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RESUMO 
 
 
BARROS, Diomara Martins Reigato. A utilização de Histórias em Quadrinhos na 
especificação de requisitos de software.  2017. 203f. Dissertação (Mestrado em 
Informática) – Programa de Pós-Graduação em Informática, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2017.  
 
 
Alguns dos principais problemas na especificação de requisitos de um sistema estão 
relacionados com a identificação do que é necessário ser desenvolvido e com o 
entendimento das regras de negócio da empresa. Dentro deste contexto, este 
trabalho tem como objetivo propor a utilização de histórias em quadrinhos na 
metodologia de especificação de requisitos. Propôs-se um método de simulação de 
cenários por meio da utilização de histórias em quadrinhos, no qual é preciso definir 
uma linguagem para especificação de requisitos e, na sequência, é possível 
documentar requisitos utilizando a linguagem definida. Dois experimentos-piloto 
foram aplicados para Analistas de Sistemas, Engenheiros de Requisitos e 
Desenvolvedores de duas empresas, com o propósito de levá-los a desenvolver uma 
história em quadrinhos para mapear um processo de negócio dentro do seu 
ambiente de trabalho. Esses profissionais responderam a um questionário, 
analisando as histórias em quadrinhos desenvolvidas. Após análise desses dois 
experimentos, decidiu-se estabelecer um Guia Norteador para histórias em 
quadrinhos para auxiliar as pessoas na criação das histórias. Em um terceiro 
experimento a autora especificou requisitos de um software por meio de uma HQ. A 
HQ foi criada de acordo com o Guia norteador para criação de HQs e baseada na 
Gramática estabelecida para a linguagem das HQs. Este experimento foi aplicado 
para 77 participantes, com o propósito de verificar o entendimento de uma HQ. Um 
experimento final foi aplicado com alunos do quarto ano do curso de Ciência da 
Computação, com o objetivo de levá-los a criar uma História em quadrinhos 
especificando requisitos de um software, essa HQ deveria ser criada baseada na 
Gramática para HQs e de acordo com o Guia norteador. Os resultados de todos 
esses experimentos foram avaliados de forma positiva, comprovando, que o uso de 
histórias em quadrinhos facilita a identificação de detalhes nos processos de 
especificação de requisitos. 
 
Palavras-chave: Histórias em Quadrinhos. Requisitos, Engenharia de Software. 



 
 

ABSTRACT 

 
 

BARROS, Diomara Martins Reigato. The use of Comic Books in the Software 
Requirements Specification.  2017. 203 f. Dissertation (Master in Computer 
Science) - Post-Graduation Program in Information Technology, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2017.  
 
 
Some of the greatest challenges for Software requirements elicitation are related with 
the identification of what is needed to be developed and with the understanding of 
the organization business rules. Within this context, this work aims to propose the 
use of comics in the methodology of requirements specification. A method of 
scenario simulation has been proposed through the use of comics, in which a 
language needs to be defined for requirements specification and, in the sequence, it 
is possible to document requirements using the defined language. Two pilot 
experiments were applied to Systems Analysts, Requirements Engineers and 
Developers of two companies, with the purpose of making them to develop a comic 
book to map a business process within their work environment. These professionals 
answered a questionnaire, analyzing the developed comics. After analyzing these 
two experiments, it was decided to establish a Guide for Comics to help people 
create stories. In a third experiment the author specified requirements of some 
software through a HQ. The HQ was created according to the guideline for creation 
of HQs and based on the Grammar established for the language of the HQs. This 
experiment was applied to 77 participants, in order to verify the understanding of a 
HQ. A final experiment was applied with senior students of the Computer Science 
course, in order to get them to create a comic book by specifying software 
requirements, this HQ should be created based on the Grammar for Comics and 
according to the Guide. The results of all these experiments were evaluated in a 
positive way, proving that the use of comics facilitates the identification of details in 
the processes of specification of requirements. 
 

Keywords: Comic Books. Requirements, Software Engineering. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

No processo de desenvolvimento de software, a Engenharia de 

Requisitos (ER), na qual é feita a especificação dos requisitos do software junto às 

partes interessadas, é uma das fases mais importantes do processo. Trata-se de 

uma etapa em que são definidas as funcionalidades, restrições e escopo do software 

a ser desenvolvido (MEDEIROS et al., 2007).  

As Histórias em Quadrinhos (HQs) estão avançando para o ambiente 

digital (MOTTA; CORREIA, 2013), e se destacam como um método eficiente em 

várias áreas, como foi observado neste estudo. 

No trabalho de especificação dos requisitos utilizando HQs, é possível 

fornecer informações, ausentes ou quase não identificadas, em outras formas de 

especificação de requisitos. As HQs podem ajudar as partes interessadas a 

expressar seus desejos de forma clara; aos engenheiros de requisitos e 

desenvolvedores, a compreendê-los tais anseios. 

O objetivo deste trabalho é introduzir um método de utilização de HQs sob 

a perspectiva de metodologias de especificação de requisitos para melhorar o 

entendimento das regras de negócios da empresa. 

Justifica-se a realização deste trabalho através da identificação das 

lacunas existentes na comunicação entre os interessados pelo software e os 

desenvolvedores, e na forma como os requisitos são interpretados, conforme 

descrito por Medeiros (MEDEIROS et al., 2007).  Essas lacunas podem gerar 

duplicação nos requisitos e falsa interpretação (MEDEIROS et al., 2007). 

Bjarnasom et al. (2011) consideram que os requisitos estão se perdendo 

através das lacunas existentes na comunicação. Foi realizado um estudo de 

entrevista com nove profissionais de uma empresa de software de grande porte. 

Identificaram quatro principais fatores que afetam a comunicação nos requisitos, tais 

como tamanho do software, aspectos temporais, pontos de vista comuns e 

estruturas de decisão. Os resultados também mostram que as falhas de 

comunicação levam ao fracasso para atender as expectativas dos clientes 

(BJARNASON; WNUK; REGNELL, 2011). 

Para tentar resolver esse problema de falhas na comunicação, Williams e 

Alspaugh (2008) apontam que os interessados pelo sistema não conseguem 
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comunicar exatamente o que querem, produzindo um resultado insatisfatório. 

Propuseram a incorporação estilo Histórias em Quadrinhos para comunicar cenários 

na Engenharia de Requisitos (PRESSMAN, 2006). Foram aplicadas várias formas 

de narrativa textual e em quadrinhos em diferentes disciplinas de requisitos e design, 

e constataram que esse método pode ajudar as partes interessadas a expressarem 

seus desejos e aos desenvolvedores em compreendê-los. 

Já Schneider, Stapel e Knauss (2008) destacam que alguns requisitos 

são levantados de modo informal em algumas empresas e isso não é documentado. 

Apresentaram uma notação para visualizar o fluxo dos requisitos tanto informal, 

quanto baseados em documentos. Como exemplo, ilustraram a notação aplicada 

para extrair e validar requisitos de segurança. Com isso, ficou comprovado que 

modelar fluxos além dos documentos oferece novas oportunidades para a 

conscientização exigida, melhoria de processos e inovação de ferramentas e 

técnicas (SCHNEIDER; STAPEL; KNAUSS, 2008). 

Por meio desse trabalho, pretende-se apresentar uma nova forma de 

leitura, identificação e especificação dos Requisitos passados pelo cliente, tornar 

esse trabalho mais lúdico, agradável e contribuir para eficácia no desenvolvimento 

do Software. 

A proposta deste trabalho de introduzir a utilização de Histórias em 

Quadrinhos (HQs) na especificação de requisitos, além de apresentar uma nova 

forma de leitura, identificação e especificação de requisitos, também contribui como 

uma forma de suprir as lacunas existentes na comunicação entre os clientes e 

desenvolvedores de softwares.  

Para Correia, Gonçalves e Fernandes (2015) são várias as razões que 

podem levar a estas falhas, ao longo do processo de criação do software e que 

afetam a sua qualidade. Podem estar relacionadas com falhas de comunicação 

entre os analistas que descrevem os requisitos, os desenvolvedores do sistema e os 

colaboradores que o executam. Entre os possíveis fundamentos que podem levar às 

lacunas, destacam o aspeto relacionado com a captura dos requisitos não-funcionais 

no contexto organizacional. 

Abelein e Paech (2012) acreditam que, em grandes projetos de TI, 

usando métodos tradicionais de desenvolvimento, há uma necessidade de reforçar a 

comunicação entre o usuário e o desenvolvedor, enfocando o processo de tradução 

dos requisitos do sistema. Descobriram que essas lacunas na comunicação são 
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causadas, por produtos complexos, grande organização e uma estrutura de 

especificação de requisitos com falhas. Identificaram alguns problemas da falta de 

comunicação: as expectativas dos clientes não são satisfeitas, baixa motivação para 

contribuir para o trabalho de requisitos, e os desenvolvedores não controlam o que é 

implementado. Além disso, a cobertura de requisitos não é clara devido à falta de 

discussões entre o projetista e as equipes de requisitos em relação às mudanças 

(ABELEIN; PAECH, 2012). 

Duarte et al. (2012) relatam que a falta de envolvimento dos usuários é 

um problema relacionado com o levantamento de requisitos. Este problema pode 

levar a requisitos que são identificados em fases posteriores do desenvolvimento, 

atrasando o projeto e exigindo a necessidade de reescrever o código. 

A transferência dos requisitos dos usuários em especificações mais 

técnicas requer muita atenção e uma grande quantidade de interpretação está 

envolvida. No entanto, essas especificações técnicas de requisitos não são 

facilmente entendidas pelos usuários. 

As lacunas na especificação de requisitos existem e alguns autores 

contribuíram com métodos usando notações visuais (MOODY, 2009), histórias de 

usuários (ZEAARAOUI et al., 2013) e técnicas de visualização (DUARTE et al., 

2012). Outros autores sugeriram a utilização de jogos na especificação de requisitos 

(MORALES-TRUJILLO; OKTABA; GONZÁLEZ, 2014), de Storytelling (BOULILA; 

HOFFMANN; HERRMANN, 2011) e de gravações de áudio (MENTEN; 

SCHEIBMAYR; KLIMPKE, 2010). 

O problema é relevante e a proposta do trabalho também, considerando 

que nenhum dos autores citados abordaram da mesma forma que esta proposta, 

introduzindo a utilização de histórias em quadrinhos na especificação de requisitos. 

A Figura 1 ilustra a proposta definida neste trabalho. 
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Figura 1 - Representação da proposta do trabalho. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Esta pesquisa pode ser classificada com o estilo “Apresentação de algo 

diferente”, conforme descrito por Wazlawick (2014), por se tratar de uma forma 

diferente de resolver um problema, quando o objetivo não é dizer que esta forma é 

melhor do que as que já existem e sim apresentar um novo método. 

Este trabalho busca respostas para a seguinte questão de pesquisa: É 

possível especificar requisitos de Software utilizando HQs de forma que os mesmos 

sejam analisados sintaticamente? 

Para introduzir HQs na especificação de requisitos, foi proposto um 

método de simulação de cenários utilizando HQs, onde é necessário primeiro definir 

uma linguagem para especificação de requisitos e na sequência é possível 

documentar requisitos utilizando a linguagem definida para as HQs. 

Dois experimentos pilotos foram aplicados para Analistas de Sistemas, 

Engenheiros de Requisitos e Desenvolvedores de duas empresas de 

desenvolvimento de software. Estes profissionais desenvolveram, cada um, uma 

história em Quadrinhos, com o propósito de representar um processo de negócio da 

empresa. Na sequência, cada profissional analisou as histórias desenvolvidas pelos 
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colegas e responderam para cada história um questionário, conforme modelo 

apresentado no Apêndice B. 

Os resultados dos dois experimentos foram analisados de forma positiva, 

considerando que os profissionais que participaram dos experimentos conseguiram 

especificar requisitos utilizando HQs e tiveram facilidade na identificação dos 

requisitos nas HQs desenvolvidas pelos colegas.  

Para alcançar o objetivo proposto, este trabalho está estruturado em dez 

capítulos da seguinte maneira: 

 No Capítulo 1, uma introdução é realizada com o intuito de 

contextualizar e tornar clara as necessidades, objetivos e 

justificativas que levaram ao desenvolvimento deste trabalho. 

 O conceito de Requisitos, bem como as técnicas utilizadas para o 

levantamento e especificação de requisitos, o uso de métodos não 

tradicionais e as dificuldades encontradas serão abordados no 

Capítulo 2. 

 O Capítulo 3 apresenta o conceito de Histórias em Quadrinhos, 

bem como a aplicabilidade em domínios de conhecimentos 

específicos e na área de TI. 

 A proposta do método de simulação de cenários utilizando HQs 

será apresentada no Capítulo 4. 

 A definição de método e procedimentos utilizados para validar a 

hipótese defendida por este trabalho é apresentada no Capítulo 5.  

Este capítulo, além de formalizar a hipótese defendida, também 

apresenta a estrutura do plano experimental adotada para a 

execução dos experimentos. 

 O Capítulo 6 mostra a execução dos dois primeiros experimentos e 

uma análise dos resultados.  

 Foi desenvolvido um Guia norteador para criação de HQS no 

Capítulo 7. 

 O Capítulo 8 apresenta os experimentos aplicados após a 

confecção do Guia norteador de HQs. 

 Apresenta-se as considerações finais inerentes a este trabalho no 

Capítulo 9. 
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 Finalizado a estrutura deste trabalho, o Capítulo 10 apresenta as 

referências bibliográficas utilizadas.  
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2 REQUISITOS 

 

 

Requisitos são descrições de como o software deve comportar-se, 

informações do domínio da aplicação, restrições sobre operação de software ou 

especificações de propriedade ou atributo de um software. Os requisitos são 

definidos durante os estágios iniciais do desenvolvimento do software, como uma 

especificação do que poderá ser implantado. Os requisitos contêm uma mistura de 

informação do problema, declarações de comportamento e propriedades do 

software, condições do projeto e restrições de construção (SOMMERVILLE, 2011). 

Segundo Pressman (2011, p. 127), um “amplo aspecto de tarefas e 

técnicas que levam a um entendimento dos requisitos” é a definição para 

Engenharia de Requisitos. A ideia é que ela forneça um mecanismo adequado para 

se entender aquilo que o cliente deseja, analisando as necessidades, avaliando a 

viabilidade, negociando uma solução razoável, validando esses requisitos e 

gerenciando as necessidades à medida que são incorporadas em um sistema de 

informação. 

Um requisito é uma condição ou capacidade, devidamente documentada, 

que deve ser suportada por um sistema ou componente de sistema para satisfazer 

um contrato, um padrão, uma especificação ou outros documentos impostos 

formalmente, e que é necessário para resolver um problema ou alcançar um objetivo 

do usuário (IEEE, 1998). 

Ainda de acordo com Pressman (2011, p. 127-130), a Engenharia de 

Requisitos abrange sete tarefas distintas: 

i. Concepção – Uma conversa informal com o cliente sobre o trabalho a 

ser desenvolvido, quando é identificada a necessidade do negócio. Nesta fase se 

estabelece um entendimento básico do problema. 

ii. Levantamento – Basicamente é perguntar ao cliente e/ou aos demais 

interessados os objetivos a serem alcançados de forma a atender as necessidades 

da organização e como o mesmo deve ser utilizado no dia a dia. 

iii. Elaboração – As informações obtidas nas fases anteriores são 

expandidas e refinadas nesta fase. Concentra-se no desenvolvimento de um modelo 

de requisitos refinados. 
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iv. Negociação – É comum diferentes clientes ou interessados proporem 

necessidades conflitantes. É preciso conciliar esses conflitos por meio de um 

processo de negociação. 

v. Especificação – É o processo de documentação dos requisitos. Pode 

ser um documento por escrito, modelos gráficos, modelo matemático formal, 

cenários de uso, protótipo ou qualquer combinação dos elementos citados. 

vi. Validação – Os artefatos produzidos na etapa de especificação são 

avaliados. A especificação dos requisitos é examinada para garantir que todos os 

requisitos do software tenham sido declarados de forma não ambígua; que as 

inconsistências, omissões e erros tenham sido detectados e corrigidos, e que os 

artefatos estejam de acordo com os padrões estabelecidos para o processo, projeto 

e produto. 

vii. Gestão de Requisitos – É um conjunto de atividades que ajuda a 

equipe de projeto a identificar, controlar e acompanhar as necessidades, e suas 

mudanças ao longo do projeto. 

Os requisitos de software são classificados como requisitos funcionais e 

requisitos não funcionais (SOMMERVILLE, 2011).  Os Requisitos funcionais devem 

descrever o que o sistema deve fazer, como deve reagir a determinadas entradas e 

como deve se comportar em determinadas situações. Os requisitos não funcionais 

são restrições dos serviços ou funções oferecidas pelo sistema. Incluem restrições 

de tempo, restrições no processo de desenvolvimento e restrições impostas pelas 

normas. 

A Engenharia de Requisitos é, portanto, o processo de descobrir, analisar, 

documentar e validar os requisitos de um sistema (SOMMERVILLE, 2011). De uma 

maneira mais formal, Engenharia de Requisitos pode ser definida como “o conjunto 

estruturado de atividades as quais permitem extrair, validar e manter um documento 

de requisitos” (KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998) ou “o processo de aquisição, 

refinamento e verificação das necessidades do cliente para um sistema de software, 

objetivando-se ter uma especificação correta dos requisitos de software” (IEEE, 

1998). 

A especificação de requisitos é uma atividade crítica em Engenharia de 

Requisitos. O objetivo desta atividade é entender as necessidades e restrições das 

partes interessadas que serão analisadas e especificadas com os requisitos. 
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A comunicação e a colaboração entre as partes interessadas é essencial 

para o sucesso desta atividade. Problemas de comunicação e conflitos entre as 

partes interessadas devem ser evitados ao máximo (DUARTE et al., 2012).  

Para haver uma especificação correta dos requisitos do software, é 

necessário o envolvimento de vários tipos de pessoas. A esses envolvidos com o 

software dá-se o nome de stakeholders (SOMMERVILLE, 2011). Um stakeholder é 

quem tem alguma influência direta ou indireta sobre os requisitos do sistema. Os 

stakeholders incluem os usuários finais, engenheiros, gerentes de negócios, 

analistas de sistemas, desenvolvedores e qualquer outra pessoa de uma 

organização que irá interagir com o sistema ou será afetada por ele. 

Os processos de engenharia de requisitos podem incluir quatro 

atividades. O estudo de viabilidade que verifica se o sistema a ser desenvolvido é 

útil ao negócio. As fases de levantamento e análise tratam da descoberta dos 

requisitos, a especificação converte estes requisitos em alguma forma padrão e a 

fase de validação verifica se os requisitos realmente definem o sistema que os 

interessados esperam (SOMMERVILLE, 2011). 

