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“Quanto mais longe uma criança com autismo caminha sem ajuda, mais difícil se torna 

alcançá-la.” 

Talk About Autism 

 



 

RESUMO 

 

O autismo é um transtorno que afeta dentre outras coisas a capacidade de comunicação e 

interação social do indivíduo, impactando diretamente a sua qualidade de vida. Diversas 

técnicas de comunicação funcional e alternativa foram desenvolvidas ao longo do tempo 

buscando auxiliar nos processos comunicativos de pessoas autistas, dentre essas técnicas 

podemos destacar o PECS (Picture Exchange Communication System – Sistema de 

Comunicação por Troca de Figuras). Neste trabalho, realizamos a elicitação e especificação 

de requisitos para o desenvolvimento de aplicativos que auxiliem a comunicação de autistas 

com seus cuidadores e responsáveis, assim como desenvolvemos uma coleção de imagens 

default para ser utilizada nos aplicativos desenvolvidos. Os requisitos elicitados foram 

validados com um protótipo construído com base no conjunto de requisitos elicitados e na 

coleção de imagens default. Como resultado do trabalho, temos um documento de requisitos 

contendo os requisitos funcionais e os principais requisitos não-funcionais para o 

desenvolvimento do sistema, além de um banco de imagens que devem ser usadas para a 

criação das categorias e atividades padrão do aplicativo. 

Palavras-chave: Engenharia de requisitos. Autismo. Sistema de Comunicação por Troca de 

Figuras. 

 



 

ABSTRACT 

 

Autism is a disorder that affects, among other things, the individual's capacity for 

communication and social interaction, directly impacting his or her quality of life. Several 

techniques of functional and alternative communication have been developed over time 

seeking to assist in the communicative processes of autistic people, among these techniques 

we can highlight the PECS (Picture Exchange Communication System). In this work, we 

elicit and specify requirements for the development of applications that help the 

communication of autistic with their caregivers and caregivers, as well as developing a 

collection of default images to be used in the developed applications. The elicited 

requirements were validated with a prototype constructed based on the elicited set of 

requirements and the collection of default images. As a result of the work, we have a 

requirements document containing the functional requirements and the main non-functional 

requirements for system development, as well as a database of images that should be used to 

create the application's standard categories and activities. 

Keywords: Requirements engineering. Autism. Picture Exchange Communication System. 
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1. INTRODUÇÃO 

O autismo é uma síndrome comportamental, na qual o processo de desenvolvimento 

infantil encontra-se profundamente distorcido (GILLBERT, 1990.; RUTTER, 1996). O 

autismo possui um amplo espectro, indo da quase inexistência de sintomas até sintomas 

extremamente agressivos, sejam eles físicos ou intelectuais. Segundo Walter (2007), cerca de 

70% a 80% dos indivíduos portadores de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) não 

apresentam qualquer tipo de comunicação verbal ou fala. O National Research Council 

(2001), ressalta que o autismo pode variar tanto na gravidade dos sintomas, quanto na idade 

em que a criança é acometida e também na presença de certas características, dentre estas 

destacam-se o retardo mental e o atraso no desenvolvimento da linguagem. De acordo com 

Smith (2008), não existe um comportamento típico do autismo ou de um dos distúrbios do 

espectro autista, mesmo que exista uma familiaridade consistente, sobretudo no déficit social 

que é uma característica bastante comum ao autismo. 

Diante desse cenário, buscou-se desenvolver metodologias que intermediassem a 

comunicação de crianças autistas, possibilitando, consequentemente um ganho na capacidade 

de socialização dessas crianças. Dentre essas técnicas está a comunicação funcional. O uso de 

formas alternativas de comunicação para pessoas com autismo vem sendo registrado na 

literatura desde a década de 1970 (NUNES, 2008). Segundo Wendt (2009), dentre os sistemas 

mais utilizados para facilitar a comunicação de autistas estão os sistemas pictográficos 

assistidos de baixa tecnologia (imagens impressas em papel), dentre os quais um dos mais 

difundidos é o Picture Exchange Communication System – PECS (Sistema de Comunicação 

por Troca de Figuras). 

O PECS (Picture Exchange Communication System – Sistema de Comunicação por 

Troca de Figuras) foi desenvolvido por Bondy e Frost em 1994, em resposta às dificuldades 

de uma parcela expressiva de pacientes com autismo em desenvolver a comunicação 

funcional por meio de treino verbal ou o uso da língua de sinais (NUNES, 2008). O sistema 

PECS é baseado em uma forma de comunicação sistemática e funcional, assemelhando-se a 

outros sistemas de comunicação, como o treinamento de fala e linguagem gestual para 

crianças que não se comunicam claramente (BONDY, A.; FROST, L, 1994). O PECS foi 

escolhido para este trabalho por sua simplicidade de uso e aprendizagem. O contexto 

estruturado e o uso de estímulos concretos (figuras) proposto pelo PECS parecem favorecer a 

rápida aprendizagem do sistema (FIDALGO.; GODOI.; GIOIA, 2008).

15 
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Na sua forma tradicional, o PECS utiliza cartões impressos, que são expostos em uma 

tábua de comunicação. Segundo Bondy e Frost (2001), o PECS é um sistema de comunicação 

que ressalta a relação interpessoal, no qual através de uma troca de figuras, ocorre um ato 

comunicativo entre um autista com dificuldade de fala e um indivíduo sem essa dificuldade. 

A utilização do PECS na sua forma tradicional traz inúmeros ganhos na capacidade de 

comunicação e socialização das crianças com autismo. Entretanto, o seu uso exige que 

responsáveis, cuidadores e professores estejam sempre imprimindo e substituindo figuras, o 

que pode desencorajar seu uso em alguns casos. 

Diante disso, resolvemos realizar a especificação de requisitos para o desenvolvimento 

de aplicativos que possibilitem a comunicação de crianças autistas com seus cuidadores 

utilizando o PECS. 

O Swebok (2004), define requisito de software, como sendo uma propriedade que 

deve ser exibida ou adaptada na condição de resolver algum problema particular do mundo 

real. Para Kulak (2000), os requisitos de software são responsáveis pela definição do escopo 

do projeto de software, visto que, ao acrescentarmos requisitos ao projeto, o seu escopo 

também aumenta e, quando retiramos requisitos, o seu escopo diminui. 

Dentre as atividades definidas pela Engenharia de Requisitos para a obtenção e 

documentação de requisitos, está a elicitação, que é o processo de descoberta das necessidades 

que precisam ser atendidas pelo software. A elicitação de requisitos é a primeira atividade no 

processo de Engenharia de Requisitos, onde se busca entender quais são as necessidades do 

usuário que devem ser atendidas pelo software que será desenvolvido (THAYER, 1997). 

Além da atividade de elicitação, a Engenharia de Requisitos também é composta pelas 

atividades de análise, especificação, validação e gerenciamento de requisitos. 

De acordo com Sommerville (1997), a atividade de elicitação de requisitos, deve 

abordar quatro dimensões: 1) Entendimento do domínio; 2) Entendimento do problema; 3) 

Entendimento do negócio e 4) Entendimento das necessidades e restrições dos envolvidos 

com o sistema. 

Neste trabalho, utilizamos a técnica de grupo focal para realizarmos a elicitação dos 

requisitos, onde os diversos assuntos relativos ao domínio e as necessidades dos usuários 

foram discutidos. Os requisitos coletados, após analisados, foram especificados no documento 

de requisitos. Esses requisitos foram posteriormente validados através da utilização de um 

protótipo desenvolvido com base nos requisitos especificados. O grupo focal, além de 

possibilitar a elicitação dos requisitos, também foi determinante para o desenvolvimento de 

uma coleção de imagens que formam a coleção de imagens default do aplicativo. 
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Para realizar a validação dos requisitos, desenvolvemos um protótipo com base nos 

requisitos elicitados, em conjunto com as imagens desenvolvidas para a coleção default do 

aplicativo. Esse protótipo foi utilizado por um grupo de participantes com amplo 

conhecimento, tanto do domínio da aplicação, quanto das necessidades específicas dos 

usuários que devem ser atendidas da melhor forma pelo aplicativo. 

Após o processo de validação, conseguimos verificar a consistência do conjunto de 

requisitos elicitados, além de coletar sugestões que, uma vez atendidas, aumentarão a eficácia 

do aplicativo sobre a capacidade de comunicação dos usuários. 

2. TRABALHOS RELACIONADOS 

Nesta seção, serão apresentados os trabalhos relacionados que auxiliaram no 

desenvolvimento desse estudo. A seção 2.1 traz um artigo apresentado no XVIII Congresso 

Internacional de Informática Educativa TISE de 2013 por Mello e Sganzerla (2013a), que 

propuseram o desenvolvimento de um aplicativo para auxiliar no desenvolvimento da 

comunicação de autistas. A seção 2.2 traz um artigo apresentado no VI Congresso 

Internacional de Ensino da Matemática por Mello e Sganzerla (2013b), que propuseram o 

desenvolvimento de um aplicativo Android para auxiliar no desenvolvimento matemático de 

pessoas com autismo. A seção 2.3 traz um artigo apresentado no V Congresso Brasileiro de 

Comunicação Alternativa por Gelatti et al. (2013), que propuseram um aplicativo móvel com 

intuito de aumentar a comunicação de pessoas com deficiência e/ou necessidades específicas. 

2.1 Aplicativo android para auxiliar no desenvolvimento da comunicação de autistas 

Mello e Sganzerla (2013a) propuseram a implementação de um aplicativo com 

tecnologia móvel para a plataforma Android para auxiliar no processo de desenvolvimento da 

capacidade de comunicação de pessoas com autismo. Para endossar o trabalho, os autores 

estudaram as abordagens existentes indicadas para o tratamento de indivíduos autistas, bem 

como da tecnologia empregada no desenvolvimento do aplicativo. 

Segundo Mello e Sganzerla (2013a), o aplicativo poderá ser utilizado por pais, 

terapeutas ocupacionais, pedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, professores e demais 

profissionais envolvidos, como uma ferramenta de apoio para garantir aos indivíduos autistas 

em nível severo ou em fases iniciais de tratamento uma aprendizagem diversificada. Da 

mesma forma, para autistas de nível não severo o aplicativo pode servir como ferramenta para 

ampliar e/ou reforçar os conhecimentos. 

Este trabalho assemelha-se ao desenvolvido por Mello e Sganzerla (2013a), quando 

propõe o desenvolvimento de aplicativo para auxiliar na comunicação de portadores de 
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transtorno do espectro autista, tendo como tecnologia escolhida para seu desenvolvimento a 

plataforma Android. O nosso diferencial neste caso é o fato de prever a personalização das 

figuras que compõem o vocabulário do aplicativo. 

2.2 Proposta de aplicativo android para auxiliar no desenvolvimento matemático de 

pessoas com autismo 

Mello e Sganzerla (2013b) prepuseram o desenvolvimento de um aplicativo para a 

plataforma Android, tendo como base a tecnologia assistiva para auxiliar no desenvolvimento 

de pessoas com autismo. Segundo Mello e Sganzerla (2013b), o aplicativo poderá ser 

utilizado por professores com crianças autistas em nível severo ou em fases iniciais de 

tratamento para auxiliar na aprendizagem. 

