel, esse material será: Papel em branco, papel com emojis, papel com 

uma tela de tablet impresso, papel com botões impressos, cola, lápis de cor, 

etc. (Exemplo do material na ultima folha do documento); 

e. Nos últimos 20 minutos, discutiremos sobre o que os stakeholders acharam do 

workshop, afim de entender o que foi proposto por eles e chegar a uma 

conclusão sobre o que “será desenvolvido”. 

 

4. Meu Posicionamento 
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Durante as duas horas do workshop estarei pronto para tirar dúvidas em relação a 

ideia do workshop, a prototipação e até mesmo sobre o design participativo. Tentarei 

incentivar os stakeholders durante o processo de criação e também farei uma observação para 

entender melhor sobre o domínio da aplicação e o sistema proposto. 

 

5. Links 

- Paper Prototype Workshop 

http://rodrigomedeiros.com.br/paper-prototype-workshop/ 

 

- 100 atividades para o ensino dos sentimentos 

http://atividadesparaprofessores.com.br/100-atividades-educativas-para-imprimir-

sobre-emocoes/ 

 

- App - Feelings - Emotional Growth 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.wobunanguo 

 

- App – Toddler Feelings 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.russpuppy.feelings 

 

 

6. Cronograma 

 

0 a 20 min (20 min) Conversa sobre Prototipação e exemplos de sistemas. 

20 a 30 min (10 min) Conversa entre as equipes 

30 a 1:40 hra (1:10 hra) Prototipação 

1:40 a 2:00 hra (20 min) Esclarecimento de ideias e tomada de decisões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rodrigomedeiros.com.br/paper-prototype-workshop/
http://atividadesparaprofessores.com.br/100-atividades-educativas-para-imprimir-sobre-emocoes/
http://atividadesparaprofessores.com.br/100-atividades-educativas-para-imprimir-sobre-emocoes/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinyee.babybus.wobunanguo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.russpuppy.feelings
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Material 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá 

Av. José de Freitas Queiroz, 5003 – Cedro 

Quixadá, Ceará – 63902 – 580 

(88) 3412 1256 – www.quixada.ufc.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 Eu, _______________________________________, estou sendo convidado(a) 

a participar de um estudo sobre o desenvolvimento de um Trabalho de Conclusão de Curso do 

aluno Paulo Wheverton Cordeiro Bezerra, que estuda na Universidade Federal do Ceará – 

Campus Quixadá, cujos objetivos e justificativas foram esclarecidas previamente. Estou 

ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro lado ou 

elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em sigilo. Também fui 

informado de  que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por como me é garantido o livre acesso a 

todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo, enfim, tudo o que eu queira 

saber antes, durante e depois da minha participação. 

 

De posse dessas informações, gostaríamos que você se pronunciasse acerca das 

atividades citadas:  

(    ) Dou meu consentimento para a sua realização. 

(    ) Não consinto com a sua realização. 

 

Quixadá – CE, ___/___/______ 

 

Entrevistador 

___________________________________________________________________ 

 

Entrevistado 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – PLANEJAMENTO E RESULTADOS OBTIDOS NA VALIDAÇÃO 

DOS REQUISITOS 

 

Validação dos Requisitos 

 

Objetivo:  

Observar os usuários utilizando o aplicativo, a fim de encontrar possíveis falhas, sejam 

elas de comunicação, usabilidade ou até mesmo de não atendimento dos requisitos;  

O Sistema:  

O aplicativo dos sentimentos trata-se de um aplicativo que tem como principal 

objetivo auxiliar crianças na fixação do entendimento acerca dos sentimentos mais comuns, 

como, raiva, alegria, tristeza, amor, etc. O aplicativo foi idealizado por psicólogos que 

sentiam a necessidade de um meio digital ao qual pudessem utilizar para realizar essa tarefa 

que era feita manualmente, utilizando figuras e desenhos para ilustrar os sentimentos; 

Escolha dos Participantes:  

Inicialmente foi pensando em realizar essa avaliação com os 3 psicólogos que 

participaram do workshop com prototipação em papel para a elicitação dos requisitos do 

aplicativo, mas devido a indisponibilidade só conseguimos validar com 2 e convidamos 4 

professores de educação infantil para participar da validação, pois também são possíveis 

usuários do sistema; 

Participantes:  

 2 Psicólogos;  

 3 professores (Escola Pública) e 1 Professor (Escola Privada); 

Cronograma de Execução:  