No processo de levantamento, análise e especificação dos requisitos, os 

engenheiros de software trabalham com clientes e usuários finais do sistema para 

obter informações sobre o domínio da aplicação para descobrir o problema a ser 

resolvido, os serviços do sistema, o desempenho necessário, restrições de hardware 

e outras informações. Sommerville (2011) apresenta na Figura 2 um modelo do 

processo de levantamento e análise dos requisitos. 
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Figura 2 - O processo de levantamento e análise dos requisitos 
Fonte: Sommerville (2011, p. 71) 

 

 

De acordo com a Figura 2 e conforme a descrição feita por Sommerville 

(2011), as atividades do processo de levantamento e análise dos requisitos são: 

i. Descoberta de requisitos. Essa é a atividade de interação com os 

stakeholders do sistema para descobrir seus requisitos. Existem várias técnicas 

complementares que podem ser usadas para o levantamento dos requisitos, 

conforme mostrado na seção 2.1. 

ii. Classificação e organização de requisitos. Essa atividade toma a 

coleção de requisitos não estruturados, agrupa requisitos relacionados e os organiza 

em grupos coerentes. 

iii. Priorização e negociação de requisitos. Essa atividade está relacionada 

com a priorização de requisitos e em encontrar e resolver os conflitos por meio da 

negociação de requisitos. Nessa etapa, os stakeholders normalmente precisam se 

encontrar para resolver as diferenças e chegar a um acordo sobre os requisitos. 

iv. Especificação de requisitos. Nesta etapa, os requisitos são 

documentados de forma a ajudar na descoberta de novos requisitos, dessa forma 

pode ocorrer o processo de retro-alimentação.  

O ciclo do processo começa na etapa 1 com a descoberta de novos 

requisitos, e termina na etapa 4 com a especificação de requisitos. O processo 
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continua até que nenhum novo requisito seja descoberto. Nesse estágio, uma 

versão inicial do documento de requisitos do sistema pode ser produzida, mesmo 

com requisitos incompletos. Como alternativa, os requisitos podem ser 

documentados de forma diferente, como por exemplo, em uma planilha, cartões ou 

até em forma de HQs, conforme proposto nesse trabalho.  

 

 

2.1 TÉCNICAS UTILIZADAS NO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

 

 

A primeira atividade do processo de Engenharia de Requisitos é a 

Elicitação de Requisitos, também conhecida como Levantamento de Requisitos. 

A descoberta e levantamento de requisitos é o processo de reunir 

informações sobre o sistema requerido e/ou existente, e separar dessas informações 

os requisitos de usuário e de sistema. Obter o entendimento do domínio da 

aplicação, das necessidades de negócio, das restrições do sistema, dos 

stakeholders e do problema em si é essencial para compreender o sistema a ser 

desenvolvido (PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003). 

Nesta fase de levantamento de requisitos, Sommerville (2011) e outros 

autores sugerem o uso de algumas técnicas descritas nas próximas subseções. 

 

 

2.1.1 Entrevista 

 

 

Entrevistas formais ou informais fazem parte do processo de engenharia 

de Requisitos, em que são formuladas perguntas aos stakeholders sobre o sistema 

que utilizam e o futuro sistema a ser desenvolvido. Os requisitos são derivados das 

respostas a estas questões (SOMMERVILLE, 2011). 

As entrevistas podem ser realizadas de forma fechada (closed interview) 

ou aberta (open interview). Na entrevista fechada, o engenheiro de requisitos utiliza 

um conjunto restrito de perguntas com o objetivo de obter informações específicas, 

enquanto que, na entrevista aberta, não existem perguntas determinadas e a 
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conversa é realizada de forma livre, buscando obter o máximo de conhecimento 

sobre o domínio do problema (PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003). 

 

 

2.1.2 Grupos Focais e Brainstorming 

 

 

Grupos Focais e Brainstorming estão classificados como técnicas de 

levantamento em grupo. Estas técnicas buscam entender as necessidades de 

diferentes stakeholders. 

Brainstorming significa “tempestade de idéias” em inglês e é uma técnica 

muito útil para encontrar soluções criativas para problemas específicos. Nesta 

técnica, reuniões informais são realizadas com os stakeholders e ideias são 

sugeridas livremente, e posteriormente discutidas para serem avaliadas como 

solução. A vantagem dessa técnica é a velocidade em que as ideias são 

desenvolvidas, mas pode ser difícil gerenciar e conduzir as reuniões (PAETSCH; 

EBERLEIN; MAURER, 2003). 

 

 

2.1.3 Etnografia 

 

 

De acordo com o senso comum, etnografia é o estudo descritivo da 

cultura dos povos, sua língua, raça, religião, hábitos etc., como também das 

manifestações materiais de suas atividades (FERREIRA, 2010). Na ER é uma 

técnica de observação que pode ser utilizada para compreender requisitos sociais e 

organizacionais. Um analista ou engenheiro de requisitos fica no ambiente de 

trabalho no qual o sistema será utilizado, observando o trabalho do dia a dia e 

tomando nota das atividades nas quais os usuários estão envolvidos. Esta 

investigação pode ser realizada de forma direta (com a participação ativa ou passiva 

do engenheiro de requisitos) ou indireta (sem a participação do engenheiro de 

requisitos) (PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 2003). Essa técnica ajuda os 

analistas ou engenheiro de requisitos a descobrirem requisitos implícitos que 

refletem o processo real de trabalho (SOMMERVILLE, 2011). 
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2.2 TÉCNICAS UTILIZADAS NA ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS 

 

 

No contexto de software, o termo especificação de requisitos de software, 

assume diferentes significados para pessoas diferentes. Especificação de requisitos 

pode ser um conjunto de cenários de uso, um protótipo ou qualquer combinação dos 

fatores citados (PRESSMAN, 2011, p. 129). Nas próximas subseções será 

apresentada a descrição de algumas técnicas utilizadas na especificação de 

requisitos. 

 

 

2.2.1 Cenários 

 

 

Os usuários em geral preferem usar exemplos da vida real a descrições 

abstratas, sendo mais fácil compreender e criticar um cenário que mostra como 

interagir com o software do sistema (SOMMERVILLE, 2011). Os cenários podem ser 

descritos como histórias que explicam como o sistema é utilizado, sendo úteis, para 

agregar detalhes em uma descrição resumida de requisitos. O cenário inicia-se com 

um resumo de interação e durante o processo de levantamento dos requisitos novos 

detalhes são adicionados, visando à criação de uma descrição completa da 

interação. Uma das técnicas mais conhecidas que utiliza cenários é o caso de uso 

(PRESSMAN, 2006), que se tornou uma característica fundamental da notação em 

UML, para descrever modelos de sistemas orientados a objetos. 

 

 

2.2.2 Casos de Uso 

 

 

A modelagem de caso de uso é amplamente usada para apoiar a 

especificação de requisitos (PRESSMAN, 2011; SOMMERVILLE, 2011). Um caso de 

uso pode ser descrito como um cenário simples que descreve o que o usuário 

espera de um sistema. 
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Cada caso de uso representa uma tarefa que envolve a interação externa 

com um sistema. Em sua forma mais simples, um caso de uso é mostrado como 

uma elipse, com os atores envolvidos representados por um boneco palito. A ligação 

entre o boneco e a elipse é feita usando linhas, sem setas normalmente. 

Ao construir um diagrama de Caso de Uso é preciso definir o conjunto de 

atores envolvidos. O diagrama de Caso de uso é composto por Atores, Casos de 

uso e os relacionamentos entre esses elementos. 

Um ator é representado por um boneco e um rótulo com o nome do ator. 

É um usuário do sistema, que pode ser um usuário humano ou outro sistema 

computacional.  

Um caso de uso é representado por uma elipse conectada a símbolos de 

atores e um rótulo com o nome do caso de uso (LIMA, 2011). 

A Figura 3 mostra um caso de uso que representa a tarefa de “Cadastrar 

Aluno” de um sistema Acadêmico, onde o ator é a secretária. 

 

 

 

Figura 3 - Caso de Uso Cadastrar Aluno 
Fonte: Autoria própria 

 
 

Os diagramas de casos de uso dão uma visão simples de uma interação 

entre um sistema e seu ambiente. Para fornecer mais detalhes para entender tudo 

que está envolvido, é fundamental uma descrição textual ou uma descrição 

estruturada em uma tabela ou um diagrama de sequência. 
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2.2.3 Diagramas de sequência 

 

 

Os diagramas de sequência mostram as interações entre os atores e o 

sistema, e entre os componentes do sistema que ocorrem durante um caso de uso 

ou em uma instância de caso de uso (SOMMERVILLE, 2011). Um diagrama de 

sequência é a representação detalhada de um caso de uso. Cada caso de uso pode 

ter vários Diagramas de sequência. 

A construção do Diagrama de Sequência (DS) consiste em um diagrama 

que tem o objetivo de mostrar como as mensagens entre os objetos são trocadas no 

decorrer do tempo para a realização de uma operação. 

A Figura 4 é um exemplo de diagrama de sequência que ilustra os 

conceitos básicos da notação. Esse diagrama modela as interações envolvidas no 

caso de uso “Cadastrar Aluno”, em que a secretária pode ver algumas informações 

do aluno.  

 

 

 

Figura 4 - Diagrama de sequência Cadastrar Aluno 
Fonte: Autoria própria 
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Os objetos e atores envolvidos estão listados na parte superior do 

diagrama, com uma linha tracejada verticalmente a partir deles. Estas linhas verticais 

são preenchidas por barras verticais que indicam exatamente quando um objeto 

passou a existir. O DS da Figura 4 possui um ator Secretária Acadêmica e três 

objetos: Interface do sistema, Candidato e Aluno. 

As interações entre os objetos são indicadas por linhas horizontais 

anotadas. As linhas horizontais representam mensagens trocadas entre objetos. 

Estas linhas são acompanhadas de um rótulo que contém o nome da mensagem e, 

opcionalmente, os parâmetros da mesma. Podem existir mensagens enviadas para 

o mesmo objeto, representando uma iteração. 

Uma condição é representada por uma mensagem cujo rótulo é envolvido 

por colchetes, na Figura 4 não existe essa representação. 

Mensagens de retorno são representadas por linhas horizontais 

tracejadas. Este tipo de mensagem não é frequentemente representado nos 

diagramas, muitas vezes porque sua utilização leva a um grande número de setas 

no DS, atrapalhando o entendimento do mesmo.  

 

 

2.2.4 Protótipos 

 

 

Protótipos correspondem a uma versão do sistema que está disponível 

logo nas primeiras fases de um processo de desenvolvimento (PAETSCH; 

EBERLEIN; MAURER, 2003).  

A prototipação funcional implementa parte dos requisitos do sistema por 

meio da construção de um protótipo que executa o comportamento real deste 

sistema, com implementação de algoritmos e banco de dados. Já a prototipação não 

funcional obtém o comportamento dos stakesholders e do sistema por meio de um 

conjunto de interfaces gráficas simulando o comportamento real do sistema, sem a 

implementação de algoritmos e banco de dados, neste caso, o protótipo é 

desenvolvido apenas para auxiliar a identificação de problemas e o alinhamento do 

entendimento e depois o protótipo é descartado (PAETSCH; EBERLEIN; MAURER, 

2003). 

 



32 
 

2.2.5 Storyboards 

 

 

Storyboarding corresponde a qualquer técnica que expressa o 

comportamento do sistema, projeto ou intenção de implementação pela perspectiva 

do usuário. Storyboards podem ser empregadas para compreender a visualização 

de dados e usabilidade, para definir e ajudar a compreender as regras de negócios 

da empresa, na demonstração de relatórios e outros tipos de saídas para uma 

revisão antecipada de sistemas. 

De acordo com Leffingwell e Widrig (2003), storyboards podem ser 

caracterizadas em três tipos: Passivos, Ativos e interativos. 

Os passivos são constituídos de quadros, fotos, esboços etc. Neste caso, 

são apresentadas ao usuário as regras do sistema em sua sequência, com uma 

explanação do tipo “quando você faz isto, acontece isto”.  

Os ativos correspondem a uma sequência de figuras que mostram uma 

descrição automatizada do modo como o sistema se comporta em um uso típico ou 

em um cenário operacional, por exemplo, em uma apresentação automática de 

slides. 

Os Interativos permitem ao usuário interagir com o sistema de um modo 

mais realístico, exigindo sua participação. 

 

 

2.3 O USO DE MÉTODOS NÃO TRADICIONAIS NA ESPECIFICAÇÃO DE 

REQUISITOS 

 

 

Nesta seção serão apresentados outros métodos, diferentes dos  

descritos pelos autores clássicos da área de engenharia de software, como 

Sommerville (1998;  2011), Kotonya (1998) e Pressman (2006; 2011). 

Requisitos de visualização e métodos lúdicos podem ser explorados como 

um meio para aumentar a conscientização e compreensão em torno de requisitos 

por parte dos usuários. 

No que diz respeito à atividade de levantamento de requisitos, para 

facilitar a comunicação entre as partes interessadas, algumas propostas sugerem o 
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uso de visualizações tabulares, visualizações quantitativas de riscos por meio de 

tabelas, modelagem de requisitos por meio de processos de negócios e o uso de 

mapas mentais para reunir os requisitos também tem sido sugerido (DUARTE et al., 

2012). 

Ferramentas de Engenharia de Requisitos comerciais também suportam 

os requisitos de visualização, como definição de caso de uso gráfica, especificação 

de requisitos por meio de cenários e storyboards para validação de requisitos 

(DUARTE et al., 2012). 

Notações visuais fazem parte integrante da linguagem da Engenharia de 

Requisitos e têm dominado a pesquisa e a prática ER desde seus primórdios, 

(MOODY, 2009). Para Moody (2009), a principal razão para a utilização de notações 

visuais é a de explorar o poder de processamento visual humano e, assim, otimizar 

a comunicação humana e resolução de problemas.  

No desenvolvimento de software, quando as necessidades dos 

utilizadores são traduzidas e interpretadas pelos desenvolvedores em uma 

especificação técnica de levantamento e especificação de requisitos, há uma fase 

crítica para a participação do usuário, devido à sua falta de conhecimentos dessas 

técnicas de especificações de requisitos (ABELEIN; PAECH, 2012). 

Nesta etapa, várias decisões implícitas são tomadas, algumas das quais 

devem ser comunicadas aos usuários finais. Torna-se adequado, analisar um 

método que melhore a comunicação entre usuários e desenvolvedores durante esse 

passo. 

Moody (2009) aborda que os pesquisadores de Engenharia de Software 

(ES) e designers de notação têm ignorado questões de representação visual. Define 

um conjunto de princípios para a concepção de notações visuais cognitivamente 

eficazes: aqueles que são otimizados para a comunicação humana e resolução de 

problemas. Estas notações formam a teoria do projeto Física de Notações. Os 

princípios foram sintetizados a partir da teoria e as evidências empíricas a partir de 

uma ampla gama de campos de como notações visuais comunicam. Eles podem ser 

utilizados para avaliar, comparar e melhorar notações visuais existentes, bem como 

a construção de novas instalações. O documento identifica graves falhas de projeto 

em algumas das principais notações ES, juntamente de sugestões práticas para 

melhorá-los. 
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Os autores Morales-Trujillo; Oktaba; González (2010), demostram que um 

fator importante para aumentar a taxa de sucesso de projetos de software é a 

participação dos principais interessados, a fim de definir os objetivos de negócios, o 

escopo do projeto e os requisitos. Com isso em mente, aspectos lúdicos inerentes 

aos jogos podem ser usados como uma estratégia para otimizar a fase de iniciação. 

Apresentaram o ActiveAction, um workshop de jogo usado como uma alternativa 

para a fase de Iniciação do projeto de software, a fim de aumentar a sua eficácia e 

melhorar o envolvimento das partes interessadas no projeto. Concluíram que a 

inclusão de jogos em uma atividade tão desafiadora, como projetos criação de 

software, é viável e relataram resultados promissores que beneficiaram ambas as 

partes interessadas e as organizações de desenvolvimento de software. 

Para Zapata et al. (2013), o desenvolvimento de software tende cada vez 

mais a ser um processo distribuído ou global, onde os participantes estão 

geograficamente dispersos. Esse cenário requer atenção para três aspectos 

identificados como distância física, a distância temporal e distância cultural. É 

aceitável argumentar que esses novos recursos terão impacto no processo de 

software, especialmente nas fases em que existem demandas por maior 

comunicação e colaboração entre os membros da equipe. Apresentaram um 

experimento controlado realizado em um ambiente universitário que tenta adquirir 

requisitos de software na fase de levantamento de conhecimentos distribuídos, bem 

como analisa o uso de ambientes universitários para realizar essas validações. 

Duarte et al. (2012) abordam que, em projetos de desenvolvimento de 

software globais com equipes e as partes interessadas distribuídas, a comunicação 

e cooperação entre as partes interessadas é essencial para o sucesso desta 

atividade. Apresentaram uma proposta para envolver as partes interessadas durante 

o levantamento de requisitos por meio do apoio de colaboração on-line e o uso de 

técnicas de visualização para estimular as partes interessadas e aumentar o seu 

conhecimento sobre os requisitos, em um ambiente baseado na web. Uma 

plataforma protótipo foi implementada e submetida a uma avaliação baseada em 

objetivos. Os resultados da avaliação mostram que ela realiza os objetivos 

propostos, que incluem o envolvimento da equipe e uma melhor compreensão dos 

requisitos.  

De acordo com Boulila; Hoffmann; Herrmann (2011), considerando que as 

abordagens existentes para especificação de requisitos têm se mostrado 
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insuficientes para gravar os requisitos completos, consistentes e corretos, incluíram 

métodos baseados em vídeo, utilizando Storytelling (contar histórias). Fizeram um 

estudo de caso com o objetivo de investigar como Storytelling pode ser eficaz na 

indução e desenvolvimento de requisitos. Relataram em um experimento que 

envolveu vinte e cinco especialistas de várias empresas industriais com o fito de 

coletar requisitos, usando uma técnica Storytelling para um caso particular de 

máquina de bilhetes. Investigou-se a eficácia da utilização de uma técnica 

Storytelling em comparação com uma técnica tradicional de brainstorming. A 

qualidade e o grau de detalhamento dos requisitos desenvolvidos, utilizando uma 

abordagem Storytelling, foi muito maior do que os desenvolvidos usando 

abordagens tradicionais, tais como brainstorming. 