Este trabalho assemelha-se ao de Mello e Sganzerla (2013b) quando propõe o 

desenvolvimento de um aplicativo para auxiliar indivíduos autistas utilizando a tecnologia 

Android. Este trabalho diferencia-se pelo fato de não ser voltado para a aprendizagem de 

matemática, mas focado em auxiliar a comunicação de indivíduos autistas de níveis iniciais e 

severos através da possibilidade de personalização do vocabulário. 

2.3 Proposta de aplicativo móvel com intuito de aumentar a comunicação de pessoas 

com deficiência e/ou necessidades específicas. 

Gelatti. et al, (2013) propuseram o desenvolvimento de um aplicativo em tecnologia 

móvel, com o objetivo de promover a comunicação aumentativa e alternativa1 de pessoas com 

deficiência e/ou necessidades específicas através do emprego da técnica PCS (Picture 

Communication System - Sistema de Comunicação por Imagens). Para o desenvolvimento do 

aplicativo, os autores utilizaram as diretrizes da tecnologia assistiva. 

De acordo com os autores, os usuários poderão escrever textos com a ferramenta, 

acrescentando-os ao final das frases prontas, podendo posteriormente, gerar um documento de 

texto ou a forma audível do documento. Além disso, os usuários poderão alterar o padrão de 

voz do aplicativo, podendo realizar essa mudança por idade, por gênero ou pela velocidade de 

reprodução. 

Este trabalho assemelha-se ao de Gelatti et al ao propor a utilização da comunicação 

alternativa para possibilitar a interação de indivíduos que possuem algum nível de deficiência 

                                                 
1 A Comunicação aumentativa e alternativa é uma área da prática clínica e educacional que objetiva 
compensar, temporária ou permanentemente os prejuízos na comunicação expressiva e receptiva 
(BEUKELMAN.; MIRENDA, 1998). 
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na comunicação verbal. Este trabalho diferencia-se quando foca exclusivamente na promoção 

da comunicação de indivíduos autistas através do sistema PECS. 

Quadro 1 – Comparativo das principais características dos trabalhos relacionados 

Trabalho Utiliza PECS 
Prevê 

personalização 

Voltado à melhora 

da comunicação 

Mello e Sganzerla (2013a) X  X 

Mello e Sganzerla (2013b) X   

Gelatti. et al, (2013) X  X 

Este trabalho X X X 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os principais conceitos que fundamentam este trabalho estão detalhados a seguir: 

Comunicação funcional; Sistema de Comunicação por Troca de Figuras (PECS); 

Especificação de requisitos. 

3.1 Comunicação funcional 

A comunicação funcional provê uma forma de substituição da fala por outros recursos 

para expressar os desejos e necessidades de um individuo. O uso de sistemas alternativos de 

comunicação para pessoas com autismo vem sendo registrado na literatura desde a década de 

1970 (NUNES, 2008). 

Segundo estudos realizados por Finkel e Williams (2002); Shabani. et al. (2002); 

Krantz e Mcclannahan (1998), quanto mais específico for o símbolo (dica) que representa o 

desejo ou necessidade do indivíduo, maior será a apropriação de habilidades verbais pelos 

indivíduos autistas, quando comparado com as dicas vocais. 

A técnica de comunicação funcional utilizada no desenvolvimento deste trabalho é o 

sistema PECS. Um dos principais motivos para a adoção desse tipo de comunicação funcional 

é a sua facilidade de utilização através da formação de frases pelo encadeamento de figuras 

que podem representar desejos, atividades, necessidades e objetos do cotidiano do autista. 

3. 2 PECS (Picture Exchange Communication System - Sistema de Comunicação por 

Troca de Figuras) 

De acordo com Vieira (2012), o sistema PECS (Sistema de Comunicação por Troca de 

Figuras) foi desenvolvido em 1985 por Andy Bondy e Lori Frost para análise comportamental 
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aplicada. O sistema PECS busca permitir que crianças autistas com comprometimento na 

comunicação, possam expressar de uma forma não verbal os seus desejos e necessidades.  

O sistema PECS utiliza, originalmente, cartões de papel contendo imagens que 

refletem as atividades, os desejos ou as necessidades do indivíduo. Além disso, utiliza uma 

tábua de comunicação onde essas imagens ficam expostas à disposição do indivíduo. O 

treinamento dos usuários para utilização do sistema PECS originalmente compreende seis 

fases: 1 – Realizar pedido através da troca de figuras pelos itens desejados; 2 – Apanhar na 

tábua de comunicação (Figura 1), um cartão e entregar nas mãos de um adulto; 3 – 

Discriminar entre as figuras disponíveis na tábua; 4 – Solicitar itens utilizando várias palavras 

em frases simples simbolizadas pelas figuras, fixadas na tábua de comunicação; 5 – 

Responder à pergunta O que você quer? 6 – Emitir comentários espontâneos (BONDY, A.; 

FROST, L, 2002). 

O sistema PECS foi utilizado neste trabalho pela sua característica de possuir uma 

grande facilidade de aprendizagem, o que torna possível uma rápida adaptação de sua 

utilização pelas crianças autistas. 

Figura 1 – Tábua de comunicação - Sistema PECS 

 
2
Fonte: pinterest

2
 

3.3 Especificação de requisitos 

A atividade de especificação de requisitos, que integra a engenharia de software, é 

                                                 
2 https://www.pinterest.pt/pin/793478028071478041/ 
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responsável pela identificação e compreensão das características necessárias ao software para 

que ele resolva corretamente o problema a que se propõe resolver. Para Machado (2011), é o 

ato de descobrir as funcionalidades (requisitos) que um sistema precisa implementar. 

De acordo com o IEEE84 (1984), IEEE91 (1991), o processo de aquisição, 

refinamento e verificação das necessidades do usuário é chamado de engenharia de requisitos. 

O objetivo da engenharia de requisitos é sistematizar o processo de especificação dos 

requisitos, obtendo uma especificação correta e completa. 

Segundo Hofmam (2001), requisitos deficientes são a maior causa de falhas nos 

projetos de software. Portanto, o desenvolvimento de um software sem falhas e com boa 

manutenibilidade inicia-se durante a fase de especificação de requisitos. Para assegurar que 

esta fase ocorra adequadamente serão utilizadas as diretrizes da Engenharia de Requisitos, 

auxiliando na obtenção de requisitos claros e consistentes. Estudos têm comprovado que a 

qualidade do produto de software está diretamente relacionada à qualidade do processo de 

desenvolvimento (SOMMERVILLE; SAWYER, 1997). 

A especificação de requisitos deve permanecer durante a fase de implementação, visto 

que, o desenvolvimento de software é uma atividade dinâmica demandando que os requisitos 

precisem ser constantemente refinados para atender às expectativas dos usuários. 

A especificação de requisitos para o desenvolvimento de um aplicativo para auxiliar a 

comunicação de pessoas autistas é o objetivo principal deste trabalho. Visto que, com base no 

documento de requisitos - artefato final deste trabalho que pode ser consultado no Apêndice 

E, será possível realizar a implementação de todas as funcionalidades necessárias para a plena 

utilização do aplicativo pelos portadores de autismo. 

4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia adotada neste trabalho foi dividida em 6 etapas: estudo dos aplicativos 

existentes, coleta de dados (elicitação de requisitos), criação da coleção de imagens default, 

criação do protótipo, especificação de requisitos e validação dos requisitos. 

4.1. Estudo dos aplicativos existentes 

A interação social é uma das principais e mais importantes características da espécie 

humana. Entretanto, segundo Santos (2012), autistas apresentam um déficit nas suas 

habilidades de comunicação, cognição e de interação social. É provável que boa parte dessa 

dificuldade de interação social venha do fato de, em muitos casos, possuírem um déficit na 

capacidade de comunicação verbal. Pensando nisso, aplicativos estão sendo desenvolvidos 

para auxiliar na comunicação dos indivíduos autistas. Neste trabalho, apresentamos o estudo 
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realizado em dois desses aplicativos: o SCAI Autismo e o FalaFácil Autismo DiegoDiz. 

Os principais pontos investigados durante o estudo desses aplicativos foram: 1) A 

quantidade de imagens disponíveis, já que essa quantidade impacta diretamente no quanto o 

aplicativo poderá auxiliar os processos de comunicação do usuário, 2) A qualidade das 

imagens, visto que, elas precisam representar da melhor forma as atividades ou necessidades 

do usuário, e 3) A possibilidade de ampliação ou alteração das atividades existentes, já que, as 

singularidades de cada usuário necessitam ser atendidas.  

4.2 Coleta de dados 

Para coletar os dados necessários para a especificação dos requisitos do aplicativo, 

realizamos um grupo focal com a participação de 4 psicopedagogos e 1 professor da rede 

municipal de ensino, com duração de uma hora. Além de servir como fonte de requisitos, o 

grupo focal também nos deu mais conhecimento acerca do universo autista e suas 

características. 

Durante o grupo focal, discutimos a respeito das principais dificuldades de 

comunicação enfrentadas pelos autistas. Também foi discutida a utilização e a eficiência dos 

aplicativos existentes hoje no mercado que buscam melhorar o processo comunicativo dos 

autistas. Durante a conversa os participantes puderam relatar suas experiências com a 

utilização da tecnologia nos processos de comunicação com os autistas, e quais os ganhos 

foram percebidos com essa utilização. 

Toda a interação foi gravada em áudio para posterior transcrição. As perguntas que 

serviram tanto para nortear a conversa, quanto para estimular as discussões podem ser 

consultadas no Apêndice A. Já o termo de consentimento que foi assinado por todos os 

participantes do grupo focal encontra-se no Apêndice B. 

4.3 Criação da coleção de imagens default 

Com base nas informações coletadas durante o grupo focal, realizamos o 

desenvolvimento das imagens que formaram a coleção de figuras padrão do aplicativo. Todas 

as imagens foram criadas atentando-se para as informações vindas dos participantes quanto às 

cores que deveriam ser utilizadas e a fidelidade das imagens. 

 

4.4 Criação do protótipo 

Para realizarmos a validação dos requisitos foi desenvolvido um protótipo utilizando a 

ferramenta de prototipação Axure. Além disso, para tornar o protótipo mais realista, foram 
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adicionados comandos em JavaScript dentro dos códigos HTML gerados pela ferramenta de 

prototipação para tornar possível a utilização dos sons referentes a cada imagem presente no 

protótipo. 

4.5 Especificação de requisitos 

Uma vez definida a coleção de figuras padrão do aplicativo e as atividades, será 

iniciada a especificação dos requisitos. Os requisitos elicitados possibilitarão o 

desenvolvimento de aplicativos projetado para serem executado em smartphones. Um 

documento de requisitos é uma parte importante do ciclo de vida do software, sendo também 

plenamente utilizado nas fases de prototipação, implementação, monitoração do projeto, 

verificação e validação, e na fase de treinamento de usuários (IEEE-std-1074-97, 1997). 