 Prototipação do sistema; 

 Criação do roteiro; 

 Convite aos participantes; 

 Avaliação individual com cada participante; 

 Entrevista com os participantes após o uso do sistema; 

 Análise dos dados coletados; 

Procedimentos:  
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Inicialmente, convidamos os participantes para participar da avaliação, em seguida 

explicamos para cada um do que se tratava o nosso aplicativo e qual o objetivo da nossa 

avaliação. Após aceitarem o convite marcamos uma data, e levamos até os mesmos um termo 

de consentimento, assegurando cada usuário da sua privacidade, e após assinarem o termo 

realizamos a avaliação; 

O Método:  

Escolhemos utilizar uma observação seguida de uma entrevista para realizar essa 

avaliação, pois acreditamos que atendia as nossas necessidades, que eram tentar validar 

alguns dos requisitos solicitados pelos psicólogos, e também observar a interação de um 

possível usuário com o sistema; 

A Avaliação:  

A avaliação teve uma duração média de 20 minutos para cada usuário. Nos primeiros 3 

minutos explicamos mais uma vez de forma breve do que se tratava o aplicativo, e do nosso 

objetivo com a avaliação. Em seguida instruímos os participantes a utilizarem o aplicativo 

livremente, seguindo o fluxo das fases definidas pelo aplicativo. Após terminarem todas as 

fases fizemos uma entrevista rápida com cada usuário; 

A Entrevista:  

A entrevista tinha como objetivo nos ajudar a identificar possíveis coisas que não 

conseguimos detectar só com a observação, e a entrevista foi baseada nos seguintes tópicos:  

 Opinião geral sobre o aplicativo; 

 Aplicativo atende as necessidades?; 

 Pontos positivos; 

 Pontos negativos; 

 Opiniões-melhorias. 
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Resultados da Avaliação 

 

Psicólogo 1:  

Ao utilizar o aplicativo o participante não demonstrou nenhuma dificuldade 

relacionada ao uso do sistema em si, ele estava mais preocupado em verificar se as 

funcionalidades do mesmo estavam corretas e de acordo com o que foi planejado junto dos 

demais profissionais;  

 

Entrevista:  

o Opinião geral sobre o aplicativo; 

“Eu gostei, acho que atendeu perfeitamente ao que a gente planejou no dia (workshop 

de prototipação), e assim, é bom que seja simples mesmo. Acho que poderíamos aprofundar 

colocado mais sentimentos e situações que geram esses sentimentos, como por exemplo: 

“levei uma queda”, a gente fica triste quando leva uma queda, ai leva ao que a criança está 

sentindo, o que está doendo, não é um sentimento, é dor, que nos leva a outras coisas que 

podemos explorar. Mas eu acho assim, é legal que seja simples mesmo, porque fica mais fácil 

de colocar em pratica. Paulo, se o objetivo do seu trabalho é tentar nos mostrar o que 

planejamos naquele dia, deu certo, porque está muito parecido com o que a gente pensou, 

muito mesmo.”. 

o Aplicativo atende as necessidades? 

“Atendeu sim, ficou igual igual”. 

o Pontos positivos; 

“Eu gosto do fato de ser algo simples, onde você atende uma criança, você pode 

aplicar pra várias crianças diferentes em um determinado momento, e umas duas seções 

depois podemos observar o que melhorou/evoluiu. A interação que o aplicativo propõe 

também é um ponto muito positivo. Esse aplicativo atende as expectativas.”. 

o Pontos negativos; 

“Acho que poderia melhorar o design, mas acho que não tem nada a ver com o seu 

trabalho. E tentar tratar outros sentimentos/situações. Essas coisas são mais sugestões de 

melhorias do que pontos negativos.”. 

o Opiniões-melhorias. 
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“Acho que poderia também melhorar o diálogo ao fim das fases e também quando a 

criança erra, pra estimular ela a continuar”. 

 

Resumo:  

O participante mostrou que entendia qual a função dessa validação, tanto que focou 

mais em tentar sempre comparar com o que havíamos planejado no workshop para o 

levantamento dos requisitos. De modo geral o participante demonstrou-se muito satisfeito e 

até mesmo surpreso, tendo em vista que ficou bem parecido com o que se esperava. 
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Psicólogo 2:  

De cara o participante já ficou surpreso porque não esperava encontrar como artefato 

uma versão inicial do app, achou que eu fosse mostrar algumas telas desenhadas, e ao 

perceber que era um aplicativo funcional já ficou bastante empolgado, o que contribui muito 

fazendo fluir uma melhor interação do usuário, baseado na curiosidade.  