Menten; Scheibmayr; Klimpke (2010) apresentaram um método para 

levantamento e documentação de requisitos. O método utiliza tecnologias 

colaborativas (um sistema wiki) e gravações de áudio para permitir que várias partes 

interessadas ao levantamento e documentação dos requisitos e seus raciocínios em 

ambientes de desenvolvimento de software distribuídos globalmente. A vinculação 

da documentação de requisitos no wiki com seções de gravação de áudio de 

entrevistas semi-automatizadas com os interessados garantem a rastreabilidade dos 

raciocínios dos requisitos. Os resultados de uma avaliação do método mostram que 

a abordagem é promissora. Ele permite a participação de todos os interessados, 

apoia um entendimento comum sobre os requisitos e evita erros de interpretação, e 

divulgação de informações falsas. 

Conforme os estudos realizados pelos autores citados nesta seção, 

verifica-se que representações visuais e lúdicas desempenham um papel importante 

na comunicação com os usuários finais e clientes. Essas representações, assim 

como os diagramas, são acreditadas para transmitir informações de forma mais 

eficaz para o usuário final. 

 

 

2.4 DIFICULDADES ENCONTRADAS NO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 

 

 

No processo de levantamento de requisitos pode ocorrer problemas como 

falta de clareza, por isso Sommerville (2011) faz uma distinção usando o termo 
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“requisitos de usuário”, para expressar os requisitos abstratos de alto nível, e 

“requisitos de sistema”, para expressar a descrição detalhada do que o sistema deve 

fazer. 

Identificar requisitos de um sistema não é uma tarefa fácil. Requisitos 

identificados incorretamente, incompletos, inconsistentes ou ambíguos impactam 

diretamente o desenvolvimento e a qualidade do software. 

Um dos fatores que contribui para dificuldades no levantamento de 

requisitos é a lacuna entre as reais necessidades e os requisitos dos usuários. Erro 

no entendimento dos requisitos identificados é um dos principais fatores de 

insucesso, retrabalho, atrasos de cronograma e aumento de custos durante o 

processo de desenvolvimento de software (BJARNASON; WNUK; REGNELL, 2011).  

Bjarnasom, Wnuk e Regnell (2011) salientam que as falhas de 

comunicação e interpretação dos requisitos podem ter consequências graves e 

dispendiosas em termos de questões de esforço e qualidade desperdiçados, além 

disso podem não atender as expectativas dos clientes e até mesmo comunicar uma 

imagem errada. 

O levantamento de requisitos é uma atividade difícil por diversas razões, 

como apresentados por Sommerville (SOMMERVILLE, 2011): 

i. Os stakeholders podem não saber exatamente o que querem ou 

esperam do sistema, eles podem achar difícil expressar de forma clara as suas reais 

necessidades. 

ii. Os stakeholders podem utilizar termos técnicos, com conhecimento 

implícito, referentes a seu domínio de conhecimento e estes termos podem não ser 

compreendidos pelos engenheiros de requisitos. 

iii. Os stakeholders podem ter diferentes formações e visões a respeito de 

determinados requisitos, podem expressar as mesmas necessidades de formas 

diferentes ou podem discordar em relação a um mesmo requisito. 

iv. Fatores políticos ou sociais podem influenciar os requisitos do sistema. 

Os stakeholders podem definir requisitos com base em expectativas pessoais, 

buscando maior influência na organização; podem ter resistência ao novo sistema, e 

dessa forma, passar informações incorretas. 

v. O ambiente de negócios é dinâmico e, portanto, novos requisitos ou 

mudanças em requisitos já definidos podem ocorrer a partir de mudanças de 
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ambiente, como a entrada de novos stakeholders que não foram consultados 

inicialmente. 

 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

 

Verificou-se neste capítulo que, na fase de levantamento de requisitos, é 

possível interagir com os interessados por meio da observação e de entrevista, de 

brainstorming e etnografia, podendo usar para especificação de requisitos cenários, 

protótipos, storyboards, diagramas de casos de uso e diagramas de sequência para 

ajudar os stakeholders a compreenderem o sistema (PRESSMAN, 2011; 

SOMMERVILLE, 2011).  

Os engenheiros de requisitos utilizam diversas técnicas ou práticas para a 

fase de levantamento e especificação dos requisitos (PAETSCH; EBERLEIN; 

MAURER, 2003). Neste trabalho apresentamos algumas dessas técnicas, incluindo 

dois diagramas que fazem parte da UML (Linguagem de Modelagem Unificada) e 

que representam a utilização de cenários (PRESSMAN, 2006). 

Destacou-se também o uso de notações visuais, visualizações tabulares, 

visualizações quantitativas e mapas mentais como métodos não tradicionais 

utilizados na especificação de requisitos.   

Alguns trabalhos relacionados foram apresentados mostrando algumas 

ferramentas de apoio como jogos, vídeos, sistema de colaboração on-line e um 

sistema wiki. 

No próximo capítulo será apresentado um estudo feito sobre Histórias em 

quadrinhos e alguns exemplos da aplicabilidade dessas histórias em diversos ramos 

de atividades, e a sua contribuição como mecanismo facilitador da comunicação e 

entendimento. 
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3 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS  

 

 

As Histórias em quadrinhos (HQs) estão presentes em diversas 

formações culturais e sociais, com denominações diferentes: na América Latina de 

língua espanhola, historieta; no Brasil, histórias em quadrinhos; na Espanha, tebeo 

ou historieta; nos Estados Unidos, comics ou storyboards; na França, 

bandesdessinées; na Itália, fumetti; no Japão, mangá; em Portugal, histórias aos 

quadradinhos ou banda desenhada, são alguns exemplos. 

Como no Brasil, histórias em quadrinhos é um nome composto, sua 

repetição textual costuma ser reduzida pelo apelido de “quadrinhos” ou pela sigla 

“HQ”. 

É possível identificar as histórias em quadrinhos como sendo um sistema 

narrativo por meio de imagens fixas aliadas às linguagens escritas, e derivam as 

primeiras formas de comunicação visual (MCCLOUD, 1998). 

Eisner (2010) denomina as histórias em quadrinhos em arte sequencial. 

“Quando se examina uma obra em quadrinhos como um todo, a disposição dos seus 

elementos específicos assume a característica de uma linguagem”. 

Usando os termos do autor, para captar e encapsular os eventos no fluxo 

da narrativa faz-se necessária a sua decomposição em segmentos sequenciados 

(EISNER, 2010). Esses segmentos são os quadrinhos, ou seja, são as 

representações fixas de um momento ou de uma sequência de momentos de uma 

determinada ação. 

Os quadrinhos possuem alguns aspectos artísticos em comum: os 

imagéticos, que representam a moldura de cada cena; os balões, que inclui tanto o 

balão de fala como o balão de pensamento; os retângulos das legendas, com a voz 

do narrador; as onomatopeias, que são figuras de linguagem na qual se reproduz 

determinado som com um fonema ou palavra (PIGOZZI, 2013). De acordo com 

Pigozzi (2013), nas histórias em quadrinhos, as expressões da face definem o 

caráter, o tipo do personagem, além de exteriorizarem, no decorrer da narrativa, 

suas emoções e sentimentos. 

As linguagens existentes nas histórias em quadrinhos, por meio dos seus 

diversos aspectos artísticos, educacionais, estéticos, políticos e sociais trabalham 

fortemente a leitura de imagens e de texto e, com isso, constituem um veículo 
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privilegiado que possibilita o registro de visões particulares sobre os acontecimentos 

culturais, econômicos e sociais, ao longo da história (MCCLOUD, 2005). 

Diante deste leque de recursos, as HQs se tornaram um suporte de 

informações que apresentam uma linguagem diferenciada dos outros recursos 

informacionais, possuindo vários mecanismos de significativa riqueza, o que acaba 

por potencializar a sua capacidade para o registro de informações, para diversas 

formas de expressão e comunicação. Com isso, os quadrinhos possuem em termos 

de linguagem, um potencial diferenciado em relação aos demais instrumentos de 

ação e comunicação. 

As histórias em quadrinhos também são leituras lúdicas pela junção das 

imagens com conteúdos dos textos, possibilitando uma melhor compreensão do 

assunto narrado. Esta junção de imagem e texto é muito importante para as HQs, 

pois as informações presentes em cada quadro devem transmitir ao leitor a 

compreensão da mensagem. 

As HQs não podem somente ser vistas como material de leitura 

infantojuvenil. A linguagem vai além dos quadrinhos. A informação empresarial com 

a implantação de novos sistemas internos; os cuidados com acidentes de trabalho; 

em projetos sociais das empresas; nos serviços públicos em campanhas de saúde e 

de educação; na área publicitária explicando o produto e a venda ou buscando 

agregar valor ao produto; quadrinhos para profissionais liberais apresentarem de 

seus serviços etc. 

É preciso que o leitor decodifique as imagens e interprete as ideias 

expressas nas histórias, de modo que nesse processo de comunicação reconheça o 

significado e o impacto emocional das imagens (EISNER, 2010). 

 

 

3.1 A APLICABILIDADE DA HQ EM DOMÍNIOS DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

 

Esta seção apresenta a aplicabilidade de HQs em várias áreas diferentes 

e que trouxeram grande contribuição no aspecto de compreensão e entendimento. 

Tobita (2011) descreveu um método “Computando Quadrinhos” que utiliza 

as características clássicas de quadrinhos para criar uma interface de usuário única 
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que melhora a comunicação. Analisou os quadrinhos do ponto de vista de uma 

interface de usuário, focando visualização de informação e, em seguida, 

desenvolveu vários sistemas com base nos resultados da análise. O objetivo era a 

criação de quadrinhos e aplicação, ambos os quais podem ser utilizados para 

promover a comunicação criativa e visual. 

Takeda et al. (2012) acreditam que o processo de ensino computacional, 

com a utilização de HQ, pode ajudar os alunos a compreenderem e consolidarem 

conceitos apresentados nos cursos de graduação no campo de computação, 

tornando possível a imersão e uma participação muito mais efetiva dos alunos, bem 

como um melhor equilíbrio entre o conhecimento dos alunos mais experientes e dos 

alunos menos experientes.  

Babaian (2014), como professor de biologia e artista, sempre usou o 

desenho para trazer os alunos mais próximos do mundo natural e ajudá-los a 

aprofundar sua compreensão da forma. Descobriu que poderia transferir a narrativa 

visual de biologia, usando desenho e histórias em quadrinhos para as aulas de 

anatomia e para os residentes de cirurgia e estudantes de medicina. Esta fusão de 

arte e ciências da vida resultou em um show de Belas Artes, com dois artigos 

publicados e um Gráfico de Desenho sobre Tireoidectomia apresentado em uma 

conferência no Colégio de Médicos e Cirurgiões na Filadélfia. 

 

 

3.2 A APLICABILIDADE DA HQ NA ÁREA DE TI 

 

 

Apresenta-se aqui a fundamentação teórica para o embasamento da 

utilização de HQ em diversas áreas de Tecnologia da Informação, como banco de 

dados, ensino de redes de computadores, entre outros. 

Beyer e Hassan (2006a) consideram que sistemas de grande porte têm 

uma rica história de desenvolvimento e introduziram a Evolução Storyboards para 

documentar as alterações importantes na estrutura durante o tempo de vida de um 

sistema. A implementação toma como entrada uma série de gráficos de software e 
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gera automaticamente uma evolução storyboard. O conceito foi ilustrado 

apresentando um storyboard para o PostgreSQL1. 

Ainda Beyer e Hassan (2006b) confirmam que a compreensão da 

estrutura de um sistema de software pode ser melhorada por meio da análise da 

evolução do sistema durante o desenvolvimento. Apresentaram uma técnica de 

Evolução Storyboard, que oferece vistas dinâmicas de evolução da estrutura de um 

software. Os conceitos foram implementados em uma ferramenta que extrai 

automaticamente gráficos de dependência de software de repositórios de controle de 

versão e calcula com base em painéis de roteiros para diferentes períodos de 

tempo. O método foi aplicado a vários grandes sistemas de software de código 

aberto e demonstraram que ele fornece informações adicionais no projeto 

ArgoUML2. 

Guérin, Rigaud e Mercier (2013) apresentaram eBDtheque, um banco de 

dados de várias imagens de quadrinhos e para cada história é guardado no banco 

as informações sobre a quantidade de painéis, balões e linhas de texto, além de 

anotações semânticas. O banco de dados consiste de uma centena de páginas de 

vários álbuns de quadrinhos. Apresentaram também o software usado para 

estabelecer e guardar essas informações e uma ferramenta para validar os 

resultados. Novas anotações semânticas, como o ângulo de visão ou o tipo de 

disparo de um painel, em breve será adicionado por especialistas do domínio. Tipo 

de balões (por exemplo, fala, pensamento, narração ilustrativa) e a filiação entre os 

objetos são dois pontos que estão colocados como trabalhos futuros. 

Ganesh (2013) salienta que o método existente de ensino de redes de 

computadores tem várias deficiências. Neste trabalho utilizou histórias em 

quadrinhos, preparados em alinhamento com o objetivo claro, como um material 

suplementar ao curso, para facilitar o entendimento dos conceitos em Redes de 

Computadores. O método foi aplicado aos alunos do 3° ano de Engenharia da 

Computação e observou-se que: o grau de aprendizagem dos estudantes expostos 

a histórias em quadrinhos foi melhor, comparado aos alunos lecionados com 

metodologia existente; a história em quadrinhos como um complemento adiciona 

elemento de diversão para o processo de ensino-aprendizagem. 

                                            
1
 Sistema Gerenciador de Banco de Dados. 

2
 Aplicação open source que usa UML para modelar o desenho de software de computador. 
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Forsyth e Tech (2013) destacaram que, em um ambiente interdisciplinar, a 

rápida criação e avaliação de protótipos são fundamentais para alcançar um 

resultado favorável do projeto. Propuseram o uso de storyboards eletrônicos como 

uma ferramenta para definir sistemas de computação pervasiva. A pesquisa mostrou 

como storyboards pode ser usado para capturar elementos comportamentais, tais 

como ação, contexto e tempo. Usando esta técnica evita problemas comuns quando 

se trabalha em um ambiente interdisciplinar, e fornece um meio descritivo que é 

acessível a todos os membros de uma equipe de design. 

Derksen et al. (2013) destacam que, com a crescente importância dos Big 

Data e, talvez, mais importante ainda, a aplicação de Big Data que se autoquantifica, 

é muito importante para os designers mostrar abordagens práticas e esclarecer 

detalhes nas descrições. Propuseram um novo gênero de "histórias de dados", onde 

o objetivo é criar narrativas que, ancoradas em Big Data, fornecem uma forma de 

experiência compartilhada que pode ser usada para as ideias de design e para 

comunicar sua importância potencial. Concluíram que Histórias de dados são 

importantes porque podem ajudar a fornecer o contexto para obter informações e, 

assim, criar um quadro comum de entendimento. 

Meskens (2010) descreve como os princípios e as técnicas de quadrinhos 

podem facilitar storyboards na abordagem da ferramenta COMuICSer (Colaboração 

Multidisciplinar Centrada na Engenharia de Software). Essa ferramenta fornece 

diretrizes como uma espécie de formalização de storyboards. Concluiu que, com a 

história em quadrinhos, storyboards são criados rapidamente para explicar um 

determinado cenário. Essa notação gráfica pode ser facilmente compreendida por 

todos os membros de uma equipe multidisciplinar, incluindo usuários finais, e provou 

ser adequada para se obter um entendimento comum. 

Thronesbery Molin e Schreckenghost (2007) descreveram o progresso no 

desenvolvimento de uma ferramenta de software para ajudar a criar, comunicar e 

refinar o conceito de operações (CONOPS) das informações. Criaram uma 

ferramenta de storyboards que representa informações para definir um conceito de 

operação e ilustrá-la com cenários e storyboards. Esse conceito, descreve a tarefa 

do usuário que deve ser fornecida por um sistema novo ou modificado. A ferramenta 

suporta a tradução da informação encenada para uma linguagem de engenharia do 

sistema que pode ser utilizada diretamente por programadores do sistema. 
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3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO DE HQs 

 

 

Verificou-se, neste capítulo, que as Histórias em Quadrinhos têm sido um 

mecanismo muito utilizado na área de ensino e em diversas outras áreas 

relacionadas à tecnologia da informação. De posse dos depoimentos dos autores na 

seção 3.1 e dos trabalhos apresentados anteriormente na seção 3.2, este trabalho 

define que as Histórias em quadrinhos podem trazer benefícios para a comunicação, 

sendo um meio facilitador da compreensão e do entendimento. 

De posse desses estudos apresentados nos Capítulos 2 e 3, uma 

proposta de utilização de Histórias em quadrinhos na especificação de requisitos é 

apresentada no Capítulo 4. 
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4 PROPOSTA DO MÉTODO DE SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS UTILIZANDO HQ 

 

 

Todo projeto de software é concebido para entregar uma solução de 

acordo com os requisitos do cliente, para isto, é preciso primeiro entender da melhor 

maneira possível o problema, documentá-lo, e disponibilizá-lo de uma forma 

compreensível para o cliente. 

Segundo Pressman (2011) e conforme apresentado no Capítulo 2, é 

preciso fornecer um mecanismo adequado para se entender aquilo que o cliente 

deseja, analisando as necessidades, avaliando a viabilidade e negociando uma 

solução razoável para o problema. 

Após o entendimento do problema, o desenvolvedor deve organizar a 

solução de modo que sua construção e entrega, estejam de acordo com os 

requisitos do cliente. 

Conforme verificado no Capítulo 2, especificamente na Figura 2, um 

modelo do processo de levantamento e análise dos requisitos é composto por quatro 

atividades, sendo:  

1 descoberta de requisitos;  

2 classificação e organização de requisitos;  

3 priorização e negociação de requisitos;   

4 especificação de requisitos.  

Em cada atividade existe interação com pessoas. Cada uma utiliza de 

técnicas e ferramentas para contribuir para o melhor entendimento dos requisitos. 

Apresenta-se na Figura 5 um mapa mental com as técnicas e ferramentas 

abordadas no Capitulo 2 para as atividades da Figura 2. 

 

 

 

Figura 5 - Mapa mental das Atividades ER 
Fonte: Autoria própria 
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Para alcançar o objetivo deste trabalho será desenvolvido um método que 

permitirá a utilização de simulação de cenários utilizando HQ na especificação de 

requisitos. Dessa forma, todos os envolvidos com o projeto poderão compreender 

claramente os requisitos levantados, até mesmo as pessoas que não possuem 

familiaridade com documentos de especificação desses requisitos. A Figura 6 

apresenta o contexto no qual o método proposto é inserido: 

 

 

 
Figura 6 – O processo de levantamento e análise dos requisitos e inserção do método 
Fonte: Adaptado de Sommerville (2011, p.71). 