O documento de requisitos que pode ser visto no Apêndice E, foi desenvolvido de 

acordo com recomendações da Engenharia de Requisitos. 

4.6  Validação dos requisitos 

Para realizar a validação dos requisitos, utilizamos o protótipo anteriormente 

desenvolvido. Neste momento, tanto os requisitos elicitados no grupo focal quanto a coleção 

de imagens default do aplicativo foram avaliados. Para realizar essa validação, contamos com 

a colaboração de uma associação de apoio a pessoas com autismo. Foram recrutadas 9 pessoas 

para participar do estudo, entre elas mães, cuidadores e professores de crianças autistas. 

Nenhum dos participantes da validação do protótipo participou do grupo focal realizado 

anteriormente. 

Para termos um melhor controle das atividades que foram desenvolvidas e também do 

tempo para a realização das mesmas, foi desenvolvido um roteiro de atividades e um roteiro 

de entrevista que foi aplicada posteriormente à utilização do protótipo pelos participantes. O 

roteiro de entrevista pós-teste pode ser consultado no Apêndice C. Solicitamos aos 

participantes que assinassem o termo de consentimento que encontra-se no Apêndice B, para 

que os dados coletados na observação e na entrevista pós-utilização pudessem ser usados no 

projeto. Os participantes interagiram com a simulação do protótipo no computador. Durante 

sua utilização, foi feita a observação da interação dos participantes, cujo objetivo era 

encontrar possíveis pontos mal compreendidos no protótipo, pelos participantes. Isso 

mostraria uma possível falha na compreensão e na implementação de um ou mais requisitos 

durante a fase de prototipação. Além disso, a interação do participante com o protótipo foi 
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gravada em vídeo utilizando a ferramenta aTube Catcher
3
. 

Após a utilização do protótipo os participantes foram submetidos a uma entrevista 

semi-estruturada que visava coletar informações a respeito dos requisitos especificados e seu 

entendimento e implementação. Além disso, a entrevista também serviu para validar a coleção 

de imagens default do aplicativo. A entrevista foi gravada em áudio para posterior transcrição 

e análise dos dados. 

5.   RESULTADOS 

Este trabalho consistiu na elicitação, especificação, documentação e validação de 

requisitos para o desenvolvimento de um aplicativo para auxiliar a comunicação de indivíduos 

autistas. Neste trabalho, foram utilizadas algumas diretrizes da engenharia de requisitos 

descritos por Zave (1997), que são: 1) obter uma especificação completa, consistente e não 

ambígua; 2) validar a especificação, verificando se esta satisfaz aos requisitos; 3) obter 

especificações que sejam apropriadas para as atividades de design e implementação. Seguir 

esses preceitos nos proporcionou mais clareza e confiaça nos requisitos documentados. O 

aplicativo proposto neste trabalho, depois de efetivamente implementado poderá ser utilizado 

por responsáveis, cuidadores e professores para auxiliar e impulsionar a comunicação destes 

com indivíduos autistas. 

5.1  Estudo dos aplicativos existentes 

A análise dos aplicativos foi feita de forma informal. Portanto, os resultados obtidos 

refletem a percepção do autor quanto aos três pontos que foram avaliados conforme 

informado nos procedimentos metodológicos. 

O SCAI Autismo é um aplicativo gratuito de comunicação por áudio e imagens, 

voltado para pessoas autistas, que permite aos usuários indicarem sonoramente a atividade 

que desejam realizar ou a necessidade que desejam satisfazer. Uma amostra do aplicativo 

pode ser visto na Figura 2. Está disponível em cinco línguas distintas: português, inglês, 

italiano, espanhol e francês. 

 

4
Figura 2 – Tela principal SCAI Autismo 

                                                 
3 http://www.atube.me/pt-br/ 
4
 https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.scai_autismo 
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    Fonte: Google PlayStore
4 

O aplicativo FalaFácil Autismo DiegoDiz pode ser baixado gratuitamente na Google 

PlayStore. Ele disponibiliza uma parte de suas funcionalidades de forma gratuita, possuindo 

um banco de imagens para a versão gratuita bastante reduzida com aproximadamente vinte 

imagens para as mais variadas necessidades. Está disponível apenas para a língua portuguesa. 

A figura 3 mostra a tela do aplicativo responsável pela interação com o usuário autista. 

Figura 3 – Tela principal FalaFácil Autismo DiegoDiz 

 

Fonte: Google PlayStore
5
 

Os dois aplicativos analisados neste trabalho, SCAI Autismo e FalaFácil Autismo 

DiegoDiz apresentam uma quantidade relativamente reduzida de imagens, portanto, 

conseguem representar uma gama pequena de atividades e necessidades. O aplicativo SCAI 

                                                 
5
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benitez.DiegoDiz 
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Autismo apresenta apenas nove imagens que conseguem representar apenas as necessidades 

mais básicas de um indivíduo, como por exemplo, “Ir ao banheiro” ou “Dormir”. Já o 

aplicativo FalaFácil Autismo DiegoDiz apresenta vinte imagens dispostas em cinco colunas e 

quatro linhas, essa divisão torna difícil o pleno entendimento da imagem, já que o sistema é 

utilizado por indivíduos autistas com diferentes níveis de severidade, com diferentes níveis de 

percepção e entendimento do significado das figuras. 

Ambos os aplicativos mesclam entre a utilização de fotos e de figuras desenhadas para 

simbolizar as atividades. Algumas imagens presentes no aplicativo FalaFácil Autismo 

DiegoDiz são difíceis de serem compreendidas por conta do seu tamanho na tela, por 

exemplo, a imagem que representa o pedido por “Brinquedos” (terceira linha na figura 3) é 

bastante confusa, é necessário um tempo para que seja compreendida e isso pode desencorajar 

a sua utilização pelos usuários. Outra imagem confusa no mesmo aplicativo é a que representa 

a vontade de comer “Bolo” (segunda linha na figura 3), essa imagem pode ser confundida 

facilmente com a imagem que representa um “Pão” que está logo ao lado. Imagens confusas 

ou de difícil compreensão podem tornar a utilização do aplicativo inviável, ou, no melhor dos 

casos, podem reduzir significativamente o impacto positivo que a sua utilização teria sobre a 

capacidade de comunicação dos usuários. 

Apenas o aplicativo SCAI Autismo permite a alteração de imagem, e mesmo assim é 

apenas a imagem que representa o usuário, as imagens que representam as atividades e 

necessidades não podem ser alteradas, isso pode inviabilizar a utilização de ambos os 

aplicativos analisados, visto que, as imagens escolhidas para representar cada atividade ou 

necessidade podem não ter o mesmo significado para todos os usuários, por exemplo, a 

imagem de um hambúrguer, como é o casso do aplicativo SCAI Autismo pode não representar 

comida para alguns usuários dependendo de sua idade ou região em que moram. 

Quadro 2 – Resultado do estudo dos aplicativos 

Aplicativo 
Quantidade de 

imagens 

Qualidade das 

imagens 

Possibilidade de 

personalização 

SCAI Autismo 9 Boa qualidade Inexistente 

FalaFácil Autismo DiegoDiz 20 Baixa qualidade Inexistente 

 

5.2  Coleta de dados 

Para a elicitação dos requisitos, convidamos 4 psicopedagogos e um professor 
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especializado em educação especial. Todos os profissionais trabalham com indivíduos autistas 

dos mais diversos níveis de severidade e também com diferentes idades. A intenção inicial era 

realizar uma entrevista semi-estruturada com cada profissional individualmente, entretanto, 

devido ao pouco tempo disponível durante o expediente de trabalho dos mesmos, decidimos 

realizar um grupo focal tendo como base o mesmo roteiro de perguntas elaborado para a 

entrevista, disponível no Apêndice A. Durante a realização do grupo focal, ficou claro que 

todos os psicopedagogos conheciam e utilizavam imagens para facilitar a comunicação com 

os indivíduos que acompanhavam na instituição. A utilização das imagens dava-se 

basicamente da forma tradicional, em papel. Essas imagens eram utilizadas principalmente em 

sala de aula, para dinamizar a aula e propiciar um ganho na fixação do conteúdo apresentado. 

O professor participante do grupo focal não utilizava imagens na sua rotina diária com 

indivíduos autistas, visto que é responsável pelo ensino de educação física inclusiva nas 

escolas, todavia, destacou a importância de seu uso para dar uma qualidade de socialização e 

aprendizagem principalmente para crianças nos primeiros anos de estudo. 

Quando questionados sobre o conhecimento e uso dos aplicativos existentes voltados 

ao auxílio à comunicação de autistas, os participantes afirmaram conhecer alguns aplicativos, 

já tendo utilizado alguns como o ABC do Autista e o SCAI Autismo. Os três pontos principais 

analisados nos aplicativos existentes descritos na metodologia foram discutidos durante o 

grupo focal, ficando evidente que a qualidade das imagens é algo imprescindível para que o 

aplicativo atinja os objetivos de auxiliar e melhorar a comunicação de indivíduos autistas, 

como pode ser visto no depoimento de um dos participantes, “Pra mim uma coisa ruim desses 

aplicativos são as imagens, elas são muito antigas, não representam bem as necessidades, as 

crianças precisam entender a mensagem que aquela imagem passa, e com essas imagens 

desses aplicativos é difícil”. 

Outro ponto reclamado durante a discussão foi a respeito da gama de necessidades ou 

atividades que os usuários podem representar com os aplicativos existentes, segundo uma das 

participantes além da quantidade de imagens ser muito pequena, alguns aplicativos ainda 

trazem frases em inglês e a tradução feita pelo aplicativo não é correta e isso pode causar 

transtornos aos usuários, o que inevitavelmente  desencorajaria a sua utilização.  

Um dado importante emergiu durante a discussão, que é com relação aos sons que 

poderão ser inseridos no aplicativo, segundo um participante, o excesso de sons pode 

desencorajar a utilização do aplicativo pelos autistas, isto se dá, de acordo como participante, 

por causa da sensibilidade desses indivíduos a sons excessivos. Da mesma forma, também 

fomos alertados sobre os cuidados que devemos ter na escolha das cores das imagens que 
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estarão presentes no aplicativo, assim como o áudio em excesso, as imagens com cores muito 

fortes, ou com muito contraste pode causar um desconforto visual e fazer com que os autistas 

não utilizem o aplicativo. No quadro 3 estão expostas algumas respostas obtidas no grupo 

focal. 

Quadro 3: Respostas do grupo focal 

Como é realizada a comunicação com a criança? Utiliza alguma técnica para 

facilitar essa comunicação? 

R
e
sp

o
st

a
s 

“Eu trabalho com eles com o olhar, com os gestos, tento fazer com que eles me 

digam um “sim” batendo o pé, mesmo eles paralisados. Então eu consigo muitas 

coisas com eles, a comunicação pode ser feita de várias maneiras, é difícil definir 

uma forma correta porque depende de cada caso, você vai interagindo com cada 

criança e vendo o que precisa fazer pra ela interagir com você.” 