 

Entrevista:  

o Opinião geral sobre o aplicativo; 

“Paulo eu acho que você atingiu seu objetivo, abordar sentimento é algo complexo, 

não é uma coisa fácil, e a ideia era tornar isso em algo palpável, mais simples que uma criança 

possa compreender e possa de alguma forma, por mais que superficial, mas pelo menos ter 

esse contato, sobre o que é sentimento, promover uma interação, isso era o principal, e isso 

você fez. O aplicativo está claro, e objetivo, propõe uma interação que é algo que eu acho 

incrível, pois ao mesmo tempo que ele provoca a curiosidade da criança com a tecnologia que 

a gente sabe que isso chama atenção da criança, ela não vai ficar ali alienada na tecnologia, 

ela vai compartilhar com outras pessoas. Você está fazendo algo complicado, difícil, mas 

“inovador”, eu não tenho conhecimento de algo parecido, pelo menos no Brasil. E pelo que 

acabei de ver você conseguiu fazer o que planejamos. Acho que pelo fato de você ter se 

mostrado disponível, disposto a ouvir as sugestões e críticas, já faz com que isso seja um 

diferencial.”. 

o Aplicativo atende as necessidades? 

“Sem dúvidas Paulo, esse aplicativo atende muito ao que planejamos, está bem de 

acordo com o que planejamos e precisávamos”. 

o Pontos positivos; 

“Eu gostei muito de como foi progressivo, a sequência das fases, você entendeu muito 

bem isso. Gostei também das situações colocadas no app, a interação que propõe também é 

um grande diferencial.”. 

o Pontos negativos; 

“Acho que mais referente a design, e aquela proposta de colocar situações cotidianas 

(ir ao dentista, levar uma queda, ir para a escola, dentre outras).”. 

 

o Opiniões-melhorias. 
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“Acho que poderia dar ao usuário a possibilidade de ele mesmo criar um avatar no 

começo no aplicativo, e esse mesmo avatar ser usando durante todo o percurso das fases, não 

sei se isso é possível, mas seria bem legal. Poderia também ter uma fase onde o usuário 

pudesse criar situações, escolheno cenários e até mesmo os participantes que estariam naquela 

cena, por exemplo uma praça onde eu estaria feliz com meu pai, algo do tipo.”. 

 

Resumo:  

Esse participante demonstrou muita empatia, se colocando no lugar de uma criança, o 

que me ajudou muito na observação, pois pude perceber alguns detalhes importantes 

relacionados a design, sequência de fases, cores e etc, também o próprio participante sempre 

falava que precisaria colocar o app em contato com alguma criança, para ter uma melhor 

conclusão sobre estar realmente atendendo as necessidades. No geral o participante ficou bem 

satisfeito e até mesmo feliz, por ver uma ferramenta que poderia ajudar muito no seu trabalho, 

e também por ver uma coisa planejada pelo mesmo em execução, mesmo que em fase inicial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

Professor 1:  

Quando o participante estava utilizando o sistema, percebemos que o mesmo não teve 

dificuldades para entender do que o aplicativo se tratava e o objetivo dele, conseguiu passar as 

fases sem dificuldade e não expressou nenhuma dificuldade; 

 

Entrevista:  

o Opinião geral sobre o aplicativo; 

“Gostei muito do aplicativo, achei fácil e penso que as crianças conseguiriam jogar 

tranquilamente e até se divertiriam. ”. 

o Aplicativo atende as necessidades?; 

“Creio que esse aplicativo pode nos ajudar a explorar mais isso nas escolas, pois o 

ensino dos sentimentos não é uma coisa tão explorada com as crianças, e percebo que isso é 

uma falha. ”. 

o Pontos positivos; 

“De forma geral acho que um ponto positivo no aplicativo é a utilização de imagens 

e textos simples, o que facilita muito no entendimento por meio das crianças. ”. 

o Pontos negativos; 

“Não achei nada negativo. ” 

o Opiniões-melhorias. 

“Acho que do jeito que está já é muito útil, não consigo pensar em uma melhoria. ”. 