 

 

Após analisar as técnicas de especificação de requisitos existentes (vide 

Seção 2.2 e 2.3), a proposta deste trabalho se insere na utilização de HQ na 

especificação de requisitos. 

Em termos de estrutura, o método deverá ser capaz de transmitir de 

forma clara e consistente as informações referentes aos requisitos levantados. 
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Considerando esse aspecto, espera-se que um artefato simples e eficiente seja 

produzido para atender a proposta desse trabalho. 

Analisando a Figura 6, com a inserção do método, cada retângulo que 

compõe os itens 4.1, 4.2 e 4.3 será descrito em uma subseção neste Capítulo. 

 

 

4.1 DEFINIR A LINGUAGEM PARA ESPECIFICAÇÃO 

 

 

A UML3, uma das linguagens para especificação de requisitos, tornou-se 

a representação gráfica mais presente em projetos de sistemas de software 

orientado a objeto (LIMA, 2011). No entanto, a simbologia da UML possui algumas 

especificidades que dificultam a leitura do documento de requisitos por parte do 

usuário final. 

Price e Toscani (2008) colaboram com a afirmativa traçada no parágrafo 

anterior, os autores enfatizam que o desenvolvimento de um programa torna-se mais 

fácil se a linguagem de programação em uso estiver próxima ao problema a ser 

resolvido. Seguindo nesta linha de pensamento dos autores, pode-se afirmar que o 

entendimento dos requisitos levantados, também se torna mais fácil, se a linguagem 

de especificação dos requisitos em uso estiver mais próxima à realidade do 

problema. 

Com este intuito, nesta proposta, foi inserida a utilização da linguagem 

das HQs na especificação dos requisitos. 

Uma linguagem é caracterizada como um protocolo de comunicação. Este 

protocolo possui regras sintáticas e semânticas. A linguagem conforme descrito por 

Louden (2004) deve possuir um alfabeto, composto por símbolos aceitos pela 

linguagem. Para descrever a sintaxe das linguagens, são criadas gramáticas. 

Fazendo uma analogia entre as linguagens de programação e a 

linguagem de especificação de requisitos que utiliza HQs, é preciso definir um 

alfabeto. Os símbolos aceitos por esta linguagem das HQs são definidos por um 

conjunto de personagens ativos (Figura 7), as formas de comunicação (Figura 8) e 

os objetos (Figura 9), que são passivos. 

                                            
3
 Linguagem de Modelagem Unificada 
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É importante salientar que o conjunto de símbolos apresentados para os 

personagens ativos (Figura 7) são caracterizados finitos, porém o engenheiro de 

requisitos pode adicionar novos personagens, segundo a sua necessidade. Esta 

adição também é válida para os objetos passivos (Figura 9). 

 

 

 

Figura 7 - Exemplos de Personagens Ativos 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

Figura 8 - Formas de Comunicação 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

Figura 9 - Objetos Passivos 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

Além das formas de comunicação por balões (Figura 8), elementos 

textuais podem ser utilizados para transmitir informações importantes sobre as 

regras de negócio4, conforme apresentado na Figura 10. 

                                            
4
 São declarações que especificam particularidades das funcionalidades a serem desenvolvidas. 
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Figura 10 - Elementos Textuais 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

Após a definição dos símbolos que compõem a linguagem de 

especificação proposta neste trabalho, é necessário definir uma gramática para a 

linguagem das HQs.  

Caso o leitor tenha dúvidas em entender uma gramática computacional, 

uma explicação de gramática é apresentada no Apêndice E. 

Uma gramática define uma estrutura sobre um alfabeto de forma a 

permitir que apenas determinadas combinações sejam válidas. Dessa forma, uma 

gramática pode ser definida como um sistema que gera linguagens. Como a 

linguagem a ser gerada é a linguagem das histórias em quadrinhos, uma gramática 

com combinações válidas para histórias em quadrinhos precisa ser definida.   

Será apresentada a gramática da Linguagem das HQs (definida por GHQ) 

e descrita formalmente como: 

 

GHQ = (NHQ, tHQ, PHQ, SHQ), onde: 

NHQ = {História, Personagens, Comunicação, Objetos, Textos, Pc, Po, C, 

O, Ot, Pt, T} 

tHQ = {   

 

} 

PHQ = é o conjunto de Regras Gramaticais apresentadas na Figura 11. 

SHQ = História 
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Figura 11 - Gramática definida para HQs 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

Cada linha da Gramática definida na Figura 11 representa uma Regra 

Gramatical, onde cada Regra será desdobrada em uma cadeia de símbolos 

(terminais e não terminais). É importante salientar que uma Regra pode derivar em 

uma outra Regra da Gramática. As especificações das regras gramaticais serão 

apresentadas, conforme descrição feita por Louden (2004). 

Para explicar as regras gramaticais, tenha como base a primeira linha da 

gramática da Figura 11, na qual é possível perceber: 

i. A palavra “História”. Esta palavra define o nome de uma Regra 

Gramatical. 

ii. O símbolo “”. Representa uma derivação. Este símbolo é seguido por 

uma cadeia de símbolos, que pode ser um nome de uma Regra (em nosso caso são 

várias Regras) ou um próprio símbolo do alfabeto da linguagem. 

iii. As palavras “Pc”, “Po”, “O”, “Ot”, “Pt”, “Textos”, “C” e “T”. São os nomes 

de Regras Gramaticais. 

iv. O símbolo “|”. Representa a palavra “ou”, esta barra vertical separa as 

opções de derivações da Regra “História”. 



50 
 

Portanto, a regra define a estrutura cujo nome está à esquerda da seta e 

essa estrutura é definida, escolhendo uma opção à direita, separada pelas barras 

verticais.  

As regras gramaticais determinam as cadeias válidas de símbolos 

fazendo uso de derivações. Uma derivação é uma sequência de substituições de 

nomes de Regras por escolhas à direita das regras gramaticais. Uma derivação 

começa com um único nome de Regra, que chamamos de símbolo inicial da 

gramática. A cada passo na derivação, uma única substituição é efetuada com base 

em uma escolha de regra gramatical.  

Como definido na formalização da gramática, “História” é o símbolo inicial. 

É por meio dessa regra que a linguagem começa a ser descrita. Dessa forma, 

“História” pode derivar para 5 opções que estão separadas pelo traço vertical na 

Gramática.  

Vale destacar que a Gramática GHQ foi normalizada, seguindo as etapas 

de normalização e de simplificação de gramática utilizando a Forma Normal de 

Chomsky (FNC), evitando assim que a gramática possua símbolos vazios e 

recursividade à esquerda (MENEZES, 2000). 

Uma derivação da Gramática GHQ é apresentada, de acordo com as 

regras Gramaticais no Quadro 1: 

 

 

 
Quadro 1 - Derivação da Gramática GHQ 
Fonte: Autoria própria. 
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A derivação sempre se inicia pela Regra Inicial da Gramática, no caso da 

Gramática da Figura 11, a Regra Inicial é “História”. Nessa derivação, a escolha foi 

para a primeira opção da Regra “História”, foram feitas 9 derivações (vide Quadro 1), 

essas derivações são feitas por escolhas do lado direito da Regra, que 

descreveremos passo a passo, conforme apresentada no Quadro 1: 

No passo (1), a Regra “História” foi derivada e substituída pela opção “Pc 

Po”. 

No passo (2), apenas o primeiro símbolo “Pc”, da linha anterior, foi 

derivado para “Personagens C”, mantendo na sequência o símbolo “Po”. 

No passo (3), o primeiro símbolo “Personagens”, da linha anterior, foi 

derivado para , mantendo na sequência os símbolos “C Po”. 

No passo (4), o símbolo é copiado e deriva-se o símbolo “C” para 

“Comunicação”, mantendo na sequência o símbolo “Po”. 

No passo (5), o símbolo  é copiado e deriva-se o símbolo 

“Comunicação” para , mantendo na sequência o símbolo “Po”. 

No passo (6), os símbolos são copiados e deriva-se o símbolo “Po” 

para “Personagens O”. 

No passo (7), os símbolos  são copiados novamente e deriva-se o 

símbolo “Personagens” para , mantendo na sequência o símbolo “O”. 

No passo (8), os símbolos   são copiados e deriva-se o 

símbolo “O” para “Objetos”. 

No passo (9), os símbolos   são copiados novamente e deriva-

se o símbolo “Objetos” para . Dessa forma a derivação termina, porque todos os 

símbolos são terminais. 
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A árvore de análise sintática correspondente à derivação da gramática do 

Quadro 1, é apresentada na Figura 12: 

 

 

 

Figura 12 - Árvore de análise Sintática GHQ 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Nesta seção foi feita uma demonstração de como definir uma linguagem 

para especificação de Requisitos. Um alfabeto foi especificado, com a definição dos 

símbolos aceitos pela linguagem, por meio da definição dos personagens ativos, as 

formas de comunicação, os elementos textuais e os objetos. Após a definição de 

todo esse alfabeto, uma Gramática para a linguagem das HQs também foi definida 

para ser utilizada pelo analisador sintático. 

 A seguir, na seção 4.2 será demonstrado como os requisitos podem ser 

documentados, utilizando a Linguagem das HQs. 

 

 

4.2 DOCUMENTAR REQUISITOS UTILIZANDO A LINGUAGEM DEFINIDA 

 

 

Na construção de HQs, é preciso também estabelecer alguns elementos 

para que a história possa ser apresentada corretamente quanto aos aspectos 

sintáticos e semânticos da especificação dos requisitos. 
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Na análise de uma linguagem de programação feita por um compilador, 

para que o programa escrito em uma linguagem seja compilado, antes passa por 

testes do Analisador Sintático e Analisador Semântico (LOUDEN, 2004). 

A Análise Sintática determina os elementos estruturais do programa e 

seus relacionamentos. Esta fase tem por função verificar se a estrutura gramatical 

do programa está correta, verificando se essa estrutura foi formada usando as 

regras gramaticais da linguagem (PRICE; TOSCANI, 2008). 

Muitas vezes, o Analisador Sintático opera com o Analisador Semântico, 

cuja principal atividade é determinar se as estruturas sintáticas analisadas fazem 

sentido ou não durante a execução (PRICE; TOSCANI, 2008).  

Nesta fase de documentação dos requisitos, é proposto submeter a 

História construída a uma Análise Sintática e Semântica, antes de apresentar essa 

documentação aos stakeholders. 

Nas HQs somente os personagens podem estar ligados com balões de 

falas e pensamentos. 

A Figura 13 representa uma HQ que se for analisada sintaticamente está 

errada, porque um computador não pode possuir pensamentos, apenas os 

personagens podem estar ligados com balões de falas e pensamentos. Ao 

analisarmos a Figura 11, não é possível encontrar a Regra “Objetos Comunicação”, 

portanto, não há uma Regra na Gramática GHQ (Figura 11) que reconheça a história 

da Figura 13 como sintaticamente correta. 

 

 

 

Figura 13 - HQ Cadastrar Aluno 
Fonte: Autoria própria 
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De acordo com a gramática definida para HQs apresentada na Figura 11, 

será mostrado cinco quadrinhos criados a partir da Gramática que, se forem 

analisados sintaticamente, estão corretos (vide Figura 14). 

 

 

1) HistóriaPc Po 

 

2) HistóriaPc O 

 

3) HistóriaOt O 

 

4) História Po  Textos 

 

5) História Pt C  

       

Figura 14 - Quadrinhos da Gramática GHQ 
Fonte: Autoria própria 
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A seguir, será demonstrada uma análise de cada quadrinho da Figura 14. 

No quadrinho 1, o analisador sintático começa a análise, utilizando a 

primeira opção da Regra História da Figura 11. A derivação aceita para essa opção 

é demonstrada no Quadro 2.  

 

 

 

Quadro 2 - Derivação do quadrinho 1 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

No quadrinho 2, o analisador sintático começa a análise, utilizando a 

segunda opção da Regra História da Figura 11. O Quadro 3 mostra a derivação 

aceita para essa opção. 
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Quadro 3 – Derivação do quadrinho 2 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

No quadrinho 3, o analisador sintático começa a análise, utilizando a 

terceira opção da Regra História da Figura 11. O Quadro 4 mostra a derivação 

aceita para essa opção: 
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Quadro 4 – Derivação do quadrinho 3 
Fonte: Autoria própria. 

 

Ainda na Figura 14, no quadrinho 4, o analisador sintático começa a 

análise utilizando a quarta opção da Regra História da Figura 11. O Quadro 5  

apresenta a  derivação aceita para esse quadrinho. 
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Quadro 5 - Derivação do quadrinho 4 
Fonte: Autoria própria 

 

 

No quadrinho 5, o analisador sintático começa a análise, utilizando a 

quinta opção da Regra História da Figura 11. O Quadro 6 mostra a derivação aceita 

para esse quadrinho. 
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Quadro 6 - Derivação do quadrinho 5 
Fonte: Autoria própria. 
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É necessário estabelecer alguns cuidados na construção de HQs, de 

forma que esteja correta analisando os aspectos sintáticos e semânticos. Uma HQ 

pode estar sintaticamente correta, porém ao analisarmos a semântica pode estar 

incorreta. Para exemplificar este fato, vamos supor que uma Instituição de Ensino 

Superior esteja com o período para efetuar a matrícula em pleno funcionamento, 

mas para que seja efetuada a matrícula, o candidato deve ter passado pelo 

processo seletivo e ter sido classificado dentro do número de vagas oferecidas. 

 A Figura 15 representa uma HQ que embora esteja sintaticamente 

correta, está errada semanticamente, porque de acordo com a regra de negócio da 

Instituição de Ensino, uma pessoa não pode ser cadastrada como aluno se não 

estiver sido cadastrada primeiro como candidata e ter sido classificada, nesse 

exemplo da Figura 15 não é feito essa conferência. 

Sintaticamente, a Figura 15 está correta e pode ser analisada fazendo a 

derivação com a primeira opção da Regra “História” da Figura 11:  

História  Pc Po 

Semanticamente, a Figura 15 está errada, porque não cumpre o requisito 

estabelecido pela Regra de negócio da Instituição de Ensino, não deixa claro quais 

documentos devem ser apresentados e que deve haver uma consulta no cadastro 

de candidatos, para verificar a classificação do candidato e conferir se ele realmente 

está apto para fazer a matrícula. 

 

 

 

Figura 15 - HQ Efetuar Matrícula. 
Fonte: Autoria própria 
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A HQ, semanticamente correta, deveria representar todo esse processo 

de conferência que envolve a matrícula de um aluno, isso faz parte da especificação 

desse requisito, conforme apresentado na Figura 16: 

 

 

 

Figura 16 - HQ Conferir Classificação e Efetuar Matrícula. 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Além de seguir uma formatação de acordo com as Regras Gramaticais da 

Linguagem (Figura 11), a HQ  também deve atender a requisitos de clareza, 

mostrando o máximo possível de detalhes para facilitar o entendimento dos 

desenvolvedores. 

Nesta seção foi mostrado exemplos de como uma HQ deve ser 

documentada pelo Engenheiro de Requisitos, de forma que possa ser analisada 

sintaticamente e semanticamente. Na próxima seção, essa documentação deve ser 

apresentada aos stakeholders. 
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4.3 APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO E VALIDAÇÃO AOS STAKEHOLDERS 

 

 

Após as análises sintáticas e semânticas da documentação, a etapa 4.3 e 

4.4 (Figura 6) do modelo pode ser efetivada, para isso apresenta-se essa 

documentação descrita em Histórias em quadrinhos para todos os envolvidos com o 

software, desde os usuários e clientes até os analistas e desenvolvedores para que 

sejam validados. Essas etapas serão apresentadas após o capítulo de Métodos e 

Procedimentos. 

Vale destacar que, neste trabalho, os usuários e clientes não precisam ter  

conhecimentos técnicos para validar os requisitos, visto que as linguagens das HQs 

podem ser claramente entendível por qualquer pessoa. 

Nesta etapa, novos requisitos podem ser descobertos, assim como outros 

detalhes importantes para o processo também. 

No próximo capítulo, serão apresentados os métodos e procedimentos 

para realização da pesquisa experimental. 
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5 MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

Fabri et al. (2005) afirmam que toda e qualquer pesquisa científica deve 

trazer consigo um valor agregado, para que a humanidade possa se beneficiar e 

conquistar uma melhoria constante em sua qualidade de vida. 

O método utilizado para o desenvolvimento deste trabalho é a pesquisa 

experimental. De acordo com Gil (2002), a pesquisa experimental consiste em 

determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que seriam capazes de 

influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a 

variável produz no objeto. 

A pesquisa experimental caracteriza-se pela manipulação de um aspecto 

da realidade pelo pesquisador. O pesquisador introduz, por exemplo, uma nova 

técnica em uma empresa de software e observa se a produtividade aumenta 

(WAZLAWICK, 2014). 

A metodologia de pesquisa experimental realiza testes, por meio de um 

experimento controlado com o objetivo de produzir dados para serem analisados. 

De acordo com Gil (2002), o planejamento da pesquisa experimental 

implica o desenvolvimento das seguintes atividades: 

 Formulação do problema.  

 Definição da hipótese. 

 Operacionalização das variáveis.  

 Definição do ambiente. 

 Definição dos sujeitos. 

 Definição do plano experimental.  

 Análise, interpretação dos dados e conclusões. 

Estabelecida a relação das atividades necessárias para a pesquisa 

experimental, as próximas seções especificam cada uma delas. 
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5.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Na descrição científica, “problema é qualquer questão não resolvida e que 

é objeto de discussão, em qualquer domínio do conhecimento” (GIL, 2002). 

Com base na definição de Gil (2002), este trabalho define problema como 

uma questão que a pesquisa pretende responder. Todo o processo de pesquisa irá 

girar em torno de sua solução. 

A pesquisa é fundamentada e metodologicamente construída objetivando 

a resolução ou o esclarecimento de um problema, ou seja, o problema é o ponto de 

partida da pesquisa. Da sua formulação dependerá o desenvolvimento da pesquisa 

(SILVA, 2007). 

Ao analisar os estudos apresentados nos Capítulos 1, 2 e 3, tendo em 

vista que existem falhas na comunicação entre os clientes, os desenvolvedores de 

software e os engenheiros de requisitos (vide Capítulo 1), que podem gerar 

problemas na identificação dos requisitos, que conduzirá ao não entendimento das 

regras de negócios da empresa, e dada prerrogativa que no período no qual foi 

desenvolvido este trabalho não foi encontrado um referencial bibliográfico que 

aborde diretamente a utilização de Histórias em Quadrinhos na especificação de 

requisitos, é pertinente estabelecer o problema que justifica a concepção desde 

trabalho: 

 

É possível especificar requisitos de Software utilizando HQs de forma que 
os mesmos sejam analisados sintaticamente? 