“Eu estudei muito a comunicação alternativa pra entender o que era e poder aplicar. 

Eu dizia assim, “Olha pra mim, pisca o olho, você está gostando da tia?" Então eu 

precisava ter essa sensibilidade de entender a mensagem que ele estava passando pra 

mim, por exemplo: “De qual cor você gosta mais, vermelho ou azul?”. E eu apontava 

e perguntava “É essa? ou é essa?”. Ai ele entortava a cabeça, mas eu não entendia 

como uma resposta, aí eu levava ele bem mais perto e dizia “Se você gostar você vai 

sorrir. Você gosta do vermelho?” Ele não sorria, “Você gosta do azul?” Aí ele sorria 

bastante, e assim eu conseguia ter uma certa interação com ele.” 

Em relação à forma como é realizada essa comunicação hoje, o que poderia ser 

melhorado para torná-la mais fácil para as crianças? 

R
e
sp

o
st

a
 

“Os nossos professores utilizam técnicas de comunicação alternativa nas salas de 

aula pra auxiliar no ensino. Utilizamos as pranchas de comunicação por figuras para 

os autistas, utilizamos alguns aplicativos, jogos adaptados para eles. Aqui, cada 

professor utiliza um material específico para cada criança. Mesmo as aulas sendo em 

grupo, os materiais utilizados por eles são criados de forma individual, cada um tem 

suas próprias necessidades. Então, poder personalizar o aplicativo é algo muito bom, 

já que os professores fazem isso com o material dos alunos.” 

Utiliza ou já utilizou algum objeto para facilitar a comunicação? Ex: 

fotografias, brinquedos, jornais e revistas. Caso tenha utilizado, como se dá esse 

processo? 
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R
e
sp

o
st

a
 “Utilizamos muitos objetos para auxiliar na comunicação e na aprendizagem das 

crianças: bolas, revistas, cordas, jogos eletrônicos.” 

Se utiliza imagens para se comunicar, quais atividades ou quais itens da rotina 

da criança são representadas por essas imagens? 

R
e
sp

o
st

a
 

“As imagens seguidas da rotina facilitam. Por exemplo, na entrada da sala de aula, 

tem as tarefas, a hora do lanche, as crianças trazem as agendas com a rotina 

individual deles. Aqui, eles desenvolvem três tipos de atividades, são elas: atividades 

individuais, que é a interação entre professor e aluno, coletivas, onde sentamos numa 

mesa com dois ou três e fazer atividades que eles possam interagir, e independentes, 

que são atividades desempenhadas pela criança autonomamente, como, por exemplo, 

sentar numa mesa e fazer uma tarefa sozinha, sem ajuda da professora.” 

De onde coleta as imagens? 

R
e
sp

o
st

a
 

“As imagens são coletadas de revistas, da internet, muitas imagens as próprias 

crianças trazem. Utilizamos fotos deles mesmo também, por exemplo, na hora da 

alimentação que são usadas fotos deles mesmos se alimentando pra representar essa 

atividade.” 

Conhece o sistema PECS de comunicação? Já utilizou ou utiliza essa técnica 

para se comunicar com as crianças? 

R
e
sp

o
st

a
 “Conhecemos o sistema PECS, utilizamos ele diariamente nas salas de aula, sempre 

na sua forma tradicional, com pranchas e imagens impressas.” 

Em relação à interação com a criança por meio das imagens, quais as maiores 

dificuldades encontradas? Porque isso acontece em sua opinião? 

R
e
sp

o
st

a
 “A maior dificuldade é a concentração. Dependendo do nível do autismo, a 

dificuldade está em você conseguir mantê-los concentrados, mas isso depende muito 

de cada caso. Não se concentrar com facilidade é característico do autista.” 

Foi percebida ou relatada alguma melhora no cotidiano da criança após a 

utilização contínua de imagens para facilitar a comunicação? 

R
e
sp

o
st

a
 

“Existe uma melhora porque vai trabalhar a concentração, a comunicação e a 

interação da criança, mas isso é um processo contínuo, não porque fez uma vez e 

está resolvido. Aqui, na hora do lanche, as crianças que já alcançaram um 

desenvolvimento maior levam as outras, então já interagem umas com as outras.” 
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A criança utiliza tablet ou smartphone regularmente? Quais as restrições 

existem para esta utilização? 

R
e
sp

o
st

a
 

“As crianças utilizam celular e PC. Aqui, os professores utilizam o próprio celular 

como uma metodologia de ensino. O celular é uma ferramenta essencial para 

propiciar a aprendizagem, entretanto, o professor precisa saber usar, precisa saber dar 

limite ao seu uso.” 

Conhece ou utiliza algum aplicativo para auxílio na comunicação? 

R
e
sp

o
st

a
 “Utilizamos alguns, como o ABC do Autista

6
, entre outros aplicativos disponíveis 

para os autistas.” 

Caso já tenha utilizado algum aplicativo para auxílio na comunicação, quais 

foram os pontos positivos e as dificuldades encontradas durante sua utilização? 

R
e
sp

o
st

a
s 

“As maiores dificuldades vêm do fato de muitos não serem em português, os sons 

não são bons, uma coisa que vocês precisam ter cuidado nesse aplicativo é com os 

sons, porque tem muito autista que tem aversão a barulho, se tiver muitos sons, 

música, isso os incomoda. Pra eles, é como se o cérebro estivesse dando choque por 

conta do barulho e isso os impede de usarem alguns aplicativos.” 

“Eu acho que as gravuras, as imagens são muito ultrapassadas, elas não representam 

para as crianças aquela necessidade, então eu acho que você deve colocar imagens 

mais próximas da realidade.” 

Poder personalizar as figuras disponíveis no aplicativo com fotos ou outras 

imagens é algo importante para você? Em que isso pode melhorar a sua 

experiência de utilização? 

R
e
sp

o
st

a
 “É muito bom, porque os aplicativos existentes já vêm com umas rotinas que foram 

criadas pela pessoa que desenvolveu o aplicativo, não são as rotinas reais da criança, 

seria muito interessante poder personalizar a rotina da criança.” 

Como você imagina a disposição das imagens no aplicativo? Por meio de 

atividades e categorias ou todas juntas em uma só categoria? 

R
e
sp

o
st

a
 “Eu creio que a melhor forma seja classificar por atividades, assim fica mais fácil a 

visualização, e, além disso, poderia definir uma cor para cada atividade porque eles 

visualizam muito, e, classificando por cores, irá facilitar.” 

                                                 
6 O aplicativo ABC do Autista não foi analisado neste trabalho, tendo sido apenas mencionado pelos 
participantes do grupo focal, quando questionados se conheciam algum aplicativo voltado para autistas. 



31 

Com base nos dados resultantes do grupo focal, foi desenvolvido um documento de 

requisitos inicial e uma base de imagens default para o aplicativo. Este documento juntamente 

com as imagens criadas possibilitou o desenvolvimento de um protótipo para que os 

requisitos anteriormente elicitados pudessem ser validados. O documento final de requisitos 

pode ser consultado no Apêndice E. 

5.3  Criação da coleção de imagens default 

Orientados pelos resultados obtidos, realizamos o desenvolvimento de uma série de 

imagens que representam atividades, necessidades, sentimentos ou desejos que são parte 

importante da rotina diária das crianças autistas. Durante a realização do grupo focal, um dos 

pontos mais enfatizados pelos profissionais foi a atenção na utilização correta das cores, isso 

significa que, durante o processo de desenvolvimento do aplicativo, todas as imagens 

pertencentes a uma mesma categoria precisam ter cores próximas. Segundo os 

psicopedagogos, isso facilitará seu entendimento pelos indivíduos autistas.  Portanto, as 

imagens desenvolvidas para a base de dados default do aplicativo seguem essa orientação, 

cada categoria previamente criada possui uma cor distinta das demais. Como o foco principal 

do projeto é tornar o aplicativo totalmente personalizável, essas cores previamente escolhidas 

poderão ser alteradas sempre que necessário para se moldar às necessidades do usuário. A 

seguir são apresentadas algumas imagens desenvolvidas para a base de dados default e 

utilizadas no protótipo para validação. 

As imagens que compõem a coleção default foram desenvolvidas utilizando o 

CorelDraw e o Corel PhotoPaint versão X8
7
. As imagens foram desenvolvidas com base nos 

relatos obtidos no grupo focal. De acordo com esses relatos, as imagens que representam as 

atividades de uma categoria, devem possuir cores próximas, ou pouco contrastantes para fique 

claro para o usuário que aquele conjunto de atividades pertence a uma mesma categoria. 

 As figuras 4 e 5 mostram as imagens que representam as categorias “Comida” e 

“Minha Rotina”. Todas as categorias são apresentadas na tela inicial do aplicativo, dentro de 

cada categoria, encontram-se as imagens que representam as atividades ou necessidades 

referentes àquela categoria.  

Figura 4: Categoria “Comida” Figura 5: Categoria “Minha rotina” 

                                                 
7
 https://www.coreldraw.com/br/pages/coreldraw-x8/ 
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Fonte: O próprio autor Fonte: O próprio autor 

 As figuras 6 e 7 representam dois alimentos “Hambúrguer” e “Cachorro  quente” que 

estão representados dentro da categoria “Comida”. Além desses dois alimentos, existem 

outras duas imagens que representam “Almoço” e “Fruta” respectivamente. 

Figura 6: Hambúrguer Figura 7: Cachorro quente 

 
 

Fonte: O próprio autor Fonte: O próprio autor 

As figura 8 e 9 trazem as imagens “Nova Categoria” e “Nova Imagem” que 

representam áreas de personalização do aplicativo. A imagem Nova Categoria possibilita ao 

usuário criar novas categorias na tela inicial do aplicativo, enquanto que a imagem Nova 

Imagem possibilita ao usuário criar uma nova atividade dentro de uma categoria. Em ambos 

os casos, o usuário poderá acessar a galeria de fotos do smartphone ou utilizará a câmera do 

aparelho para fotografar, no momento da criação. 

Figura 8: Criar nova categoria       Figura 9: Criar nova atividade 
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Fonte: O próprio autor      Fonte: O próprio autor 

O quadro 4 mostra as categorias projetadas para virem por padrão no aplicativo. Além 

disso, o quadro também traz a quantidade inicial de imagens desenvolvidas para cada 

categoria. 

Quadro 4: Coleção default de imagens do aplicativo 

Categoria Atividade / Necessidade Quantidade 

Comida 
Imagem da categoria, Hambúrguer, Almoçar, Fruta, 

Cachorro quente. 
5 

Bebida Imagem da categoria, Água, Refrigerante, Suco 4 

Roupa Imagem da categoria, Vestido, Camiseta, Sapato. 4 

Sentimento 
Imagem da categoria, Criança sorrindo, Criança 

chorando, Criança contrariada. 
4 

Cor Imagem da categoria, Amarelo, Azul, Vermelho. 4 

Doença Imagem da categoria, Ferimento. 1 

Minha rotina Imagem da categoria 1 

Nova categoria Imagem de nova categoria 1 

Nova imagem Imagem de nova atividade 1 

 

 O conjunto de imagens desenvolvidas está disponível no link: 

https://drive.google.com/open?id=16HcOAFNRHJMrjNCd6_rqBCI5RKbNw-UQ. 