 

Resumo:  

Participante satisfeito com o aplicativo. 
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Professor 2:  

Quando o participante estava utilizando o sistema, percebemos que o mesmo não teve 

dificuldades para entender do que o aplicativo se tratava e o objetivo dele, porém não 

demonstrou total satisfação, fazia cara de quem estava achando algumas coisas sem 

necessidade ou até muito simples, como por exemplo na fase 1, que pedia para a criança 

marcar como o personagem estava se sentindo. 

 

Entrevista:  

o Opinião geral sobre o aplicativo; 

“Achei legal a ideia principal do aplicativo, mas achei o aplicativo muito simples, 

não sei se isso poderia ajudar realmente as crianças, ou se é só mais um joguinho. ”. 

o Aplicativo atende as necessidades?; 

“Como já falei anteriormente não sei se o aplicativo tem muita utilidade. ”. 

o Pontos positivos; 

“Acho que um ponto positivo no aplicativo são as imagens simples e o fato de o 

próprio aplicativo narrar os textos nas fases, mesmo essa funcionalidade não estando 

funcionando nessa versão que me mostraram. ”. 

o Pontos negativos; 

“Não gostei muito da sequência das fases, acho que se torna repetitivo quando fica 

pedindo pra criança chamar alguém para ajudar. ” 

o Opiniões-melhorias. 

“Acho que poderiam pensar em novas fases com um pouco mais de dificuldade, mas 

não sei dizer como poderiam ser. ”. 

 

Resumo:  

O participante não demonstrou satisfação total com as fases do aplicativo, mas 

gostou da ideia do aplicativo. 
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Professor 3:  

Quando o participante estava utilizando o sistema, percebemos que no início o mesmo 

demonstrou não estar entendendo muito bem como funcionava o aplicativo, estava meio 

perdido em relação ao objetivo do aplicativo, fazendo até algumas perguntas do tipo: “Quem 

vai utilizar o aplicativo são as crianças?”, “Porque eu vou testar?”. Mas depois que 

explicamos novamente do que se tratava ele conseguiu seguir o fluxo das fases sem 

dificuldade. 

 

Entrevista:  

o Opinião geral sobre o aplicativo; 

“No começo não entendi muito bem, mas depois gostei. ”. 

o Aplicativo atende as necessidades?; 

“Eu penso que esse aplicativo pode ajudar muito as criancinhas, mas não sei se elas 

vão entender rápido como jogar”. 

o Pontos positivos; 

“Acho que as telas coloridas chamam atenção das crianças, e também gostei da ideia 

de o aplicativo falar os textos para as crianças que não sabem ler. ”. 

o Pontos negativos; 

“Acho que falta uma introdução no aplicativo, explicando o que é o aplicativo, e 

como jogar, pois no começo me senti perdida. Também acho que tem muito texto. ” 

o Opiniões-melhorias. 

“Criar uma introdução antes das fases, ensinando como jogar, já vi isso em outros 

aplicativos. Também poderiam colocar mais imagens para diminuir os textos, pois talvez as 

crianças não entendam do jeito que está.”. 

 

Resumo:  

O participante demonstrou dificuldade, mas logo em seguida demonstrou interesse e 

satisfação. 
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Professor 4:  

Esse participante parecia entender um pouco mais de tecnologia, o que fez com que o 

mesmo não tivesse dificuldade alguma com o aplicativo e também pode dar mais sugestões 

diretas, até mesmo relacionadas a coisas mais técnicas, como design e comunicação entre o 

aplicativo-usuário; 

 

Entrevista:  

o Opinião geral sobre o aplicativo; 

“Gostei bastante, o aplicativo me pareceu muito intuitivo, fácil de ser utilizado, mas 

achei que está faltando um feedback sobre o final de uma fase e início da próxima”. 

o Aplicativo atende as necessidades?; 

“Acho que esse aplicativo atende sim as necessidades das crianças que tem 

dificuldades com os sentimentos, e ajuda muito no entendimento dos sentimentos. ”. 

o Pontos positivos; 

“Facilidade em usar, design do aplicativo muito bom, de forma geral ”. 

o Pontos negativos; 

“Acho que falta um feedback sobre o fim de uma fase e o início da outra. ”. 

o Opiniões-melhorias. 

“Melhorar o feedback sobre o fim e início das fases. ”. 

 

Resumo:  

O participante demonstrou entender bem o que estava testando o que fez com que 

pudesse contribuir diretamente indicando melhorias. 
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Análise da Validação 

 

Visão Geral:  

Acreditamos que conseguimos atingir nosso objetivo com essa validação, ela ajudou 

a entender e a perceber como o sistema seria usado na vida real, também mostrou que o 

sistema está suficientemente bom mesmo com algumas pequenas falhas, isso significa que ele 

atende aos requisitos iniciais e que supre as necessidades dos stakeholders. 