 
Segundo Gil (2002), apresentado o problema do trabalho, a próxima 

etapa consiste em oferecer uma solução possível, mediante uma hipótese. 

 

 

5.2 DEFINIÇÃO DA HIPÓTESE 

 

 

Um aspecto que diferencia o trabalho científico do trabalho técnico é a 

existência de uma hipótese de pesquisa (WAZLAWICK, 2014). Para Wazlawick 
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(2014), “a hipótese é uma afirmação da qual não se sabe a princípio se é verdadeira 

ou falsa”. 

De acordo com Gil (2002), “a formulação das hipóteses caracteriza-se 

como a definição formal sobre o que se pretende qualificar como verdadeiro ou falso 

junto ao experimento”. A hipótese é a proposição testável que pode vir a ser a 

solução do problema. 

O processo de pesquisa estará voltado para a procura de evidências que 

comprovem, sustentem ou refutem a afirmativa feita na hipótese. Portanto, as 

hipóteses são possíveis respostas para uma determinada questão de pesquisa.  

A questão inicial de pesquisa que caracteriza este trabalho é:  

É possível especificar requisitos de Software utilizando HQs de 
forma que os mesmos sejam analisados sintaticamente? 
 

Para a questão da pesquisa, existem três respostas possíveis, neste caso 

teremos três hipóteses:  

 Sim, é possível especificar requisitos de software utilizando histórias 

em quadrinhos de forma que os envolvidos com software as 

entendam. Dessa forma, o trabalho dos desenvolvedores de 

software foi mais eficiente, devido a maior clareza no entendimento 

dos requisitos, atingindo os objetivos e expectativas do cliente. 

 Sim, é possível analisar a HQs sintaticamente. 

  Não é possível especificar requisitos de software utilizando histórias 

em quadrinhos e analisá-las sintaticamente. 

 Apresentadas as diretrizes para a construção de uma hipótese, de 

acordo com Gil (2002), o próximo passo consiste na operacionalização das 

variáveis. 

 

 

5.3 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

 

Gil (2012) complementa em sua obra que “o conceito de variável se refere 

a tudo aquilo que pode assumir diferentes valores ou diferentes aspectos, segundo 

os casos particulares ou as circunstâncias”. 
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O objetivo de uma variável é o de conferir maior precisão aos enunciados 

científicos, sejam hipóteses, teorias, leis, princípios ou generalizações (GIL, 2002). 

Na pesquisa, a variável é definida como algo que pode ser classificada 

em duas ou mais categorias. Exemplo: Sexo (Masculino/ Feminino), Classe Social 

(Alta/ Média/ Baixa). 

Para Gil (2002), as variáveis podem ser classificadas, como: 

 Variável independente: aquela que é fator determinante para que ocorra um 

determinado resultado; condição ou causa para um determinado efeito ou 

consequência; estímulo que condiciona uma resposta. 

 Variável dependente: aquele fator ou propriedade que é efeito, resultado, 

consequência ou resposta de algo que foi estimulado; não é manipulada, mas 

é o efeito observado como resultado da manipulação da variável 

independente, ou seja, é o resultado, consequência ou resposta de algo que 

foi estimulado. 

O autor salienta que as variáveis podem ser manipuladas pelo 

pesquisador, sendo que uma variável manipulada tem por objetivo fornecer meios 

para categorizar os participantes, sendo que, as não manipuladas, indicam 

possibilidades de manipulações em estudos futuros. 

Dentro dos contextos das hipóteses, a variável definida para esse 

trabalho é domínio do conhecimento, outras variáveis poderiam ser abordadas como 

idade, área de estudo, mas decidiu-se focar apenas em uma. 

A variável domínio do conhecimento influi na especificação das hipóteses 

dentro do contexto. Ao analisar as hipóteses caracterizadas como verdadeiras, é 

possível identificar a expressão: “...especificar requisitos de software...”. De posse 

desta expressão e com base na prerrogativa que a especificação de requisitos de 

um software está intimamente relacionada com o domínio de conhecimento do 

software, que pode ser Acadêmico, Contábil, Jurídico, Controle de Estoque, 

Bibliotecário entre outros, e com o conhecimento das Regras de negócios de uma 

determinada empresa, justifica-se a definição da referida variável. 

Para Gil (2002), estabelecida as variáveis, o próximo passo é determinar 

o ambiente do experimento. 
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5.4 DEFINIÇÃO DO AMBIENTE 

 

 

Os sujeitos de um experimento desenvolvem suas ações em determinado 

ambiente. Esse ambiente deverá, portanto, proporcionar as condições para que se 

possa manipular a variável independente e verificar seus efeitos nos sujeitos (GIL, 

2002). 

Gil (2002) salienta que as pesquisas experimentais podem ter como 

ambiente o laboratório ou o campo. Dentro desse contexto, dois experimentos foram 

realizados em campo, para Analistas de Sistemas, Engenheiros de Requisitos e 

Desenvolvedores, de duas empresas5, em dias diferentes. Outros dois experimentos 

foram aplicados em campo para alunos de graduação de uma Instituição de ensino. 

O ambiente para realização dos experimentos possui as seguintes 

configurações: 

i. O ambiente deve ser empresarial, no local de trabalho dos 

desenvolvedores nos dois primeiros experimentos e nos dois últimos um ambiente 

educacional, uma sala de aula com computadores. 

ii. Profissionais da área de TI (Analista de Sistemas, Engenheiros de 

Requisitos e Desenvolvedores)/alunos. Devem estar inseridos no ambiente. 

iii. Computadores com acesso à internet, sendo um computador para cada 

um dos envolvidos com o experimento. 

iv. Cada computador deve ter o acesso ao site Strip Generator6, onde 

cada profissional irá desenvolver uma História em Quadrinhos nos dois primeiros 

experimentos.  

v. Cada profissional/aluno deve ter acesso a um formulário de 

caracterização (Apêndice A e Apêndice G). 

vi. Disponibilizar para os Profissionais dos dois primeiros experimentos, os 

Questionários (Quadro 7) contendo 4 questões, sendo um questionário para cada 

História. 

vii. Um computador e um projetor para o responsável pelo experimento. 

 

                                            
5
 A autora não possui autorização formal para divulgar o nome das empresas neste trabalho. 

6
 http://stripgenerator.com/ 
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Q1 A identificação do processo foi uma tarefa simples?

Q2 Você teve facilidade para identificar os atores?

Q3 Você teve facilidade para identificar os objetos?

Q4 Você identificou a parte da HQ que pode ser transferida em software?  

Quadro 7 - Legenda das Questões 

Fonte: Autoria Própria 
 
 

É importante salientar que o modelo de formulário de caracterização dos 

Profissionais dos dois primeiros experimentos encontra-se no Apêndice A e dos dois 

últimos experimentos encontra-se no Apêndice G. O modelo de questionário para as 

Histórias em Quadrinhos dos dois primeiros experimentos encontra-se no Apêndice 

B e dos outros dois experimentos no Apêndice F. 

 

 

5.5 DEFINIÇÃO DOS SUJEITOS 

 

  

Segundo Gil (2002), é necessária a seleção de sujeitos para a realização 

de um experimento. Para o autor, um sujeito não precisa necessariamente ser um 

ser humano, mas que pode ser pombos, ratos ou ainda objetos inanimados, como 

por exemplo, lâmpadas, parafusos, entre outros. 

O autor salienta que, para a escolha do sujeito, é necessário determinar a 

população que será estudada, visto que a pesquisa tem por objetivo generalizar os 

resultados obtidos para a população da qual os sujeitos pesquisados constituem. 

Para isso, devem ser consideradas algumas características para a definição da 

população. Por exemplo, ao se referir a uma população de pessoas, convém que se 

especifique o sexo, a idade etc. 

É importante salientar que a autora deste trabalho não teve controle na 

seleção dos sujeitos, porque eram os colaboradores (analistas e desenvolvedores) 

das empresas de desenvolvimento de software nos dois primeiros experimentos e 

alunos de Graduação nos dois últimos experimentos, portanto, a autora deste 

trabalho apenas caracterizou os sujeitos. Porém, é importante salientar ainda que a 

autora deste trabalho buscou empresas já consolidadas no mercado para execução 

dos dois primeiros experimentos. 
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Os sujeitos são Pessoas, e os dados de caracterização desses sujeitos 

são: Nome, formação, Profissão, tempo de experiência na profissão etc. Esses 

dados devem ser preenchidos em um formulário específico. O formulário está 

disponível no seguinte no endereço http://goo.gl/forms/o6IZNtljiU e no Apêndice A e 

Apêndice G. 

Após determinar os sujeitos, o próximo passo é a definição do plano 

experimental (GIL, 2002). 

 

 

5.6 DEFINIÇÃO DO PLANO EXPERIMENTAL 

 

 

Silva (2007) esclarece que o plano do experimento é “o conjunto completo 

das ações que devem ser tomadas e procedidas para a execução do experimento”, 

ou seja, o plano experimental é um guia para realizar o experimento.  

Esta etapa é um conjunto de observações realizadas, em determinadas 

condições controladas com o objetivo de testar a validade da hipótese formulada. 

Esta seção tem como objetivo apresentar o plano que foi utilizado nos 

experimentos apresentados no próximo capítulo. 

Para a realização dos experimentos, o plano experimental foi estruturado 

de forma a contemplar as seguintes etapas: 

• Definição do ambiente. 

• Definição dos sujeitos. 

• Definição da amostra. 

• Execução do Experimento. 

• Apresentação das informações. 

Na sequência é apresentado o Plano Experimental: 

 

A. Definição do ambiente 

Conforme definido na seção 5.4 o ambiente deve ser empresarial nos dois 

primeiros experimentos, portanto é necessário escolher empresas da área de 

Tecnologia, que trabalham com desenvolvimento de Softwares, e educacional nos 

dois últimos experimentos. Um computador com acesso à internet para cada 
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profissional para terem acesso ao site stripgenerator.com para desenvolverem uma 

história em quadrinhos. 

Um computador e um projetor para o responsável pelo experimento 

apresentar aos profissionais o site StripGenerator e a Gramática (Figura 11) definida 

para a Linguagem das HQs. 

Cada profissional deve ter acesso a um formulário de caracterização, 

conforme Apêndice A e G, e também aos questionários de avaliação das HQs, 

conforme modelo apresentado no Apêndice B e F.  

 

B. Definição do sujeitos 

Conforme definido na seção 5.5, os sujeitos são os Analistas de sistemas, 

Engenheiros de Requisitos e Desenvolvedores de software da Empresa nos dois 

primeiros experimentos e nos dois últimos são alunos de Graduação. Os dados de 

caracterização desses sujeitos são: Nome, formação, Profissão, tempo de 

experiência na profissão, entre outros. Esses dados devem ser preenchidos em um 

formulário específico, um exemplo deste formulário está disponível no Apêndice A e 

no Apêndice G. 

 

C. Definição da Amostra 

É a quantidade de sujeitos que participaram do experimento. Esta 

informação está inteiramente ligada com o número de profissionais da empresa e 

com o número de alunos. Nas empresas selecionadas para este trabalho 

participaram 8 profissionais no 1° Experimento e 17 profissionais no 2° Experimento. 

Os alunos participantes foram 77 no 3º Experimento e 40 no 4º Experimento. 

 

D. Execução dos dois primeiros Experimentos 

Definição da sequência de passos para execução do experimento: 

Passo 1:  A equipe dos profissionais de TI (Sujeitos) reunida na Empresa. 

Passo 2: Solicite que cada profissional preencha o formulário de 

Caracterização, contendo Nome, Formação, Profissão e tempo de experiência. Este 

formulário pode ser impresso e preenchido à mão conforme Apêndice A, ou estar 

disponível on line (http://goo.gl/forms/o6IZNtljiU). 

Passo 3: Solicite que cada profissional acesse o site 

http://stripgenerator.com e crie uma conta, caso não tenha. 
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Passo 4: Apresente para os profissionais o site para desenvolvimento de 

Histórias em quadrinhos (http://stripgenerator.com) e  a Gramática definida para a 

Linguagem das HQs, e deixe essa Gramática (Figura 11) visível durante o 

experimento, utilizando o projetor. 

Passo 5: Solicite que cada profissional desenvolva, no site indicado no 

passo 3, uma história em quadrinhos, dentro de seu ambiente de trabalho, com o 

objetivo de mapear um processo de negócio, destacando os requisitos no decorrer 

da história. Essa história deve estar de acordo com a Gramática apresentada. É 

importante salientar que, neste momento, é possível ter uma variação do domínio de 

conhecimento da HQ. 

Passo 6: Solicite que o profissional salve essa história em quadrinhos e 

envie o link da história para o email do responsável pelo experimento. 

Passo 7: Cada HQ será anexada, pelo responsável do experimento, a um 

questionário com 4 questões (Quadro 7), que deve ser criado utilizando o Google 

Docs. Um modelo do questionário está disponível no Apêndice B e no endereço 

http://goo.gl/forms/jNUaXjnm9P. 

Passo 8: Disponibilize para cada profissional todos os links do Google 

Docs, cada um com a imagem da História em Quadrinhos e as 4 questões.  

Passo 9: Solicite que cada profissional acesse todos os links e responda a 

todos os questionários, exceto sobre a história que ele próprio elaborou. Todos 

responderão o questionário sobre as histórias que os colegas fizeram.  

 

E. Apresentação das Informações dos dois primeiros Experimentos 

As informações coletadas nos dois primeiros experimentos serão 

apresentadas da seguinte forma: 

i. Uma planilha deve ser elaborada com as respostas de todos os 

questionários por histórias. 

ii. Uma outra planilha deve ser elaborada para a obtenção da  média de 

respostas de cada uma das questões em todas as histórias. Nas opções de 

respostas para as questões deve ser utilizada a escala Likert de 5 pontos sendo: 1 – 

Discordo Totalmente, 2 – Discordo, 3 – Não Concordo nem discordo, 4 – Concordo e 

5 – Concordo Plenamente (vide Apêndice B). 

Os dados deverão ser apresentados, com a finalidade de responder a 
seguinte pergunta:  
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É possível especificar requisitos de Software utilizando HQs de 
forma que os mesmos sejam analisados sintaticamente? 
 

iii. Se a média das respostas for maior ou igual a 4 (Não concordo nem 

discordo, Concordo e Concordo Plenamente), o resultado será positivo; senão, se a 

média for menor que 4 (Discordo e Discordo Totalmente), o resultado será negativo. 

Após definir as questões inerentes ao plano experimental dos dois 

primeiros experimentos, no próximo capítulo, será apresentada a aplicação deste 

plano nos experimentos. 
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6 EXECUÇÃO DOS DOIS PRIMEIROS EXPERIMENTOS 

 

 

Para verificar se as hipóteses podem ser qualificadas como verdadeiras 

ou falsas, e dar sequência na pesquisa, dois experimentos pilotos foram aplicados.  

Os experimentos foram apresentados para Analistas de Sistemas, 

Engenheiros de Requisitos e Desenvolvedores, de duas empresas, em dias 

diferentes, sendo cada empresa em um dia. O 1° Experimento continha 8 

profissionais e o 2° Experimento,  17 profissionais. O objetivo era levar esses 

profissionais a desenvolverem uma história em quadrinhos, dentro de seu ambiente 

de trabalho, com o propósito de mapear um processo de negócio. Cada história 

recebeu um número. Na sequência, esses profissionais responderam a um 

questionário (Quadro 7) para cada história em quadrinhos, com 4 questões objetivas 

(vide Apêndice B), eles analisaram a História feita pelos colegas, conforme a 

execução do experimento descrita no Plano Experimental da seção 5.6.  

É importante salientar que o número da amostra a ser analisada 

aumentou, isso se deve ao fato que cada profissional respondeu um questionário 

para cada história desenvolvida pelos colegas. No 1° Experimento temos 8 

profissionais, cada um respondeu 7 questionários referentes as HQs desenvolvidas 

pelos colegas, totalizando uma amostra de 56 questionários. 

Para o 2° Experimento temos 17 profissionais, cada profissional 

respondeu 16 questionários referentes as HQs desenvolvidas pelos colegas, 

totalizando uma amostra de 272 questionários. 

Esses questionários foram analisados e os resultados serão apresentados 

ao final da pesquisa. 

A instanciação do plano experimental definido na seção 5.6, para ambos 

os experimentos, é apresentada no Quadro 8 e Quadro 9. 
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Plano Experimental definido para o 1° Experimento 

Etapas Valores/ Informações 

A - Definição do Ambiente Experimento realizado em uma empresa
7
 de Desenvolvimento de 

Software. Local contendo 9 computadores com acesso à internet e 
um projetor multimídia, sendo um computador para a responsável 
pelo experimento. Os computadores devem possuir acesso ao site 
http://stripgenerator.com 

B - Definição dos Sujeitos Profissionais da área de T.I. (Analista de Sistemas, Engenheiros de 
Requisitos e Desenvolvedores de Software). 
Os sujeitos foram caracterizados com a captura das seguintes 
informações: Nome, formação, Profissão e tempo de experiência na 
profissão. Estas informações foram capturadas por meio de um 
formulário feito no Google Docs, disponível no endereço 
http://goo.gl/forms/o6IZNtljiU e apresentado no Apêndice A. 

C - Definição da Amostra O experimento foi executado em uma empresa de desenvolvimento 
de software, com a presença de 8 profissionais.  

D - Execução do 
experimento 

Para execução do Experimento foram seguidos os passos definidos 
no Plano Experimental da seção 5.6, página 68. 

E - Apresentação das 
Informações 

Com o recebimento das Histórias em Quadrinhos enviadas pelos 
profissionais por email, foi elaborado um questionário e anexado a 
cada história, conforme descrito nos passos 7, 8 e 9 da execução 
do experimento na seção 5.6. 

Quadro 8 - Plano Experimental definido para o 1° Experimento 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

Plano Experimental definido para o 2° Experimento 

Etapas Valores/ Informações 

A - Definição do Ambiente Experimento realizado em uma empresa
8
 de Desenvolvimento de 

Software. Local contendo 18 computadores com acesso à internet e 
um projetor multimídia, sendo um computador para a responsável 
pelo experimento. Os computadores devem possuir acesso ao site 
http://stripgenerator.com 

B - Definição dos Sujeitos Profissionais da área de T.I. (Analista de Sistemas, Engenheiros de 
Requisitos e Desenvolvedores de Software). 
Os sujeitos foram caracterizados com a captura das seguintes 
informações: Nome, formação, Profissão e tempo de experiência na 
profissão. Estas informações foram capturadas por meio de um 
formulário feito no Google Docs, disponível no endereço 
http://goo.gl/forms/o6IZNtljiU e apresentado no Apêndice A. 