5.4  Criação do protótipo 
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Após a análise dos resultados do grupo focal e da criação das imagens para a base de 

dados default do aplicativo, desenvolvemos um protótipo de média fidelidade que 

apresentasse de forma satisfatória as características e funcionalidades idealizadas para o 

aplicativo. As imagens anteriormente desenvolvidas foram incorporadas ao protótipo, criando 

um ambiente mais agradável e próximo de um produto finalizado. Todas as características de 

personalização previamente pensadas para o aplicativo foram inseridas no protótipo para que 

os stakeholders pudessem emitir opiniões sobre elas e sugerir melhorias ou mudanças. 

O protótipo foi desenvolvido com o auxílio da ferramenta de prototipagem Axure
8
, 

todas as telas e fluxos inicialmente idealizados foram implementados de forma a permitir uma 

boa usabilidade, ou seja, buscou-se garantir uma navegação intuitiva por todas as telas e 

funcionalidades do protótipo para os participantes, visto que a sua utilização validaria tanto os 

requisitos anteriormente elicitados quanto a coleção default de imagens do aplicativo. A fim 

de proporcionar uma experiência próxima da utilização do aplicativo finalizado, todas as 

imagens são “clicáveis”, ou seja, todas possuem alguma funcionalidade, podendo ser desde 

um redirecionamento para outra página do aplicativo ou a execução de um arquivo de áudio 

que pronuncia a mensagem que aquela imagem expressa. Para realizar a execução dos 

arquivos de áudio, foram inseridas funções JavaScript dentro dos códigos HTML gerados pela 

ferramenta Axure durante o processo de prototipação. Os arquivos de áudio utilizados no 

protótipo foram criados previamente através do site soarMP3
9
 de acordo com a imagem a qual 

ele seria vinculado, os arquivos de áudio não são restringidos por direitos autorais, portanto, 

puderam ser utilizados livremente no protótipo. A seguir, apresentamos algumas telas que 

compõem o protótipo. 

Na figura 10, vemos a tela inicial do aplicativo, na qual são mostradas todas as 

categorias criadas a partir dos requisitos elicitados.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tela inicial do aplicativo 

                                                 
8
 https://www.axure.com/ 

9
 https://www.soarmp3.com/ 
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Fonte: O próprio autor 

A imagem “Nova Categoria” possibilita a criação de uma nova categoria no aplicativo, 

de acordo com as necessidades do usuário. 

A figura 11 mostra a funcionalidade de Criar nova categoria, dá a possibilidade ao 

usuário de escolher entre usar uma imagem existente na galeria de fotos do aparelho celular 

ou usar a câmera para fotografar no momento da criação da nova categoria. As duas 

possibilidades são mostradas nas figuras12 e 13. 

Figura 11: Criar Nova categoria 

 
Fonte: O próprio autor 

 

Figura 12: Criar Nova categoria – com  Figura 13: Criar Nova categoria – 
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imagem da galeria de fotos fotografando com a câmera 

  

Fonte: O próprio autor Fonte: O próprio autor 

Nas figuras 14 e 15, vemos as imagens da coleção default do aplicativo para as 

categorias “Comida” e “Roupa”, assim como a disposição delas na tela.  

Figura 14: Categoria Comida Figura 15: Categoria Roupa 

  

Fonte: O próprio autor Fonte: O próprio autor 

A imagem “Nova imagem”, presente em todas as categorias existentes no protótipo 

HHaammbbúúrrgguuee

rr  
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possibilita a inserção de uma nova imagem no aplicativo, podendo assim ampliar a quantidade 

de objetos apresentados em cada categoria. 

Durante o desenvolvimento do protótipo, verificamos a necessidade de realizar 

adequações nas imagens que compõem as categorias dispostas na tela inicial do aplicativo, 

pois, anteriormente elas não continham os nomes das categorias, sua identificação se dava 

apenas pelo próprio significado da imagem, fato que poderia confundir os usuários, visto que 

uma mesma imagem pode ter diferentes significados para diferentes indivíduos autistas. 

Observações feitas pelos psicopedagogos, sobretudo com relação às cores e ao uso de 

sons, foram de grande importância, já que o protótipo utiliza sons para pronunciar a atividade, 

necessidade, sentimento ou desejo atrelado a uma determinada imagem. Para que não haja 

nenhum transtorno ou desconforto causado pelo uso excessivo ou desnecessário de sons, 

foram utilizados no protótipo apenas os sons indispensáveis para a sua completa 

compreensão. 

O aplicativo foi idealizado para que as tarefas de inserir, alterar e remover categorias e 

atividades fiquem a cargo dos responsáveis pelos autistas. Na prática, o aplicativo substitui as 

pranchas de comunicação utilizadas na versão tradicional do sistema PECS. Os indivíduos 

autistas utilizarão o aplicativo para expressar suas necessidades através dos sons emitidos 

após tocarem em uma imagem que representa uma atividade, pertencente a uma categoria 

específica, isso, basicamente recria a interação existente no método tradicional, onde o autista 

cola a imagem que representa a sua necessidade na prancha de comunicação. 

Entretanto, as categorias criadas no aplicativo não apresentam o mesmo encadeamento 

de atividades comumente visto nas pranchas de comunicação. Na forma tradicional de 

utilização do sistema PECS, o usuário pode utilizar uma sequência de imagens para expressar 

uma frase mais complexa, enquanto que no aplicativo o nome dado a imagem que representa 

a atividade é que será sonorizada. Portanto, a String do nome da imagem é a própria 

mensagem que representa aquela atividade. A única exceção a essa regra é a categoria “Minha 

rotina”, por representar uma idéia de sequência a ser seguida, nós optamos por dispor as 

imagens verticalmente, uma em baixo da outra, essa sequenciação é mais intuitiva para 

expressar uma rotina, conforme pode ser visto na figura 14. 
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Figura 16: Categoria “Minha rotina” 

 

Fonte: O próprio autor 

5.5  Especificação de requisitos 

Os requisitos elicitados por meio do grupo focal foram especificados em um 

documento de requisitos completo que pode ser consultado no Apêndice E. Os requisitos 

coletados foram classificados em duas categorias, funcionais e não-funcionais. Os requisitos 

funcionais são uma descrição de todas as funcionalidades que os usuários necessitam ou 

querem que o software atenda. Um exemplo de requisito funcional especificado é (Alterar a 

imagem de uma categoria, que permite a característica de personalização do aplicativo). Já os 

requisitos não-funcionais, descrevem as qualidades do software, como por exemplo, 

usabilidade, desempenho entre outros. Um exemplo de requisito não-funcional coletado é 

(usabilidade, que busca garantir que o aplicativo possua o mínimo possível de complexidade 

na sua navegação). 

Para não gerar nenhum tipo de conflito durante a leitura dos requisitos, estes 

receberam códigos únicos no início da sua descrição (RF
10

, NF
11

), esses códigos, além de 

identificarem unicamente, também permitem maior clareza na separação entre requisitos 

                                                 
10

 Requisito funcional 
11

 Requisito não-funcional 
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funcionais e não-funcionais. Além dos identificadores únicos, os requisitos também 

apresentam uma prioridade (essencial, importante ou desejável), que indica aos 

desenvolvedores o quão vital o requisito é para o aplicativo. Também é realizada uma 

descrição breve de sua função, e a entrada e saída são informadas. 

5.6  Validação dos requisitos 

Para realizar a validação dos requisitos convidamos 4 mães de crianças autistas, 2 

psicopedagogos, 2 cuidadores e 1 professora. Todos, com exceção da professora, utilizavam 

imagens para facilitar a comunicação com as crianças autistas. Um dos cuidadores inclusive 

havia participado do desenvolvimento de um aplicativo destinado a facilitar a comunicação de 

autistas acompanhando uma criança autista que era regularmente convidada a interagir com o 

aplicativo em desenvolvimento para auxiliar no aprimoramento das funcionalidades que 

estavam sendo implementadas. 

Para a realização das tarefas propostas, que podem ser consultadas no Apêndice D, 

cada participante dispunha de 15 minutos, durante esse período foi realizada a observação da 

sua interação com o protótipo. Dois participantes consideraram o tamanho das imagens 

pequeno, sugerindo que fossem mostradas apenas duas colunas ao invés de três. Eles 

afirmaram que imagens maiores tornam a compreensão do seu significado mais fácil para as 

crianças. Três participantes tiveram dificuldade na criação de nova categoria e de nova 

atividade, eles consideraram o fato de ter duas opções para realizar a inserção de uma 

imagem, utilizando a galeria de fotos ou a câmera do aparelho um pouco confusa. A sugestão 

dos três participantes foi retirar uma das opções, disponibilizando apenas uma opção, 

entretanto, não souberam dizer qual das opções disponíveis seria a mais adequada para ser 

implementada no aplicativo. 

As tarefas solicitadas, de forma geral, não impuseram grandes dificuldades aos 

participantes, não houve necessidade de acréscimo no tempo previamente estabelecido para 

que as atividades fossem realizadas. Durante a interação com o protótipo, os participantes 

tiraram dúvidas sobre a tarefa a ser realizada. Todos os participantes concluíram as tarefas 

solicitadas. 

Logo após a interação com o protótipo, cada participante foi submetido a uma 

entrevista semi-estruturada, essa entrevista tinha o propósito de verificar a consistência do 

protótipo, e se os requisitos apresentados nele atendiam satisfatoriamente às necessidades 

básicas de comunicação dos indivíduos autistas. No quadro 5 apresentamos os resultados das 

entrevistas relacionados a validação da coleção de imagens default, já no quadro 6 
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apresentamos os resultados das entrevistas relacionados a validação dos requisitos. 

Quadro 5 – Entrevista com participantes- validação da coleção de imagens 

As imagens representam as tarefas e necessidades básicas da criança? 

R
e
sp

o
st

a
s 

“Eu acho que as imagens de comida poderiam ser de comida real mesmo, um prato 

com feijão, arroz, carne, porque o meu filho, por exemplo, não vê um hambúrguer 

como uma comida, ele acha que é um brinquedo, ele sempre vê na TV, mas quando o 

levei na lanchonete do shopping, ele não comeu ficou o tempo todo brincando com o 

hambúrguer.” 

“As imagens representam bem as necessidades. O meu filho aprendeu a pedir 

almoço pelas imagens do livro, de tanto ver aquela imagem de comida e sendo 

falado pra ele o que era, ele começou a pedir o almoço quando tem vontade por 

causa das imagens do livro dele.” 