 

Analise da Observação: 

Pudemos perceber que a maioria dos participantes não tiveram dificuldades em 

entender o aplicativo e jogar, mas mesmo assim acreditamos que o aplicativo precisa de 

melhoria nos textos, criação de uma introdução com um tutorial ensinando os usuários como 

jogar, e até mesmo uma criação de fases mais difíceis. 

 

Análise da Entrevista:  

Após a entrevista realizada com os participantes da avaliação, destacamos alguns 

pontos que acreditamos serem os mais importantes.  

 

o Opinião geral sobre o aplicativo; 

 Gostaram do aplicativo; 

 Acreditam que é um aplicativo útil; 

 Aplicativo Intuitivo; 

 Fácil de ser utilizado; 

 Aplicativo Simples. 

 

o Aplicativo atende as necessidades?; 

 A maioria acredita que o aplicativo é muito útil, que o mesmo pode ajudar a explorar o 

ensino dos sentimentos, ajudando as crianças. 

 Também acharam que o aplicativo pode ajudar a explorar mais esse tema nas escolas; 

 

o Pontos positivos; 
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 Imagens simples; 

 Textos simples; 

 Narração dos textos feita pelo próprio aplicativo; 

 Telas coloridas; 

 Facilidade de uso; 

 Design bom de forma geral; 

 

o Pontos negativos; 

 Aplicativo se torna repetitivo quando pede para a criança interagir com alguma outra 

pessoa; 

 Falta de uma introdução ensinando como jogar (tutorial). 

 Muito texto; 

 Falta de um feedback sobre o fim de uma fase e o início da próxima; 

 

o Opiniões-melhorias. 

 Novas fases com maior nível de dificuldade; 

 Criar uma introdução antes de cada fase ensinando como jogar; 

 Substituição de textos por imagens; 

 Melhorar o feedback sobre o fim de uma fase e o início de uma nova. 
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APÊNDICE D - REQUISITOS DO APLICATIVO 

 

 Requisitos Funcionais 

ID do 

Requisito 

Descrição do Requisito 

RF01 

O aplicativo precisa de um menu inicial, com as opções de 

iniciar o aplicativo, configurações e uma opção para o usuário 

ver informações sobre o aplicativo. 

RF02 
Antes de cada fase, o aplicativo precisa explicar como a fase 

funciona. 

RF03 

Na primeira fase, será mostrada uma figura, e a criança que 

estiver manipulando o aplicativo precisará selecionar o 

sentimento que corresponde ao sentimento que a criança da 

figura estará representando; 

RF04 
O aplicativo precisa exibir um alerta toda vez que a criança 

marcar a opção errada; 

RF05 

O aplicativo precisa propor uma interação entre a criança que 

estiver utilizando o app e alguma outra pessoa que estiver por 

perto; 

RF06 
O app precisa propor que a criança expresse algum sentimento 

para a outra pessoa que foi convidada a interagir com ela; 

RF07 

O app precisa de uma fase que mostre situações do cotidiano e 

peça para a criança marcar a opção correspondente ao 

sentimento retratado na imagem; 

RF08 

O app precisa propor que a criança conte para outra pessoa 

uma situação que a deixe de acordo com o sentimento que o 

aplicativo esteja propondo; 

RF09 

O app precisa propor que a criança pergunte para outra pessoa 

uma situação que a deixa de acordo com o sentimento que o 

aplicativo esteja propondo; 
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Legenda: 

RF = Requisito Funcional  

 

 

 

 Outros Requisitos 

ID do 

Requisito 

Descrição do Requisito 

RNF01  O menu inicial do aplicativo precisa ser simples; 

RNF02 O aplicativo precisa utilizar cores chamativas; 

RNF03 O aplicativo precisa ter poucos textos; 

RNF04 O aplicativo não pode fazer segregação de raça e/ou 

gênero; 

RNF05 O aplicativo precisa fazer com que a criança se sinta 

estimulada a continuar utilizando; 

RNF06 O aplicativo precisa ser fácil de utilizar; 

RNF07 O aplicativo precisa conter imagens e termos 

relacionados a sentimentos de fácil entendimento e 

associação 

 

Legenda: 

RNF = Requisitos Não Funcionais 

 

 