C - Definição da Amostra O experimento foi executado em uma empresa de desenvolvimento 
de software, com a presença de 17 profissionais. 

D - Execução do 
experimento 

Para execução do Experimento foram seguidos os passos definidos 
no Plano Experimental da seção 5.6, página 68. 

E - Apresentação das 
Informações 

Com o recebimento das Histórias em Quadrinhos enviadas pelos 
profissionais por email, foi elaborado um questionário e anexado a 
cada história, conforme descrito nos passos 7, 8 e 9 da execução 
do experimento na seção 5.6. 

Quadro 9 - Plano Experimental definido para o 2° Experimento. 
Fonte: Autoria Própria. 

                                            
7
 A autora não possui autorização formal para divulgar o nome da empresa neste trabalho. 

8
 A autora não possui autorização formal para divulgar o nome da empresa neste trabalho. 

http://stripgenerator.com/
http://stripgenerator.com/
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Ao analisar os quadros 8 e 9 é possível perceber na primeira coluna as 

etapas para execução do plano experimental. Lembrando que estas etapas foram 

caracterizadas por GIL (2002) e apresentadas formalmente no Capítulo 5. Já a 

segunda coluna apresenta as informações inerentes às etapas do plano 

experimental. 

Nos quadros 8 e 9 também é possível verificar a etapa D  - Execução do 

Experimento, para essa etapa encontra-se uma explicação detalhada sobre os 

passos definidos para execução do experimento na seção 5.6, página 69. 

As informações coletadas nos experimentos foram validadas conforme 

descrito na etapa E – Apresentação das informações, e encontra-se no plano 

experimental da seção 5.6, página 70.  

A análise dos resultados obtidos, com a aplicação de ambos os 

experimentos, apresentaram os resultados que serão mostrados na seção 6.1 e 6.2 

e estão expressos no Gráfico 1 e Gráfico 3.  

 

 

6.1 RESULTADO DO 1° EXPERIMENTO 

 

 

Uma planilha foi elaborada com as respostas de todos os questionários 

(Quadro 7) por histórias, totalizando 56 questionários e o resultado obtido apresenta-

se no Gráfico 1.  

Conforme o Gráfico 1, as legendas HQ1 até HQ8, do eixo X, representam 

as Histórias em Quadrinhos elaboradas pelos profissionais no experimento. As 

legendas Q1, Q2, Q3 e Q4 representam as questões apresentadas no Quadro 7, 

formuladas para cada história (vide Apêndice B). No eixo Y do Gráfico 1, a escala de 

0 a 5 representa as opções de respostas baseadas na escala Likert, conforme 

detalhado na seção 5.6, página 67, na etapa E – Apresentação das informações. 
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Gráfico 1 - Média de Respostas dos 56 questionários do 1° Experimento 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

De acordo com o Gráfico 1, podemos observar que a questão 2, sobre a 

facilidade de identificar os atores, foi bem avaliada em todas as histórias, já a 

questão 3, sobre a facilidade de identificar os objetos, foi destacada em todas as 

histórias como a questão de maior dificuldade encontrada.  

Das oito Histórias em Quadrinhos apresentadas, foi feita uma planilha 

para a obtenção da média de respostas de cada uma das questões em todas as 

histórias, avaliadas em porcentagem de respostas, exibidas no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Representação em porcentagem do 1° Experimento 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

De acordo com o Gráfico 2 é possível observar que, agrupando todas as 

Histórias em Quadrinhos, conclui-se que, na questão1 (Q1), 75% concordam que a 

identificação do processo foi uma tarefa simples, 13% não concordam e nem 

discordam e 12% discordam. Na questão 2 (Q2), 88% concordaram que tiveram 

facilidade para identificar os atores e 12% não concordam e nem discordam. Na 

questão 3 (Q3), 25% concordam que tiveram facilidade para identificar os objetos, 

63% não concordam e nem discordam e 12% discordam. Na questão 4 (Q4), 38% 

concordam que identificaram a parte da História em Quadrinhos que pode ser 

transferida para um software e 62% não concordam e nem discordam. 

 

 

6.2 RESULTADO DO 2° EXPERIMENTO 

 

 

Para esse 2° Experimento, foram utilizadas as mesmas planilhas do 1° 

Experimento para analisar os dados. A primeira planilha com as respostas de todos 

os questionários por histórias, totalizando 272 questionários é apresentada no 

Gráfico 3. 

Conforme o Gráfico 3, as legendas HQ1 até HQ17, do eixo X, 

representam as Histórias em Quadrinhos elaboradas pelos profissionais no 
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experimento. As legendas Q1, Q2, Q3 e Q4 representam as questões apresentadas 

no Quadro 7, formuladas para cada história. No eixo Y, do Gráfico 3, a escala de 0 a 

5 representa as opções de respostas baseadas na escala Likert, conforme detalhado 

na seção 5.6, página 67, na etapa E – Apresentação das informações. 

 

 

 

Gráfico 3 - Média de Respostas dos 272 questionários do 2° Experimento 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

De acordo com o gráfico 3 podemos observar que todas as histórias em 

quadrinhos foram bem avaliadas, apenas na HQ4 a questão 1, sobre a identificação 

do processo ter sido uma tarefa simples não foi muito bem avaliada.  

O gráfico 4 mostra as informações levantadas nas 17 histórias em 

quadrinhos por questões avaliadas em porcentagem de respostas. Foi feita uma 

planilha para a obtenção da média de respostas de cada uma das questões em 

todas as histórias, o resultado em porcentagem é exibido no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Representação em porcentagem do 2° Experimento 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

Analisando o gráfico 4, ao agrupar todas as histórias em quadrinhos, é 

possível constatar que, na questão1 (Q1), 12% concordam plenamente que a 

identificação do processo foi uma tarefa simples e 23% também concordam, 

totalizando assim 35% que concordam. 59% não concordam e nem discordam e 

apenas 6% discordam. Na questão 2 (Q2), 59% concordam que tiveram facilidade 

para identificar os atores e 41% não concordam e nem discordam. Na questão 3 

(Q3), 53% concordam que tiveram facilidade para identificar os objetos e 47% não 

concordam e nem discordam. Na questão 4 (Q4), 30% concordam que identificaram 

a parte da História em Quadrinhos que pode ser transferida para um software e 70% 

não concordam e nem discordam. 

 

 

6.3 ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO DOS DADOS E CONCLUSÕES 

 

 

O objetivo destes experimentos foi verificar se os profissionais 

conseguem especificar requisitos de software utilizando HQs, e se os mesmos 

conseguem analisar as HQs feitas pelos colegas e identificar os atores, objetos, 

processos e os requisitos do software. Os experimentos foram feitos para testar a 

viabilidade de uso da proposta.  
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Os experimentos apresentaram os resultados descritos na seção 6.1 e 

6.2. Ao analisarmos os resultados dos dois experimentos mostrados nos Gráficos 2 

e 4, e de acordo com a tabela de questões (Quadro 7), é possível concluir em 

ambos os experimentos que: 

 A Identificação do processo foi uma tarefa simples. 

 Os profissionais tiveram facilidade em identificar os atores, isso se 

deve ao fato que as HQs facilitam a identificação dos atores, por 

meio da utilização dos personagens. 

 Com relação à questão 3 (Q3 do Quadro 7), no 2° Experimento ela 

foi melhor avaliada do que no 1° Experimento, talvez porque alguns 

profissionais do 1° Experimento não se atentaram em deixar claro 

nas HQS quais seriam os objetos.  

 Na questão 4 não houve discordância em nenhum dos 

experimentos quanto à identificar a parte da HQ que pode ser 

transferida para software. Os resultados obtidos na questão 4 

mostraram que não houve dificuldades em analisar uma HQ e 

verificar o que deve ser transferido para linguagem de 

programação.  

Verificou-se que os profissionais do 1° Experimento tiveram dificuldades 

em responder à questão 3 (Q3). Dos respondentes, 63% não concordaram e nem 

discordaram que tiveram facilidade em identificar os objetos.  

Pode se concluir que algumas dificuldades deve-se ao fato de que, como 

esses foram os primeiros experimentos, foram executados sem estabelecer um guia 

para criação das histórias em quadrinhos.  

Com o estabelecimento de um guia norteador para criação de histórias 

em quadrinhos, pode ser que essas dificuldades sejam sanadas. 

Propõe-se, então, para sanar essas dificuldades, estabelecer um guia 

norteador para criar e desenvolver as Histórias em Quadrinhos de forma que os 

objetos sejam identificados com mais facilidade e aplicar novos experimentos, 

analisando a HQ sintaticamente de acordo com a Gramática. 

No próximo capítulo será apresentado um guia norteador para criação de 

HQs. 
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7 GUIA NORTEADOR PARA CRIAÇÃO DE HQs 

 

 

Uma história precisa ser bem contada para que seja bem entendida 

(HOWARD; MABLEY, 2002). Segundo os autores (HOWARD; MABLEY, 2002), uma 

história gira em torno de um personagem que deseja algo, que pode ser difícil, mas 

não impossível de alcançar. 

Os quadrinhos, como linguagem, tem a sua especificidade, que não 

reside propriamente no balão, reside, antes, no modo narrativo visual capaz de 

agenciar elipses gráficas e espaciais. O desencadeamento de imagens “congeladas” 

no tempo e no espaço, será sempre relacional, caso contrário, não teremos um 

quadrinho de consequências estéticas, inclusive narracionais e gráficas, realmente 

produtivas (CIRNE, 2000). 

Os autores Howard e Mabley (2002) trabalham com a divisão em três atos 

para a construção de HQs, divididos da seguinte maneira:  

O primeiro ato introduz o leitor no universo e personagens mais 

importantes e estabelece o assunto principal em torno do qual será construída a 

história. 

O segundo ato elabora com muito mais detalhe e intensidade os 

problemas, dificuldades e os obstáculos para que o personagem atinja sua meta. 

Neste ato deve ser feita uma descrição detalhada do processo de especificação dos 

requisitos levantados. 

O terceiro ato descreve como os problemas foram resolvidos, é a 

finalização da história, no nosso caso em se tratando de requisitos, é a finalização 

da proposta de especificação dos requisitos. 

Os autores Howard e Mabley  (2002) afirmam que uma HQ precisa ter um 

começo, um meio e um fim. De acordo com esta afirmação, é possível sintetizar os 

três atos para construção de HQs em: 1 – Situar, 2 – Problematizar e 3 – Solucionar. 

No primeiro ato “Situar”, é preciso situar o leitor quanto ao tema, 

personagens, espaço e tempo. Este processo pode ser dividido em 4 passos: 1°) 

Qual o tema da HQ, 2°) Quem são os personagens, 3°) Onde se passa a HQ e 4°) 

Quando se passa a HQ. 

O tema é o assunto central abordado pela narrativa na HQ, é o assunto 

que abarca o problema da história narrada (FRANCO JUNIOR, 2009). Embora o 
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tema pode se revelar no desenvolvimento da história, é necessário que ele fique 

bem claro para o leitor logo no início da HQ, porque dependendo do assunto tratado 

na HQ pode gerar dúvidas quanto ao processo, neste caso, um tema bem definido 

desde o início deixa o leitor centrado no assunto. 

No primeiro quadrinho (vide 1° quadrinho da Figura 17) defina um tema 

para sua HQ. Exemplos: Calcular Juros, Realizar Acordos, Efetuar Matrícula etc.  

O personagem é um dos principais elementos constitutivos da narrativa 

de uma HQ. É sobre ele que recai a maior atenção dispensada pelo leitor. Os 

personagens são representações dos seres que movimentam a narrativa da história 

por meio de suas ações e/ou estados (FRANCO JUNIOR, 2009). 

É importante que o leitor saiba desde o início da história quem serão os 

personagens, portanto no segundo quadrinho (vide 2° quadrinho da Figura 17) 

defina os personagens da HQ. Exemplo: Secretária, Cliente, Aluno, Diretor etc. 

No terceiro passo é preciso deixar claro onde se passa a HQ, definir o 

espaço e o ambiente. O espaço compreende o conjunto de referências de caráter 

geográfico e/ou arquitetônico que identificam o(s) lugar(es) onde se desenvolve a 

história (FRANCO JUNIOR, 2009).  

O espaço narrativo é o cenário onde se desenvolve a ação. Por meio da 

caracterização espacial (decorações, objetos, cenários, geográficos), o narrador 

define a condição histórica e social dos personagens (FERREIRA et al., 2015). 

O ambiente é o que caracteriza o lugar onde se passa a história. No 

terceiro quadrinho da HQ (vide 3° quadrinho da Figura 17) apresente o ambiente, 

defina alguns objetos que irão compor esse ambiente e se necessário identifique-os 

com o nome. Alguns exemplos de ambientes: Escritório de Contabilidade, 

Financeiro, Setor de Cobrança etc. 

Finalizando o processo do primeiro ato “Situar”, é interessante determinar 

quando se passa a história, isto está relacionado quanto ao tempo, em que período 

do dia ou em que momento do ano a história descrita acontece (vide 4° quadrinho da 

Figura 17).  

O emprego do tempo narrativo  pode ser cronológico, tempo exterior que 

comporta a noção de antes, durante e depois (FERREIRA et al., 2015). Quando se 

fala de requisitos de software esse fator é importante até mesmo para determinar o 

prazo de entrega do requisito. Exemplos: em uma tarde no escritório..., no final do 

semestre..., no período de matrícula... etc. 
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Todos quadrinhos do ato “Situar” estão expressos na Figura 17. 

 

 

 

Figura 17 - Quadrinhos do primeiro ato “Situar” 
Fonte: Autoria própria 

 

 

No segundo ato “Problematizar”, assim como em narrativas de histórias e 

contos, nas HQs é preciso descrever com detalhes o motivo da história com todos os 

procedimentos envolvidos e as dificuldades. Descrever o motivo da história é o 

elemento primordial da narrativa. O motivo se refere ao que provocou o conflito e 

demais problemas que aparecem na história (FERREIRA et al., 2015). 

Em torno do motivo central desenvolvem-se situações breves, nas quais 

aparecem as razões e os objetivos que conduzem as personagens a realizarem 

determinadas performances. 

Em se tratando de documentar requisitos de software por meio de HQs, 

este ato “Problematizar” deve estar bem descrito para que o leitor consiga entender 
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facilmente qual o problema a ser resolvido. Neste ato é necessário detalhar o 

processo. 

 Um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que 

levam à produção de um produto de software, e uma dessas atividades 

fundamentais é a especificação do software, onde são descritas as funcionalidades 

e restrições para o seu funcionamento (SOMMERVILLE, 2011). 

Neste processo deve ser documentada em HQ toda a análise do que o 

software deve fazer, a partir daquilo que foi analisado. Nesta fase a criação das HQs 

pode ser dividida em vários quadrinhos, para que cada detalhe fique bem entendido 

pelo leitor. 

Dando continuidade à história da Figura 17, a Figura 18 apresenta um 

exemplo do ato “Problematizar”. 

 

 

 

Figura 18 - Quadrinhos do segundo ato "Problematizar" 
Fonte: Autoria própria 

 

 

No terceiro ato “Solucionar”, é preciso trazer ao leitor uma solução ou 

conclusão ao problema, assim como prevalece no texto narrativo popular, é 

necessário um desfecho com a resolução dos conflitos e retorno a uma situação de 

equilíbrio ou normalidade conforme apontado pelos autores Ferreira et al.  (2015). 

Neste trabalho o desenvolvimento e criação da HQ é proposta para 

especificar requisitos de software, portanto a HQ deve apresentar no final a solução 

de como os problemas levantados na análise serão resolvidos pelo software do 

sistema computacional. 
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A Figura 19 apresenta um exemplo do ato “Solucionar”, finalizando a 

história da Figura 18. 

 

 

 

Figura 19 - Quadrinhos do terceiro ato "Solucionar" 
Fonte: Autoria própria 

 

 

De acordo com a Figura 19, que representa o ato “Solucionar”, é possível 

finalizar a especificação dos requisitos e destacar os principais requisitos relatados 

na história. Pode-se concluir então que a história “Fechamento de Caixa na 

Tesouraria” apresenta algumas dificuldades no momento de fechar o caixa, pelo fato 

de ser manual e também pela falta de relatórios de conferência. 

Por meio da história relatada identifica-se a necessidade de um relatório 

de fechamento do dia totalizado por entradas, um segundo relatório detalhado dos 

movimentos do dia, um terceiro relatório por tipo de pagamento e também efetuar o 

fechamento do caixa, não permitindo recebimentos após o caixa estar fechado. 

A Figura 20 apresenta a HQ “Fechamento de Caixa na Tesouraria” 

completa, onde todos os quadrinhos são reconhecidos pela gramática definida na 

Figura 11. 
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Figura 20 - HQ Fechamento de caixa na tesouraria 
Fonte: Autoria própria 
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Após a definição do Guia, sintetizamos os três atos para a construção de 

HQs em um resumo para facilitar no momento da construção das histórias. Neste 

resumo está definido os quatro passos do ato Situar de forma resumida e clara. 

Apresenta-se também neste resumo as informações necessárias no ato 

Problematizar e no ato Solucionar. 

Apresenta-se no Quadro 10 o resumo do guia norteador para criação de 

HQs e no próximo capítulo, encontram-se os dois últimos experimentos aplicados 

após a confecção do Guia. 

 

 

Atos para 
construção de 

HQs 

Desenvolvimento da HQ 
Requisitos do software 

Informações 

1 – Situar 

1°) Qual o tema da HQ? 
 

Definir um Tema. Para 
qual domínio do 
conhecimento será 
implementado o 
sistema. 

2°) Quem são os personagens? 
 

Definir os atores que 
irão interagir com o 
sistema. 

3°) Onde se passa a HQ? 
 

Mostrar o ambiente, o 
cenário no qual os 
atores estão inseridos. 
Utilizar objetos, 
decorações, espaço 
geográfico etc. 

4°) Quando se passa a HQ? 
 

Determinar em que 
época, em que período 
de tempo se passa a 
HQ. 

2 – Problematizar Descrever o processo. Detalhar 
a cena. 

Detalhar nos próximos 
quadrinhos quais as 
informações que 
derivam o ambiente e o 
negócio. 

3 – Solucionar Propor uma solução para o 
problema. 