“Eu comecei a ensinar essas coisas mais básicas assim pelas imagens, almoçar, 

calçar sapato, tomar banho, essas coisas e ele aprendeu viu, ele sabe. No início, eu 

abria o livro e mostrava a imagem e falava pra ele “Almoço”, “Banho”, eu mostrava 

uma criança tomando banho, até que ele começou a falar, e hoje ele já pede tudo.” 

As cores utilizadas nas imagens são chamativas ou excessivamente fortes? Quais 

cores seriam mais adequadas para serem usadas? 

  
  
  
R

e
sp

o
st

a
s 

“Assim, as cores muito fortes vão cansar mais, então seria melhor usar sempre cores 

mais suaves pra não causar desconforto na criança, essas que você usou estão boas, 

eu só trocaria talvez esse rosa que é um pouco mais forte, pode ser até por um rosa 

mais suave. Até porque o autista aprende mais olhando né, pela imagem.” 

“Pra mim, as cores estão boas, até porque a gente vai poder mudar depois se quiser 

né, se quando a criança for usar, a gente vê que ele não gostou de alguma cor a gente 

muda, troca por uma foto ou alguma imagem que já está acostumado.” 

“O fato de poder alterar a cor é muito bom. Tem uma menina que gosta muito de 

amarelo, então pra ela eu já deixaria um fundo amarelo, porque isso iria fazer com 

que ela quisesse usar o aplicativo.” 

O tamanho e disposição das imagens atende às necessidades? O que pode ser 

melhorado nesse aspecto? 

R
e
sp

o
st

a
s “Talvez se você colocar só duas imagens na largura da tela fique mais fácil pra 

entender e pra clicar também, porque, como as crianças vão usar, é bom que elas 

consigam entender melhor com uma imagem grande.” 
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“Eu acho que está bom assim, porque no celular vai ficar fácil de clicar, e tem esse 

espaçozinho entre elas pra não clicar em duas ao mesmo tempo né. Se ficar grande 

demais vai ficar um monte de imagem escondida porque vai caber pouca imagem na 

tela. Então, assim, pra mim, está bom.” 

“Eu acho que seria melhor deixar as imagens um pouco maiores, porque eles não 

lêem o que está escrito “o nome da imagem”, eles vão nas imagens, por isso tem que 

ser maiores, também poderia deixar mais colorido com alguma imagem de fundo na 

tela inteira.” 

A quantidade de imagens presentes no protótipo é suficiente para atender as 

necessidades básicas iniciais da criança? Você sentiu falta de alguma coisa 

específica que julga ser necessária para atender essas necessidades iniciais? 

R
e
sp

o
st

a
s “Eu acho que essa quantidade tá boa porque como a gente vai poder criar nós 

mesmas as atividades não precisa já vir com muita imagem não. É bom vir com essas 

pra gente ter uma idéia de como o aplicativo funciona, se viesse sem nada a gente 

ficaria meio perdida sem entender direito como fazer as coisas. Eu acho que a 

maioria das pessoas vão tirar essas imagens e colocar as suas próprias pra deixar 

mais agradável pra crianças delas.” 

“Acho que como nós poderemos criar do jeito que nós quisermos, essa quantidade 

está boa. Eu só senti falta de uma coisa, talvez seja mais coisa de mãe mesmo, mas 

seria muito bom se tivesse como criar uma “Rotina de Crise” – Quando meu filho 

entra em crise, ele começa a chorar e não para. E a forma que ele se acalma é 

tomando banho, outros se acalmam ouvindo música. Um dia desse eu sai pra 

trabalhar e deixei ele com a cuidadora. E ele entrou em crise e ela não sabia o que 

fazer, quando cheguei em casa ela estava desesperada com a situação, ele só ficava 

pedindo pra tomar banho e ela já angustiada teve medo de deixar ele tomar banho 

antes da minha chegada, e na verdade o que ele estava tentando dizer pra ela era que 

se ele tomasse banho a crise passava.” Então ter uma categoria onde a gente pudesse 

colocar dicas de crise, com texto ou mesmo com vídeo explicando o que fazer 

quando tal coisa acontecer seria excelente.” 

 

Quadro 6 – Entrevista com participantes – validação de requisitos 

O protótipo é de fácil compreensão? Em sua opinião o que poderia mudar para 

melhorar esse aspecto? 
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R
e
sp

o
st

a
s “É fácil sim, as coisas já estão bem na vista assim, não tem como ter dificuldade de 

utilizar não.” 

“É muito fácil, dá pra ir em outras telas bem facilmente, está tudo bem na cara.” 

A navegação pelas categorias é fácil? O que poderia mudar para melhorar esse 

aspecto? 

R
e
sp

o
st

a
 “Está legal, poderia ter uma transição entre as telas pra não ficar tão estático, isso 

deixa o aplicativo mais atraente para a criança.” 

A disposição na tela em três colunas está adequada? O que você mudaria para 

melhorar esse aspecto? 

R
e
sp

o
st

a
s 

“Eu acho que assim está bom, porque, pra usar no celular, fica bem visível. Como 

cada imagem tem uma cor diferente, fica bem agradável na tela.” 

“Seria melhor colocar só duas colunas na tela, porque fica mais fácil para as crianças 

visualizarem, assim dá pra ver tudo direitinho, mas, como vai ser usado por autistas, 

é melhor deixar grande pra evitar confusão quando eles usarem.” 

As funcionalidades de Criar categoria, Criar atividade e Criar rotina são fáceis 

de usar? Quais pontos você mudaria para torná-las mais intuitivas? 

R
e
sp

o
st

a
s 

“São todas muito fáceis de fazer. Talvez a única coisa que pode causar confusão é na 

hora de escolher entre tirar uma foto com a câmera ou escolher uma foto que já 

exista no celular.” 

“Eu acho que seria melhor deixar só uma das opções, usar a câmera pra tirar uma 

foto ou pegar uma da galeria de fotos do celular. Fica meio confuso quando você 

chega naquela parte de escolher o que quer fazer, a pessoa pode acabar não 

entendendo o que é pra fazer.” 

As funcionalidades de Criar categoria, Criar atividade e Criar rotina suprem a 

necessidade de personalização do aplicativo? Quais outras funcionalidades você 

julga necessário para tornar o aplicativo mais personalizável? 

R
e
sp

o
st

a
s "Eu acho que suprem sim, porque, tudo que os pais quiserem colocar no aplicativo 

eles vão conseguir, então, está totalmente personalizável. Por exemplo, tudo que eu 

quiser colocar na rotina da criança, eu vou poder colocar lá em minha rotina". 

Você acredita que a utilização deste aplicativo irá contribuir para melhorar a 

comunicação com as crianças? Por quê? 
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“Contribui sim, poderia ter mais categorias, por exemplo, uma categoria pra usar na 

hora de brincar, de estudar e usar o aplicativo nesses momentos estimula muito a 

criança.”  

“Vai sim, com certeza, e assim, como se diz, a praticidade que é usar o aplicativo ao 

invés de imprimir no papel, recortar, colar vélcro em cada imagem, colocar na 

agenda, tudo isso gasta tempo, e aqui já fica tudo organizado, tudo mais vivo e 

podendo ser mudado a qualquer momento muito rapidamente. Eu acho que 

aplicativos assim ajudam muito a comunicação dos autistas.” 

Após a análise dos resultados da observação e dos dados coletados na entrevista pós-

utilização do protótipo, foi possível perceber que os requisitos utilizados como base para o 

desenvolvimento do protótipo foram bem compreendidos, além disso, a sua correta 

implementação resultou em um protótipo bastante amigável, dando uma boa usabilidade para 

os participantes. As imagens que formam a coleção default do aplicativo foram bem aceitas 

pelos participantes, havendo sugestões de um participante para também usar imagens reais 

(foto), ao invés de um desenho representando a atividade. 

Algumas sugestões são bastante significativas para os usuários do aplicativo, como, 

por exemplo, a inserção por padrão da categoria “Rotina de crise”, cuja sugestão está 

transcrita nas respostas as perguntas da entrevista pós-teste. Essa categoria possibilitará que os 

pais de crianças autistas deixem dicas, sejam elas em forma de texto ou mesmo em forma de 

vídeo explicando como os cuidadores podem identificar o início de uma crise, e, 

principalmente, como devem agir para reverter o quadro ou ao menos amenizar a sua 

intensidade. O fato de haver sugestões de melhorias com tamanho significado para os usuários 

finais demonstra como o protótipo foi bem compreendido pelos participantes do teste. Essas 

melhorias sugeridas impactam positivamente o desenvolvimento do aplicativo, já que esses 

novos requisitos podem ser adicionados ao projeto antes da implementação. Como esses 

novos requisitos não fizeram parte do processo de validação do protótipo eles só seriam 

validados após o aplicativo desenvolvido o que não representa um cenário ideal, visto que se 

houver necessidade de reimplementação o prazo e os custos do projeto serão diretamente 

impactados. 

6 DISCUSSÃO 

Este trabalho realizou a especificação de requisitos para o desenvolvimento de um 

aplicativo móvel que apresente as características necessárias para proporcionar a indivíduos 
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autistas uma melhora significativa na sua comunicação, seja ela com seus pais, cuidadores, 

professores e com a sociedade de uma forma geral. Para garantir que o conjunto de requisitos 

que formam o artefato final deste trabalho fosse o mais consistente possível com as 

necessidades apresentadas pelos futuros usuários do aplicativo, realizamos um grupo focal 

com pedagogos com vasta experiência em educação especial, sobretudo com crianças autistas, 

dados estes que foram posteriormente validados por cuidadores, mães e professores de 

crianças autistas. 

Os dados coletados durante o grupo focal com os pedagogos foram essenciais para a 

elicitação dos requisitos que posteriormente foram utilizados como base para o 

desenvolvimento de um protótipo de média fidelidade que objetivava validar a consistência 

desses dados coletados. Algumas informações colhidas durante a conversa foram 

especialmente valiosas como, por exemplo, “Você precisa tomar cuidado para não colocar 

sons demais no aplicativo, pois, o autista tem muita sensibilidade a sons” ou “Seria bom 

colocar todas as imagens de uma mesma categoria com uma única cor, isso irá facilitar ao 

autista compreender e utilizar o aplicativo corretamente”. Além disso, as informações 

coletadas possibilitaram o desenvolvimento da coleção de imagens que formam a base de 

dados padrão do aplicativo. 

O conjunto de requisitos juntamente com a coleção de imagens obtidas conforme 

descrito no parágrafo anterior possibilitou o desenvolvimento de um protótipo de média 

fidelidade. O objetivo do protótipo era assegurar, por meio da sua utilização por mães, 

cuidadores e professores, que os requisitos coletados quando implementados levarão a um 

aplicativo com todas as propriedades necessárias para melhorar a qualidade da comunicação 

dos indivíduos autistas que serão os usuários finais. 