Concluir a História. 
Finalizar a especificação 
dos requisitos 

Quadro 10 - Resumo do guia construtor de HQs 
Fonte: Autoria própria 
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8 EXPERIMENTOS APÓS CONFECÇÃO DO GUIA NORTEADOR DE HQs 

 

 

Após a aplicação do 1° e do 2° experimento (vide Capítulo 6), observou-

se que as histórias não foram adequadamente construídas, a maioria das HQs não 

possuíam tema, outras havia diálogos em balões de pensamentos, outras haviam 

balões de diálogos conectados em objetos, dentre outras coisas, por esse motivo 

decidiu-se a construção de um guia norteador de HQs que foi apresentado no 

Capítulo 7. Observando a construção dessas HQs nos referidos experimentos, uma 

duvida pode ser levantada, no sentido de saber se as pessoas entendem uma HQ 

na especificação de requisitos de software. 

Com o propósito de verificar se uma pessoa entende uma HQ, um terceiro 

experimento foi desenvolvido, onde a autora especificou requisitos de um software 

por meio da construção de uma HQ. A autora criou uma HQ de acordo com o guia 

norteador especificado no Capítulo 7 e baseada na Gramática definida para HQs na 

Figura 11 da seção 4.1.  

Decidiu-se aplicar o experimento primeiramente com uma pequena 

amostra de 5 alunos do curso de Administração e 4 alunos do curso de Ciência da 

Computação. Esses alunos analisaram a HQ e responderam um questionário. 

A instanciação do plano experimental definido na seção 5.6, é 

apresentada no Quadro 11. 

É importante salientar que as etapas descritas no Plano experimental do 

Quadro 11 foram caracterizadas por GIL (2002) e apresentadas formalmente no 

Capítulo 5. Já a segunda coluna apresenta as informações inerentes às etapas do 

plano experimental. Esse plano experimental foi utilizado na primeira amostra com 9 

alunos e depois no experimento efetivo com 77 alunos. 

O Experimento foi aplicado com alunos do Curso de Administração, 

portanto esses alunos não possuem contato com a área de requisitos de software. 

Foi aplicado também para alunos do 1º ano do curso de Ciência da Computação 

e 1º ano do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que embora 

fazem um curso da área de informática, no primeiro ano ainda não tiveram 

ensinamentos sobre requisitos de software. A ideia do experimento foi buscar 

alunos sem conhecimento prévio com requisitos para então verificar se eles 

entendem uma HQ. 
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Plano Experimental definido para o 3° Experimento 

Etapas Valores/ Informações 

A - Definição do Ambiente Experimento realizado em uma sala de aula
9
 com capacidade para 

40 alunos. Esta sala contém 10 mesas com 4 cadeiras cada uma, 
totalizando 40 cadeiras e 20 computadores com acesso a internet. 
Contém também uma mesa com uma cadeira para o professor, um 
quadro branco, 3 canetas para quadro branco, um apagador, um 
projetor multimídia e dois condicionadores de ar.  

B - Definição dos Sujeitos Alunos dos cursos de Ciência da Computação, Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e do curso de Administração. 
Os sujeitos foram caracterizados com a captura das seguintes 
informações: Nome, Idade, onde cursou o ensino médio, se trabalha 
na área de Desenvolvimento de Software (DS), local de trabalho, 
tempo de experiência em DS e se utiliza algum software na 
empresa em que trabalha. Estas informações foram capturadas por 
meio de um formulário feito no Google Docs, disponível no 
endereço https://goo.gl/forms/TkYdQX2vOU07aQel1 e apresentado 
no Apêndice F. 

C - Definição da Amostra Uma amostra teste foi executada com 9 alunos. 
O experimento efetivo foi executado na sala de aula com alunos do 
1° Ano de Ciência da Computação, 1° ano de análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e 3° ano de Administração, em três 
dias diferentes, totalizando 77 alunos. 

D - Execução do 
experimento 

Para execução do Experimento siga os passos: 
Passo 1:  Os alunos (sujeitos) reunidos na sala de aula. 
Passo 2: Solicite que cada aluno preencha o formulário de 
Caracterização, contendo Nome, Idade, onde cursou o ensino 
médio, se trabalha na área de Desenvolvimento de Software (DS), 
local de trabalho, tempo de experiência em DS e se utiliza algum 
software na empresa em que trabalha. Este formulário pode ser 
impresso e preenchido à mão conforme Apêndice F, ou estar 
disponível on line (https://goo.gl/forms/TkYdQX2vOU07aQel1). 
Passo 3: Entregue 1 folha contendo uma HQ para cada aluno e uma 
outra folha contendo o questionário com perguntas referentes a HQ 
para cada aluno ou solicite que cada aluno acesse a HQ e o 
questionário disponível no link 
https://goo.gl/forms/DsRUHrtpkEj2ClyG3. 
Passo 4: Solicite que cada aluno analise a HQ e responda o 
questionário apresentado no Apêndice F. 
Passo 5: Recolha os questionários e as HQs. 

E – Apresentação das 
Informações 

As informações coletadas no experimento foram validadas da 
seguinte forma: 
Um gráfico foi elaborado com a informação se os alunos trabalham 
ou fazem estágio na área de desenvolvimento de software, 
conforme informado no questionário de caracterização dos Sujeitos. 
Uma planilha foi elaborada com as respostas de todas as perguntas 
sobre a HQ. 

Quadro 11 - Plano Experimental definido para o Experimento sobre o entendimento de HQ 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

                                            
9
 Sala de aula, bloco 7 da Fundação Educacional do Município de Assis. 

https://goo.gl/forms/TkYdQX2vOU07aQel1
https://goo.gl/forms/TkYdQX2vOU07aQel1
https://goo.gl/forms/DsRUHrtpkEj2ClyG3
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Essa primeira amostra foi aplicada para nove alunos, cinco alunos do 

curso de Administração e quatro alunos do curso de Ciência da Computação. Eles 

responderam o questionário de caracterização.  

Todos os alunos do curso de Administração estudaram o ensino médio 

em escola pública e não trabalham na área de Desenvolvimento de Software. Dos 

quatro alunos de Ciência da Computação, três estudaram em escola pública e um 

em escola particular. Três alunos trabalham na área de desenvolvimento de software 

e um não.   

Os resultados sobre o contato desses alunos com a área de 

desenvolvimento de software estão apresentados no Gráfico 5. 

 

 

 

Gráfico 5 - Contato da amostra teste com a área de desenvolvimento de software. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Na sequencia esses alunos analisaram a HQ apresentada na Figura 21. 
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Figura 21 - HQ do 3° Experimento. 
Fonte: Autoria própria 

 

 Após a leitura e análise da HQ da Figura 21 esses alunos responderam 

um questionário com sete perguntas, conforme apresentado no Quadro 12. As 

perguntas foram elaboradas para verificar o entendimento da HQ e distribuídas de 
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forma que atendesse os três atos para construção de HQs (Situar, Problematizar e 

Solucionar) definidos no Capítulo 7. 

 

 

 

Quadro 12 - Questionário da Amostra Teste sobre o entendimento de HQ 
Fonte: Autoria própria 

 

 

As perguntas de 1 a 3 foram elaboradas visando ao ato “Situar” do guia 

norteador de HQs. Já as perguntas de 4 a 6 foram elaboradas visando ao ato 

“Problematizar”, que verifica o entendimento da história. 

A pergunta 7 foi elaborada para verificar o entendimento da conclusão da 

história e uma possível solução, conforme proposto no ato “Solucionar” do guia 

norteador. 

As respostas obtidas após a aplicação do experimento foram agrupadas e 

classificadas em respostas corretas, respostas aceitáveis e respostas erradas. 

Classificaram-se como corretas as respostas que realmente eram 

esperadas, como aceitáveis as respostas que não eram esperadas, mas, que não 

estavam erradas, portanto podem ser aceitas. Por fim, classificaram-se como 

erradas as respostas que estavam totalmente erradas. 
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Apresentam-se no Gráfico 6 as respostas dos nove alunos que 

participaram da amostra de teste. 

 

 

 

Gráfico 6 - Respostas dos alunos da amostra Teste. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Com a aplicação dessa pequena amostra foi possível verificar a 

necessidade de alguns ajustes no questionário referente à HQ para maior clareza e 

certificação no momento de análise dos questionários.  

Decidiu-se acrescentar em cada pergunta a informação sobre o grau de 

certeza de cada resposta, sendo que a resposta sobre o grau de certeza pode variar 

de: Muito alto, Alto, Médio, Baixo e Muito baixo. O grau de certeza ajuda a autora 

dos questionários analisar o nível de confiança em cada resposta, por exemplo, se a 

pessoa que respondeu uma determinada pergunta colocou o grau de certeza como 

“muito alto” ou “alto”, significa que essa pessoa está convicta do que respondeu, no 

entanto, se a pessoa informou o grau de certeza “baixo” ou “muito baixo”, significa 

que essa pessoa tem pouquíssima certeza do que respondeu e se a pessoa 

informou “médio” no grau de certeza é porque ela tem dúvidas sobre sua resposta. 

Considerou-se interessante também, a inclusão da informação de hora 

inicial da leitura da HQ, hora do término da leitura da HQ e hora do término do 

questionário. Essas informações são importantes para saber se houve dificuldade de 
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entendimento, no caso da pessoa demorar muito tempo com a leitura da HQ e ajuda 

também a ter uma média do tempo gasto com leitura e com a resposta dos 

questionários.  

A pergunta 6 do Quadro 12 foi dividida em duas perguntas para facilitar o 

entendimento no momento de responder o questionário, porque embora todas as 

pessoas da amostra responderam corretamente essa pergunta, no momento da 

aplicação do experimento essas pessoas tiveram dúvidas. A dúvida foi pelo fato de 

conter três perguntas em uma, por esse motivo decidiu-se separar. A pergunta 6 era: 

“Você identificou alguma dificuldade no trabalho deles? Se sim, qual é a dificuldade 

e em qual quadrinho você identificou isso?” A pergunta 6 foi alterada para: “Aponte o 

número do quadrinho que identifica a dificuldade enfrentada pelos personagens na 

história.” Dessa forma a pergunta ficou mais direta e a outra pergunta elaborada foi: 

“Cite qual é a dificuldade que existe no trabalho deles.” 

O questionário com as devidas alterações encontra-se no Apêndice F. 

Após os ajustes feitos no questionário, decidiu-se aplicar o experimento 

para alunos do primeiro ano do curso de Ciência da Computação, primeiro ano de 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas e terceiro ano do curso de Administração. 

Os resultados desse experimento serão apresentados na seção 8.1 como 

resultados do experimento sobre o entendimento de HQs na especificação de 

requisitos de software. 

 

 

8.1 EXPERIMENTO SOBRE O ENTENDIMENTO DE HQs NA ESPECIFICAÇÃO DE 

REQUISITOS DE SOFTWARE 

 

 

Para dar continuidade a esta pesquisa na verificação se as hipóteses 

podem ser qualificadas como verdadeiras ou falsas, decidiu-se aplicar um 

experimento para verificar o entendimento das HQs na especificação de requisitos 

de software.  

O experimento foi apresentado para 28 alunos do 1º ano do curso de 

Ciência da Computação, 28 alunos do 1º ano do curso de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas e 21 alunos do 3° ano do curso de Administração, em 

dias diferentes.  
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A execução do experimento foi descrita no Plano Experimental, Quadro 

11 do Capítulo 8. 

A princípio, conforme descrito no Plano Experimental (Quadro 11), os 

alunos preencheram um formulário de caracterização, disponível no endereço 

https://goo.gl/forms/TkYdQX2vOU07aQel1 e apresentado no Apêndice F. Deste 

formulário de caracterização, vale destacar as respostas da quarta questão “Você 

trabalha ou faz estágio na área de desenvolvimento de software?”. Com essas 

respostas é possível identificar o nível de conhecimento ou do contato dos 

estudantes com a área de desenvolvimento de software.  

Apresentam-se os resultados no Gráfico 7, Gráfico 8 e Gráfico 9 

respectivamente separados por curso. 

 

 

 

Gráfico 7 - Alunos de Ciência da Computação 

 

Gráfico 8 - Alunos de Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas 

  

 

 

Gráfico 9 - Alunos de Administração 

 

 

https://goo.gl/forms/TkYdQX2vOU07aQel1
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Analisando os gráficos é possível perceber que apenas 5 alunos, dos 77 

que participaram do experimento possuem algum contato com a área de 

desenvolvimento de software, portanto é importante destacar que a maior parte da 

amostra é composta por pessoas que não possuem um conhecimento prévio na 

área de desenvolvimento de software, o que nos permitirá uma confiabilidade nos 

resultados quanto ao entendimento da especificação de requisitos utilizando HQs. 

Após o preenchimento do formulário de caracterização, os alunos foram 

instruídos a ler uma HQ que descreve uma especificação de requisitos.  

O objetivo foi apresentar a esses 77 alunos uma especificação de 

requisitos de software documentada por meio de uma história em quadrinhos. A HQ 

é a mesma aplicada para a amostra de teste, que foi apresentada na Figura 21 do 

Capítulo 8. A história especifica um problema no fechamento de caixa na tesouraria 

de uma loja, onde os personagens são operadores de caixa e tem dificuldades na 

conferência do caixa no final do dia, pelo fato da conferência ser feita apenas 

manualmente.  

Na sequência, solicitou-se que os alunos tivessem acesso ao questionário 

com a HQ, disponível no link https://goo.gl/forms/DsRUHrtpkEj2ClyG3 (vide Quadro 

13). Os alunos analisaram a HQ e responderam um questionário com 8 perguntas e 

para cada pergunta informaram o grau de certeza (vide Apêndice F).  

O Quadro 13 apresenta as perguntas que os alunos responderam depois 

de lerem a HQ. 

 

 

https://goo.gl/forms/DsRUHrtpkEj2ClyG3
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Quadro 13- Perguntas sobre o entendimento de HQ. 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Uma planilha foi elaborada para cada grupo de alunos, separada por 

curso, com as respostas de todos os alunos.  

 Apresenta-se no Gráfico 10 as respostas dos 28 alunos de Ciência da 

Computação.  

 

 

 



98 
 

 

Gráfico 10 - Respostas dos alunos de Ciência da Computação 
Fonte: Autoria própria 

 

 

De acordo com o Gráfico 10, é possível observar que todos os alunos do 

primeiro ano de Ciência da Computação entenderam qual é o tema da história 

(pergunta 1), onde se passa a história (pergunta 2), quem são os personagens 

(pergunta 3 ), qual é a dificuldade (pergunta 7 ) e qual seria a solução (pergunta 8). 

Observa-se que não houve resposta errada nessas perguntas. Somente na pergunta 

4, sobre identificar a tarefa dos personagens, houve duas respostas erradas (7%) e 

nas perguntas 5 e 6 que era para apontar os quadrinhos, houve 6 respostas erradas, 

sendo 18% de erro na pergunta 5 e 4% de erro na pergunta 6. 

As informações referentes ao grau de certeza nestas respostas serão 

apresentadas no Gráfico 11. 

 

 



99 
 

 

Gráfico 11- Grau de certeza dos alunos de Ciência da Computação. 
Fonte: Autoria própria. 

 

  

Conforme apresentado no Gráfico 11, é importante destacar que, 

analisando o grau de certeza informado em cada resposta, a maior parte (94%) dos 

alunos, informaram o grau de certeza “Muito Alto ou Alto”, até mesmo nas respostas 

das perguntas 4, 5 e 6, onde houve erros, o que significa que erraram na certeza de 

estarem certos.  

O Gráfico 12 demonstra as respostas dos 28 alunos de Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas com relação às perguntas sobre a HQ apresentada. 
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Gráfico 12 - Respostas dos alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

Conforme apresentado no Gráfico 12, observa-se que, a quantidade de 

respostas corretas se destacou em todas as perguntas, o que nos conduz a 

acreditar que os alunos do primeiro ano do curso de Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas entenderam a HQ. 

Cinco alunos (18%)  apontaram um tema diferente para história (pergunta 

1), bem diferente do que estava no primeiro quadrinho da HQ, como por exemplo 

“Discussão entre colegas de trabalho”, por esse motivo foi considerada como 

respostas erradas. 

 Um aluno (4%) errou o departamento (pergunta 2) e um aluno (4%) 

concluiu uma solução para história (pergunta 8) bem contrário do proposto na HQ, 

esse aluno relatou que a solução seria “recontar e achar o erro”. 

Passamos a analisar o Grau de certeza informado nessas respostas por 

meio do Gráfico 13. 
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Gráfico 13 - Grau de certeza dos alunos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

A maior parte desses alunos (94%) responderam as perguntas com o 

grau de certeza “Muito Alto ou Alto”, conforme apresentado no Gráfico 13. 

O Gráfico 14 demostra as respostas dos 21 alunos do terceiro ano do 

curso de Administração com relação a HQ apresentada no experimento. 
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Gráfico 14 - Respostas dos alunos de Administração 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

É importante salientar que o Gráfico 14 relata as respostas dos 21 alunos 

do curso de Administração, que podem ser considerados como clientes ou usuários 

finais de software, portanto não possuem necessariamente um conhecimento prévio 

sobre desenvolvimento de software. No entanto, conforme apresentado no  Gráfico 

14, eles entenderam a HQ.  

Apenas na pergunta 1, sete  alunos (33%) criaram outro tema e na 

pergunta 5,  cinco alunos (23%) apontaram um número de quadrinho que não 

condizia com a resposta da pergunta 4. Vale destacar que todos acertaram (100%) a 

resposta da pergunta 4, no entanto, foi a única pergunta onde foi apontado por um 

aluno o grau de certeza como “Baixo ou Muito Baixo”, conforme apresentado no 

Gráfico 15. No restante das perguntas não foram consideradas nenhuma resposta 

errada. 
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Gráfico 15 - Grau de certeza dos alunos de Administração. 
Fonte: Autoria própria. 

 

  

O objetivo deste experimento, foi verificar se as pessoas entendem uma 

HQ, para assim poder validar a primeira hipótese levantada: 

 Sim, é possível especificar requisitos de software 

utilizando histórias em quadrinhos de forma que os 

envolvidos com software as entendam. Dessa forma o 

trabalho dos desenvolvedores de software foi mais eficiente, 

devido a maior clareza no entendimento dos requisitos, 

atingindo os objetivos e expectativas do cliente. 

 

 Conforme demonstrado nos Gráficos 10,12 e 14, essa primeira hipótese 

tende a ser validada como verdadeira, considerando que os requisitos de software 

especificados por meio de uma História em quadrinhos foram entendidos pelos 

sujeitos do experimento. 

Após a aplicação desse experimento, um quarto experimento foi 

desenvolvido, com o propósito de avaliar a possibilidade de especificar requisitos de 

software utilizando HQs. Os sujeitos do experimento criaram uma HQ de acordo com 

o guia norteador especificado no Capítulo 7 e baseada na Gramática definida para 

HQs na Figura 11 da seção 4.1.  