O processo de validação do protótipo revelou dados importantes com relação à 

completude do conjunto de requisitos especificados e a sua correta implementação e também 

sobre as imagens desenvolvidas para compor a coleção padrão do aplicativo. Durante a 

execução do estudo foram observadas que algumas imagens não tinham a mesma 

representatividade para todos os participantes, enquanto a imagem de um hambúrguer 

presente na categoria comida representa uma comida para alguns participantes, outros 

afirmaram que a criança autista com a qual convive e não vê aquela figura como uma imagem 

de um alimento, mas sim de um brinquedo. O tamanho das imagens na tela e sua organização 

também foram questionados por alguns participantes que entendiam que as imagens deveriam 

ser maiores apresentando apenas duas colunas na tela ao invés de três como havia sido 

implementado no protótipo. 



45 

Com relação aos requisitos foram dadas algumas sugestões de alteração como, por 

exemplo, a retirada da escolha entre uma imagem da galeria de fotos e a utilização da câmera 

do aparelho para fotografar no momento da criação de uma categoria ou de uma atividade. 

Esta alteração afetaria diretamente a principal característica do aplicativo que é sua total 

possibilidade de personalização, visto que com a retirada da possibilidade de utilizar as 

imagens existentes na galeria de fotos do aparelho o usuário se obriga a sempre que quiser 

criar uma nova categoria ou uma nova atividade fotografar utilizando a câmera do aparelho, 

da mesma forma aconteceria se a possibilidade de utilização da câmera fosse retirada, em 

ambos os casos a facilidade de personalização seria impactada negativamente o que poderia 

desencorajar a utilização do aplicativo. 

Algumas sugestões obtidas na validação impactam positivamente sobre o atendimento 

das necessidades dos indivíduos autistas e sobre seus cuidadores, como por exemplo, a 

inserção de uma rotina de crise, que seria uma categoria onde os pais colocariam vídeos, 

áudios ou textos ensinando aos cuidadores e aos professores o que fazer quando o autista 

entrasse em crise. Essa categoria tem características diferentes das pensadas inicialmente para 

o aplicativo, visto que o pensamento inicial era que o aplicativo baseasse sua comunicação 

apenas através de imagens de acordo com as premissas do sistema PECS de comunicação. 

Entretanto, é imprescindível que sugestões como esta sejam analisadas e atendidas para o 

atendimento pleno das necessidades dos usuários. 

7.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho realizou a elicitação, especificação e documentação de requisitos para o 

desenvolvimento de um aplicativo voltado a auxiliar a comunicação de crianças autistas. 

Além disso, também foi criada uma coleção de imagens default para servir como ponto de 

partida para a personalização das categorias e atividades presentes no aplicativo. 

Através da análise de dois aplicativos, o SCAI Autismo e o FalaFácil Autismo 

DiegoDiz, conseguimos elaborar um conjunto de perguntas para serem utilizadas em um 

grupo focal, adotado como técnica de elicitação de requisitos. As respostas obtidas durante a 

realização do grupo focal possibilitaram a elicitação de um conjunto de requisitos necessários 

para o correto desenvolvimento de fácil uso e personalizável.  Além disso, o processo de 

validação dos requisitos, através da utilização de um protótipo desenvolvido com base nos 

requisitos elicitados e na coleção de imagens default, teve papel fundamental na garantia da 

consistência do conjunto final de requisitos que formam o artefato final deste trabalho. 

Durante a realização do grupo focal, ficou evidente que a falta de possibilidade de 

40 
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personalização, além de problemas com a tradução, dificultam ou desencorajam a utilização 

de grande parte dos aplicativos existentes hoje. Outros pontos negativos, ressaltados pelos 

participantes sobre esses aplicativos, são a pouca quantidade de imagens disponíveis e em 

alguns casos a baixa qualidade dessas imagens. Entenda-se “baixa qualidade” como sendo a 

incapacidade da imagem de expressar a necessidade do usuário. 

Ao realizarmos o processo de validação, pudemos evidenciar que os requisitos 

elicitados anteriormente foram bem compreendidos pelos participantes, assim como as 

imagens desenvolvidas para integrar a coleção de imagens default do aplicativo foram bem 

aceitas. Um fato interessante é que a correta compreensão dos requisitos pelos participantes 

fez com que eles sentissem segurança para dar sugestões de ampliação das funcionalidades 

presentes no protótipo. Outro ponto importante que pôde ser observado durante o processo de 

validação dos requisitos é a carência de novas iniciativas que visem facilitar a comunicação 

de crianças autistas com seus cuidadores e responsáveis. 

As respostas da entrevista, pós utilização do protótipo, deixaram claro que os pais e 

responsáveis pelos autistas, compreendem muito bem a problemática autista, e sabem que não 

existe uma solução milagrosa para o problema. Ficou evidente que o mais importante para 

esses pais e responsáveis é que se abrasse a causa, e junto com eles trilhem o caminho juntos, 

descobrindo novas formas de ajudar os autistas, seja nos seus processos de comunicação, seja 

melhorando sua socialização. Durante a realização deste trabalho foi possível perceber o 

quanto o simples ato de apoiar e tentar criar algo que se proponha a melhorar a vida de uma 

criança autista é importante. 

O autismo é comumente chamado de “universo de um só”. Então ao nos empenharmos 

em melhorar a vida de uma só criança autista, nós estaremos mudando pra melhor todo um 

universo. Dentre as lições aprendidas durante o desenvolvimento deste trabalho, talvez essa 

seja a mais significativa, pois, mostra bem como o simples ato de apoiar, de estar do lado é 

importante para que as dificuldades encontradas no caminho sejam enfrentadas e vencidas. 

Como trabalho futuro, seria interessante realizar o desenvolvimento de um aplicativo, 

tendo como base o conjunto de requisitos especificados neste trabalho. Também seria 

interessante realizar a avaliação do impacto da utilização de um sistema personalizável de 

auxílio à comunicação de autistas, sobre o desenvolvimento cognitivo e de socialização da 

criança autista. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA PARA CUIDADORES E 

PROFISSIONAIS 

Sobre o entrevistado: 

1) Relação com o indivíduo autista: 

2) Se for um profissional. Qual a função na instituição? 

Questões exclusivas para os psicoterapeutas  

3) Há quanto tempo trabalha com crianças autistas? 

4) Há quanto tempo utiliza o sistema PECS? Utiliza alguma outra técnica para facilitar a 

comunicação? 

5) Em relação à utilização do sistema PECS, quais as principais necessidades que devem ser 

atendidas? 

6) Quais as principais diferenças entre os diferentes níveis de autismo apresentados pelas 

crianças atendidas que devem ser consideradas durante o desenvolvimento do aplicativo? 

Sobre a utilização do sistema PECS 

7) Em relação à interação com a criança por meio do sistema PECS, quais as maiores 

dificuldades encontradas? Porque isso acontece? 

8) Em relação à forma como é realizada essa comunicação hoje, o que poderia ser 

melhorado para tornar mais fácil para as crianças? As imagens precisam ser mantidas 

seguindo uma determinada ordem? 

9) A coleção de imagens é ampliada regularmente? Como essa ampliação é realizada? 

10) Quais as principais atividades ou necessidades expressas pelas crianças com o sistema 

PECS? Quais os desejos, necessidades ou ações que hoje não são expressáveis utilizando 

o sistema PECS desta forma?  

Sobre a proposta de aplicativo 

11) Quais ganhos você imagina que haveria com a utilização do sistema PECS através de um 

tablet para realizar a comunicação das crianças que hoje utilizam o sistema com imagens 

impressas? 

12) As crianças já utilizam tablet ou smartphone regularmente? Quais restrições existem para 

esta utilização? 

13) Como você imagina a disposição das imagens no aplicativo? Por meio de atividades? 

Todas juntas em uma só categoria? 

14) Existe um item específico que acha imprescindível que seja disponibilizado no 

aplicativo? Qual? Por que esse item é necessário? 
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15) Poder personalizar as figuras disponíveis no aplicativo com fotos ou outras imagens é 

algo importante pra você? Em que isso pode melhorar a sua experiência de utilização? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo que concordei em participar do projeto de pesquisa 

intitulado Aplicativo para facilitar a comunicação de portadores de transtorno do espectro 

autista desenvolvido por Francisco Nilson de Oliveira, aluno do curso de Engenharia de 

Software da Universidade Federal do Ceará. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 

incentivo financeiro ou ter qualquer ônus. Fui informado(a) dos objetivos estritamente 

acadêmicos do estudo. 

Minha colaboração se fará de forma anônima. O acesso e análise dos dados se farão 

apenas pelo pesquisador e sua orientadora. 

Fui também informado(a) que posso me retirar desse estudo a qualquer momento, sem 

sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. 

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

Quixadá, _____ de julho de 2017. 

 

Assinatura do Participante:_____________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador:_____________________________________________ 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA PÓS-TESTE 

 

1. A disposição das imagens atende a expectativa? O que pode mudar para melhorar esse 

aspecto? 
 

2. As imagens representam adequadamente as tarefas e necessidades básicas da criança? 

Caso não represente, quais aspectos deveriam ser alterados nas imagens? 
 

3. A quantidade de imagens presentes no protótipo é suficiente para atender as necessidades 

iniciais da criança? Quais imagens deveriam ser inseridas para melhor atendimento das 

necessidades iniciais? 
 

4. As cores utilizadas nas imagens e no aplicativo de forma geral são chamativas ou 

excessivamente fortes? Quais cores seriam mais adequadas para serem utilizadas? 
 

5. O protótipo é de fácil compreensão e utilização? Em sua opinião, o que poderia mudar 

para melhorar esse aspecto? 
 

6. Você sentiu falta de algo que julga ser uma necessidade da criança? Se sim o que deve ser 

incorporado ao aplicativo? 
 

7. A navegação do protótipo é fácil? O que poderia mudar para melhorar a navegação? 
 

8. A funcionalidade de Criar Categoria é intuitiva? O que pode mudar para melhorar essa 

funcionalidade? 
 

9. A funcionalidade de Criar Atividade é intuitiva? O que pode mudar para melhorar essa 

funcionalidade? 
 

10. A funcionalidade de Criar Rotina é intuitiva? O que pode mudar para melhorar essa 

funcionalidade? 
 

11. As funcionalidades de Criar Categoria, Criar Atividade e Criar Rotina atendem a 

necessidade de personalização do aplicativo? Caso julgue que não atende, o que faria 

para atender essa funcionalidade? 
 

12. Você acredita que a utilização deste aplicativo irá contribuir para melhorar a 

comunicação com a criança? 
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APÊNDICE D – ATIVIDADES PARA A VALIDAÇÃO DOS REQUISITOS 

ATIVIDADE 1 - Navegar pelas categorias disponíveis.  

OBJETIVO: verificar a facilidade de navegação e entendimento do aplicativo. 

1. Usuário clicar em uma das categorias existentes e escolhe uma das atividades daquela 

categoria. 

ATIVIDADE 2 – Criar uma nova categoria.  

OBJETIVO: verificar a facilidade de utilização da funcionalidade de criação de uma nova 

categoria, escolhendo uma imagem existente. 

1. Usuário clica no card Nova Categoria; 

2. Usuário seleciona uma imagem existe para a nova categoria; 

3. Usuário insere um nome para a nova categoria; 

ATIVIDADE 3 – Criar uma nova categoria.  

OBJETIVO: verificar a existência e facilidade de utilização da funcionalidade de criação de 

uma nova categoria, selecionando uma imagem a partir da câmera. 

1. Usuário clica no card Nova Categoria; 

2. Usuário seleciona uma imagem a partir da câmera para a nova categoria; 

3. Usuário insere um nome para a nova categoria; 

ATIVIDADE 4 – Criar uma nova atividade.  

OBJETIVO: verificar a existência e facilidade de utilização da funcionalidade de criação de 

uma nova atividade, selecionando uma imagem existente. 

1. Usuário clica no card da categoria Comida; 

2. Usuário clica no card Nova Imagem; 

3. Usuário seleciona uma imagem existente para a nova atividade; 

4. Usuário insere um nome para a nova atividade; 

ATIVIDADE 5 – Criar uma nova atividade.  

OBJETIVO: verificar a existência e facilidade de utilização da funcionalidade de criação de 

uma nova atividade, selecionando uma imagem a partir da câmera. 

1. Usuário clica no card da categoria Comida; 

2. Usuário clica no card Nova Imagem; 

3. Usuário seleciona uma imagem a partir da câmera para a nova atividade; 

4. Usuário insere um nome para a nova atividade; 
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ATIVIDADE 6 – Responder a uma entrevista.  

OBJETIVO: verificar a consistência das funcionalidades presentes no protótipo, além de 

avaliar a usabilidade e adequação do aplicativo ao público que irá utilizá-lo. 
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APÊNDICE E – DOCUMENTO DE REQUISITOS 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Propósito do documento de requisitos 

O propósito deste documento de requisitos é fornecer um entendimento geral sobre os 

requisitos elicitados para o desenvolvimento do sistema PECS-Autismo. O público alvo deste 

documento é a equipe de desenvolvimento e os stackholders do projeto. 

1.2. Escopo do produto 

O produto permite o uso de imagens que são usadas por pessoas com autismo para 

manifestarem uma necessidade ou um desejo. O sistema contém um leitor de strings que 

realiza a sonorização do nome da imagem previamente inserida. Além disso, o sistema 

permite a criação, edição e remoção de imagens, categorias e atividades a qualquer momento. 

1.3. Definições, acrônimos e abreviações 

O pleno entendimento deste documento exige o conhecimento de algumas definições e 

termos específicos, que são descritos a seguir. 

1.3.1. Identificação dos requisitos 

A referência aos requisitos neste documento é feita através de um identificador do 

requisito escrito entre colchetes, conforme a especificação a seguir: [identificador do 

requisito]. 

Por exemplo, o requisito funcional [Criar nova categoria. RF007] deve ser descrito em 

bloco iniciado pelo identificador [RF007] seguido pelo nome do requisito. Já o requisito não 

funcional [Usabilidade. NF001] deve ser descrito em um bloco iniciado pelo identificador 

[NF001] seguido pelo nome do requisito. 

Os requisitos possuem um identificador único. A numeração é iniciada com o 

identificador [RF001] e [NF001] respectivamente e prossegue sendo incrementado à medida 

que forem inseridos novos requisitos. 

1.3.2. Propriedades dos requisitos 

As propriedades dos requisitos estão representadas em três categorias distintas, de 

acordo com o seu grau de importância para a plena utilização dos recursos do sistema. Essas 

categorias são: 

Essencial: requisitos sem os quais o sistema não funciona. Esses requisitos são 

imprescindíveis, precisam ser implementados impreterivelmente. 

Importante: a falta de um requisito importante não impede o funcionamento do 

sistema, entretanto, o seu funcionamento se dá de forma insatisfatória. Esses requisitos devem 
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ser implementados, para a plena utilização dos recursos do sistema, mas, se não forem 

implementados o sistema poderá ser utilizado mesmo assim. 

Desejável: requisito que não integra as funcionalidades básicas do sistema, a ausência 

desse requisito não afeta o funcionamento do sistema. 

1.4. Visão geral do documento de requisitos 

Este documento de requisitos apresenta uma descrição geral do sistema, seguida da 

descrição dos requisitos funcionais contendo todas as suas entradas e saídas. Todos os 

requisitos não funcionais do sistema também se encontram descritos em subseção própria.  

2. DESCRIÇÃO GERAL 

O sistema PECS-Autismo propicia uma solução para auxiliar indivíduos autistas a se 

comunicarem através da utilização de imagens que representam suas necessidades e 

atividades diárias. O sistema irá permitir que novas imagens sejam inseridas criando novas 

categorias e novas atividades em cada categoria. Todas as categorias e atividades existentes 

no sistema poderão ser alteradas ou excluídas conforme as necessidades específicas de cada 

usuário. 

2.1. Perspectiva do produto 

O sistema irá interagir com dois tipos distintos de usuários, os indivíduos autistas que 

o utilizarão como auxiliar nos seus processos de comunicação e por cuidadores que irão 

inserir novas categorias e atividades, além de alterar e excluir categorias e atividades 

existentes. 

2.2. Funções do produto 

Auxilio na comunicação: executar áudio, criar categoria, criar atividade, editar 

categoria, editar atividade, excluir categoria e excluir atividade. 

Proporcionar personalização: inserir imagem através da câmera do aparelho, inserir 

imagem existente na galeria de fotos. 

2.3. Características do usuário 

O sistema será utilizado por indivíduos autistas, tais indivíduos podem possuir 

diferentes níveis de severidade do transtorno, por isso todas as funcionalidades do sistema 

foram pensadas para serem simples de ser utilizadas. Além dos autistas, os cuidadores e 

responsáveis também serão usuários do sistema. Desta forma, o sistema permitirá a inserção, 

alteração e remoção das imagens de forma simples. 
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3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

3.1. Requisitos funcionais 

[RF001] Executar o áudio de uma atividade por um usuário 

Prioridade:   ■Essencial  □Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema deve permitir a execução do áudio correspondente à imagem que for 

clicada pelo usuário. 

Entrada: O usuário deverá clicar em uma imagem que representa uma atividade. 

Saída: O áudio correspondente à imagem será sonorizado. 

 

[RF002] Visualizar atividades de uma categoria 

Prioridade:   ■Essencial  □Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema deve permitir a visualização das atividades de uma categoria pelo 

usuário. 

Entrada: O usuário deverá clicar na categoria que deseja visualizar as atividades. 

Saída: As atividades da categoria serão exibidas. 

 

[RF003] Alterar o nome de uma categoria 

Prioridade:   □Essencial  □Importante  ■Desejável 

Descrição: O sistema deve permitir a alteração do nome das categorias pelo usuário. 

Entrada: O usuário deverá selecionar o campo nome da categoria. 

Saída: A categoria será exibida com o novo nome. 

 

[RF004] Alterar o nome de uma atividade 

Prioridade:   □Essencial  ■Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema deve permitir a alteração do nome das atividades pelo usuário. 

Entrada: O usuário deverá selecionar o campo nome da atividade. 

Saída: A atividade será exibida com o novo nome. 

 

[RF005] Alterar a imagem de uma categoria 

Prioridade:   ■Essencial  □Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema deve permitir a alteração da imagem da categoria pelo usuário. 

Entrada: O usuário deverá selecionar o campo editar imagem. 

Saída: A categoria será exibida com a nova imagem 

 

[RF006] Alterar a imagem de uma atividade 

Prioridade:   ■Essencial  □Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema deve permitir a alteração da imagem da atividade pelo usuário. 

Entrada: O usuário deverá selecionar o campo editar imagem. 

Saída: A atividade será exibida com a nova imagem 
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[RF007] Criar uma nova categoria a partir da galeria de fotos 

Prioridade:   ■Essencial  □Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema deve permitir a criação de nova categoria pelo usuário utilizando fotos 

existentes na galeria de fotos do aparelho. 

Entrada: O usuário deverá selecionar uma imagem da galeria de fotos e inserir o nome para a 

categoria. 

Saída: A nova categoria será exibida. 

 

[RF008] Criar uma nova categoria a partir da câmera do aparelho 

Prioridade:   ■Essencial  □Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema deve permitir a criação de nova categoria pelo usuário utilizando a 

câmera do aparelho para capturar uma imagem. 

Entrada: O usuário deverá capturar uma imagem com a câmera e inserir um nome para a 

categoria. 

Saída: A nova categoria será exibida. 

 

[RF009] Criar uma nova atividade a partir da galeria de fotos 

Prioridade:   ■Essencial  □Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema deve permitir a criação de nova atividade pelo usuário utilizando fotos 

existentes na galeria de fotos do aparelho. 

Entrada: O usuário deverá selecionar uma imagem da galeria de fotos e inserir o nome para a 

atividade. 

Saída: A nova atividade será exibida. 

 

[RF010] Criar uma nova atividade a partir da câmera do aparelho 

Prioridade:   ■Essencial  □Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema deve permitir a criação de nova atividade pelo usuário utilizando a 

câmera do aparelho para capturar uma imagem. 

Entrada: O usuário deverá capturar uma imagem com a câmera e inserir um nome para a 

atividade. 

Saída: A nova atividade será exibida. 

 

[RF011] Excluir uma categoria 

Prioridade:   ■Essencial  □Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema deve permitir a exclusão de uma categoria pelo usuário. 

Entrada: O usuário deverá selecionar o campo excluir categoria. 

Saída: A categoria será excluída. 

 

[RF012] Excluir uma atividade 

Prioridade:   ■Essencial  □Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema deve permitir a exclusão de uma atividade pelo usuário. 

Entrada: O usuário deverá selecionar o campo excluir atividade. 
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Saída: A atividade será excluída. 

 

3.2. Requisitos não funcionais 

 

[NF001] Usabilidade 

Prioridade:   ■Essencial  □Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema dividirá a tela em três colunas e infinitas linhas, contendo uma imagem 

em cada célula. O tamanho das imagens exibidas na tela deverá proporcionar o seu completo 

reconhecimento pelo usuário. O fundo da página será branco para não gerar desconforto 

visual pelo excesso de cores presentes na tela. 

 

[NF002] Desempenho 

Prioridade:   □Essencial  ■Importante  □Desejável 

Descrição: O desempenho está diretamente relacionado com a quantidade de trabalho útil 

realizado por um sistema computacional comparado ao tempo e recursos consumidos. Desta 

forma, o sistema PECS-Autismo permitirá ações como criação, alteração e exclusão de 

atividades e categorias e execução de atividade no menor tempo e consumindo a menor 

quantidade de recursos. 

 

[NF003] Padrão de cores 

Prioridade:   □Essencial  ■Importante  □Desejável 

Descrição: As cores dos elementos de cada categoria devem possuir cores próximas para 

garantir uma melhor compreensão pelo usuário. 

 

[NF004] Adicionar som 

Prioridade:   ■Essencial  □Importante  □Desejável 

Descrição: O sistema realizará a ligação entre imagem e áudio de forma a maximizar a 

capacidade de personalização. 

 

 