A aplicabilidade e os detalhes desse último experimento serão 

apresentados na seção 8.2. 
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8.2 EXPERIMENTO SOBRE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE 

UTILIZANDO HQs 

 

 

Neste quarto experimento não apresentamos um pré-teste, não aplicamos 

primeiro a uma pequena amostra, porque consideramos que os dois primeiros 

experimentos pilotos já nos serviram como uma amostra, onde foi possível verificar a 

necessidade de um Guia norteador para criação de HQs. 

Decidiu-se aplicar um experimento com alunos do quarto ano do curso de 

Ciência da Computação, considerando que já estão no final no último ano do curso, 

já apresentaram o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) e estão ingressando no 

mercado de trabalho, motivos pelos quais podem ser considerados como pré-

profissionais.  

A instanciação do plano experimental definido na seção 5.6, é 

apresentada no Quadro 14. 

Neste experimento os alunos receberam uma demonstração da 

Gramática definida para HQs na Figura 11 do Capítulo 4.1, as regras da Gramática 

foram explicadas e alguns exemplos de requisitos, especificados por meio de 

histórias em quadrinhos, foram mostrados. Foram apresentados alguns quadrinhos 

de acordo com a gramática definida, e sintaticamente corretos.  

Apresentou-se também aos alunos, o Guia norteador para criação de 

HQs, definido neste trabalho no  Quadro 10 do Capítulo 7, com o intuito de dar um 

suporte aos alunos no momento de criar as HQs. Na sequencia solicitou-se aos 

alunos a fazerem uma especificação de requisitos por meio da criação de uma HQ. 
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Plano Experimental definido para o Experimento de criação de HQ 

Etapas Valores/ Informações 

A - Definição do Ambiente Experimento realizado em uma sala de aula com capacidade para 
40 alunos. Esta sala contém 10 mesas com 4 cadeiras cada uma, 
totalizando 40 cadeiras e 20 computadores com acesso a internet. 
Contém também uma mesa com uma cadeira para o professor, um 
quadro branco, 3 canetas para quadro branco, um apagador, um 
projetor multimídia e dois condicionadores de ar.  

B - Definição dos Sujeitos Alunos do quarto ano do curso de Ciência da Computação. 
Os sujeitos serão caracterizados com a captura das seguintes 
informações: Nome, Formação, Profissão, Tempo de experiência na 
profissão, Tempo de experiência em desenvolvimento de software e 
Tempo de experiência em especificações de requisitos. Estas 
informações serão capturadas por meio de um formulário feito no 
Google Docs, disponível no endereço 
https://goo.gl/forms/S4SKbTDx9hUZoCX72 e apresentado no 
Apêndice G. 

C - Definição da Amostra O experimento será executado na sala de aula com alunos do 4° 
Ano de Ciência da Computação 

D - Execução do 
experimento 

Para execução do Experimento siga os passos: 
Passo 1:  Os alunos (sujeitos) reunidos na sala de aula. 
Passo 2: Apresente aos alunos a Gramática definida para a 
linguagem das HQs  (Figura 11), explique as regras e dê exemplos 
de HQs criadas respeitando essa gramática. Deixe essa Gramática 
visível durante o experimento, utilizando o projetor. 
Passo 3: Solicite que cada aluno preencha o formulário de 
Caracterização descrito na etapa B, disponível no endereço 
etetrônico https://goo.gl/forms/S4SKbTDx9hUZoCX72. 
Passo 4: Entregue 1 folha contendo o Guia norteador para criação 
de HQs (Quadro 10 do Capítulo 7) e explique o Guia. 
Passo 5: Solicite que cada aluno acesse o site 
http://stripgenerator.com e crie uma conta, caso não tenha. 
Passo 6: Apresente para os profissionais o site para 
desenvolvimento de Histórias em quadrinhos 
(http://stripgenerator.com). 
Passo 7: Solicite que cada aluno desenvolva, no site indicado no 
passo 5, uma história em quadrinhos, dentro de seu ambiente de 
trabalho, com o objetivo de mapear um processo de negócio, 
destacando os requisitos no decorrer da história. Essa história deve 
estar de acordo com a Gramática apresentada. 
Passo 8: Peça que cada aluno salve a sua HQ e envie para o email 
da autora do experimento. 
Passo 9: Após os alunos enviarem a HQ no email, peça para que 
respondam duas perguntas disponíveis no endereço 
https://goo.gl/forms/DsPG1oZ0T2EngF6k1 e apresentadas no 
Apêndice G. 

E - Apresentação das 
Informações 

As informações coletadas no experimento serão apresentadas da 
seguinte forma: 
Um gráfico deve ser elaborado com a informação do tempo de 
experiência dos alunos em desenvolvimento de software e em 
especificações de requisitos de software, conforme informado no 
questionário de caracterização dos Sujeitos. 
As HQs desenvolvidas pelos alunos serão analisadas e 
documentadas. 
Um gráfico deve ser elaborado com as respostas das duas 
perguntas sobre a experiência de especificar requisitos utilizando 
HQs. 

Quadro 14 - Plano Experimental definido para o Experimento de criação de HQs 
Fonte: Autoria própria 

https://goo.gl/forms/S4SKbTDx9hUZoCX72
https://goo.gl/forms/S4SKbTDx9hUZoCX72
https://goo.gl/forms/S4SKbTDx9hUZoCX72
https://goo.gl/forms/S4SKbTDx9hUZoCX72
https://goo.gl/forms/DsPG1oZ0T2EngF6k1
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Vale destacar que as etapas descritas no Plano experimental do Quadro 

14 foram caracterizadas por GIL (2002) e apresentadas formalmente no Capítulo 5. 

Já a segunda coluna apresenta as informações inerentes às etapas do plano 

experimental.  

O experimento foi apresentado para 24 alunos do 4º ano do curso de 

Ciência da Computação, como esses alunos já estão no final do último ano do curso, 

podem ser considerados como profissionais. 

Conforme descrito no Plano Experimental (Quadro 14), os alunos 

preencheram um formulário de caracterização, disponível no endereço 

https://goo.gl/forms/S4SKbTDx9hUZoCX72 e apresentado no Apêndice G.  

É importante salientar, que todos os alunos que participaram deste 

experimento trabalham ou fazem estágio em empresas de Informática. Deste 

formulário de caracterização vale destacar as respostas de duas questões: “Tempo 

de experiência em desenvolvimento de software” e “Tempo de experiência em 

especificações de requisitos”. Com essas respostas é possível identificar o tempo de 

experiência dos alunos com a área de desenvolvimento de software e 

especificações de requisitos.  

Apresentam-se os resultados no Gráfico 16 e Gráfico 17 respectivamente 

separados por perguntas. 

 

 

 

Gráfico 16 - Experiência em desenvolvimento de software 
Fonte: Autoria própria 

 

https://goo.gl/forms/S4SKbTDx9hUZoCX72
https://goo.gl/forms/S4SKbTDx9hUZoCX72
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Gráfico 17 - Experiência em especificações de requisitos 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

Conforme apresentado no Gráfico 16, 80% dos alunos possuem mais de 

2 anos de experiência em desenvolvimento de software e no Gráfico 17, 50% dos 

alunos possuem mais de 2 anos de experiência com especificações de requisitos de 

software. Esses dados são importantes para analisarmos as HQs criadas pelos 

alunos, e as respostas das perguntas sobre especificar requisitos utilizando HQs.  

Encontra-se no Apêndice H as 24 HQs criadas pelos alunos. 

Em posse das 24 HQs, foi feita uma análise de cada uma das HQs 

criadas. Analisou-se primeiramente se a HQ estava de acordo com a Gramática 

apresentada na Figura 11 da Seção 4.1, se era possível fazer uma análise sintática 

da HQ. Na sequencia foi analisado se a HQ estava de acordo com o Guia norteador 

apresentado no  Quadro 10 do Capítulo 7. 

Para facilitar a coleta dos dados em cada história, foi feita uma planilha no 

Microsoft Excel 2010 e foi elaborada perguntas sobre a Gramática e sobre o Guia 

norteador de HQs. Os resultados dessa análise serão apresentados no Quadro 15. 

 

 

 



108 
 

       

Quadro 15- Análise das HQs criadas de acordo com a Gramática e com o Guia Norteador de HQs. 
Fonte: Autoria própria. 
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De acordo com o Quadro 15, é possível observar que quase todas as 

HQs foram construídas respeitando as Regras Gramaticais descritas na Figura 11 da 

Seção 4.1. Somente a HQ4, no caso o último quadrinho da HQ4, apresentado na 

Figura 22, não está de acordo com a Gramática, haja vista que a gramática não 

possui uma regra que aceite balões de comunicação com objetos, portanto a HQ4 

não seria reconhecida se fosse feito uma análise sintática. 

 

 

 

Figura 22 - Último quadrinho da HQ4. 
Fonte: criada por um aluno que participou do 4° experimento 

 

 

Para uma melhor visualização, apresenta-se o resultado da análise das 

24 HQs quanto à Gramática no Gráfico 18. 

 

 

Gráfico 18- HQs de acordo com a gramática. 
Fonte: Autoria própria. 
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Com relação ao Guia Norteador, observa-se no Quadro 15, que algumas 

HQs falharam no Ato “Situar”. Já o ato “Problematizar” foi bem definido em todas as 

HQs e apenas uma HQ (HQ12) não apresentou uma solução para a história. 

Considerando que os autores Howard e Mabley  (2002) afirmam que uma 

HQ precisa ter uma conclusão e que, em se tratando de requisitos de software, essa 

conclusão é a finalização da proposta de especificação dos requisitos, a HQ12 foi 

analisada como uma HQ incompleta, por não ter apresentado uma solução para a 

história. 

Apresenta-se no Gráfico 19 um resumo da análise das 24 HQs com 

relação ao Guia Norteador. 

 

 

 

Gráfico 19 - HQs de acordo com o Guia 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

É importante salientar que no Quadro 15, seis HQs estão destacadas na 

cor verde, pelo fato que estão de acordo com a Gramática e com os três atos do 

Guia Norteador, entre elas está a HQ11 apresentada na Figura 23, as outras HQs 

estão disponíveis no Apêndice H. 
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Figura 23 - HQ11 do Experimento de criação. 
Fonte: HQ criada por um aluno participante do experimento. 
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Após o procedimento de criação das HQs, os alunos responderam duas 

perguntas referentes a essa experiência de especificar requisitos de software 

utilizando HQs. Elaborou-se uma planilha com essas respostas e os resultados 

estão demonstrados no Gráfico 20 e Gráfico 21. 

A primeira pergunta foi sobre o que eles acharam da experiência de 

Especificar Requisitos de Software utilizando HQs. Apresenta-se a resposta no 

Gráfico 20. 

 

 

 

Gráfico 20 - Especificar requisitos de software utilizando HQs 
Fonte: Autoria própria 

 

 

De acordo com o Gráfico 20, 70,8% dos alunos que participaram do 

experimento concordam que é mais agradável especificar requisitos de Software 

utilizando HQs e 25% dos alunos declararam que dessa forma os requisitos são 

mais detalhados. Apenas um aluno, que representa 4,2%, afirmou não gostar de 

especificar requisitos de Software com HQs. 

O Gráfico 21 apresenta a resposta da segunda pergunta: Você se sentiu 

mais motivado a Especificar Requisitos utilizando HQs? 
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Gráfico 21 - Motivação ao especificar requisitos com HQs 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Vale destacar que 83,3% dos alunos que participaram do experimento, o 

que representa 20 alunos, afirmaram que se sentiram mais motivados a especificar 

requisitos de software utilizando HQs. Somente 16,7% alunos, o que representa 4 

alunos, afirmaram que não sentiram motivados a especificar requisitos de software 

utilizando HQs. 

Os resultados finais e conclusões deste trabalho serão apresentados no 

Capítulo 9. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tendo em vista a identificação das lacunas existentes na comunicação 

entre os clientes e os desenvolvedores de software, que conduz a um dos principais 

problemas na especificação de requisitos, que é a falta de informação no documento 

de especificação, que pode levar a falhas ao longo do processo de desenvolvimento 

do software e que afetam diretamente a sua qualidade, introduziu-se um método de 

especificação de requisitos utilizando HQs.  

Por meio das HQs, é possível fornecer informações talvez não 

identificadas em outras formas de especificação de requisitos, e com isso ajudar na 

identificação das necessidades do cliente. 

Neste trabalho, foi proposto o uso de Histórias em Quadrinhos na 

especificação de requisitos para representar o entendimento das regras de negócios 

da empresa. De posse dos resultados analisados nos capítulos seis e oito, chegou-

se a algumas considerações que podem influenciar na resposta da questão de 

pesquisa proposta neste trabalho: É possível especificar requisitos de Software 

utilizando HQs de forma que os mesmos sejam analisados sintaticamente? 

Considerando que um projeto de pesquisa está voltado para a procura de 

evidências que comprovem, sustentem ou refutem as afirmativas descritas nas 

hipóteses, para a questão da pesquisa, três hipóteses foram levantadas:  

 Sim, é possível especificar requisitos de software 

utilizando histórias em quadrinhos de forma que os envolvidos 

com software as entendam. Dessa forma o trabalho dos 

desenvolvedores de software foi mais eficiente, devido a maior 

clareza no entendimento dos requisitos, atingindo os objetivos 

e expectativas do cliente. 

 Sim, é possível analisar as HQs sintaticamente. 

 Não é possível especificar requisitos de software 

utilizando histórias em quadrinhos e analisá-las sintaticamente. 
 

A primeira hipótese tende a ser validada, por meio dos experimentos, 

como verdadeira, considerando que nenhum índice foi alto no quesito discordância 

nas questões avaliadas no primeiro e no segundo experimento. Pelo contrário, um 

alto índice dos respondentes concorda que houve facilidade para identificação dos 

processos e dos atores. Os resultados dos dois primeiros experimentos nos levam a 
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acreditar que o uso de histórias em quadrinhos facilita a identificação de detalhes 

nos processos de especificação de requisitos. 

Com a análise das HQs desenvolvidas nos dois primeiros experimentos, 

verificou-se que em algumas histórias não ficou claro o ambiente de trabalho, em 

que período de tempo se passava a história, a solução para o problema, entre outras 

coisas. Por esse motivo decidiu-se criar um Guia norteador de HQs, apresentado no 

Capítulo 7, para depois aplicar um terceiro experimento para avaliar melhor essa 

primeira hipótese. 

Após a execução desse terceiro experimento, é possível afirmar que a 

primeira hipótese tende a ser validada como verdadeira, pelo motivo que os sujeitos 

que participaram desse terceiro experimento sobre o entendimento de HQs na 

especificação de requisitos de software, são na maior parte, pessoas que não 

possuem um conhecimento prévio com a área de desenvolvimento de software. No 

entanto, os requisitos de software especificados por meio de HQs foram entendidos 

por eles. 

A segunda hipótese tende a ser validada como verdadeira, considerando 

que um quarto experimento foi executado, onde os participantes desse experimento 

fizeram uma especificação de requisitos por meio da criação de uma HQ, a qual 

deveria estar de acordo com a Gramática definida para HQs na Figura 11 da Seção 

4.1 e respeitando os três atos definidos no Guia norteador para criação de HQs, 

apresentado no Quadro 10 do Capítulo 7. 

De posse dessas 24 HQs desenvolvidas no quarto experimento, 23 HQs 

foram criadas de acordo com a Gramática definida para HQs. Este resultado nos 

conduz a validar a segunda hipótese como verdadeira, afirmando que é possível 

analisar as HQs sintaticamente.  

É importante destacar que o Guia norteador de HQs, ajudou os 

participantes no momento da criação das HQs, no sentido de auxiliar na distribuição 

dos detalhes dos requisitos. 

 Na execução desse quarto experimento, é importante salientar que os 

participantes, em sua maior parte, afirmaram ser mais agradável especificar 

requisitos de software utilizando HQs e demonstraram motivação em especificar 

requisitos dessa forma.  
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A terceira hipótese tende a ser validada como falsa, considerando que 

todos os profissionais que participaram do primeiro, segundo e quarto experimento 

conseguiram representar um processo de negócio utilizando HQs. 

Como trabalho futuro planeja-se desenvolver um analisador sintático para 

as HQs, haja vista que a gramática para a linguagem das HQs já foi criada e 

aprovada por meio dos experimentos e que foi estabelecido um Guia norteador para 

criação de HQs. 
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APÊNDICE A – Formulário de Caracterização dos Sujeitos 
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APÊNDICE B – Modelo do Questionário 
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APÊNDICE C – HQs do 1° Experimento 
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APÊNDICE D – HQs do 2° Experimento 
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APÊNDICE E – DEFINIÇÃO DE GRAMÁTICA 

 

 

Uma gramática define uma estrutura sobre um alfabeto de forma a 

permitir que apenas determinadas combinações sejam válidas. 

De forma geral, uma gramática pode ser definida como um sistema 

gerador de linguagens. O Quadro 16 mostra a definição computacional de uma 

gramática da língua portuguesa. O alfabeto aceito por esta gramática é: João, Maria, 

cachorro, livro, pão, a, o, pequeno, bom, bela, morde, lê e olha. 

 

 

 

Quadro 16 - Gramática da Lingua Portuguesa 
Fonte: Autoria Própria 

 

 

Cada linha da Gramática definida no Quadro 16 representa uma Regra 

Gramatical, onde cada Regra será desdobrada em uma cadeia de símbolos. É 

importante salientar que uma Regra pode derivar em uma outra Regra da 

Gramática. As especificações das regras gramaticais serão apresentadas, conforme 

descrição feita por Louden (2004). 

Para explicar as regras gramaticais, tenha como base a segunda linha da 

gramática do Quadro 16, representada por “(2)”,  na qual é possível perceber: 

v. A palavra “Sujeito”. Esta palavra define o nome de uma Regra 

Gramatical. 

vi. O símbolo “”. Representa uma derivação. Este símbolo é seguido por 

uma cadeia de símbolos, que pode ser um nome de uma Regra (em nosso caso é 
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“Substantivo”) ou um próprio símbolo do alfabeto da linguagem (exemplo da quarta 

linha com o símbolo “João”). 

vii. A palavra “Substantivo” (linha 2). É o nome de uma Regra Gramatical. 

viii. O símbolo “|”. Representa a palavra “ou”, esta barra vertical separa as 

opções de derivações da Regra “Sujeito”. 

ix. A palavra “Artigo”. É o nome de uma Regra Gramatical. A Regra Artigo 

pode derivar os símbolos “a” ou “o”, conforme linha 5 do Quadro 16. 

x. A palavra “Substantivo”. É o nome de uma Regra Gramatical. 

xi. O símbolo “|”.  Separa as opções de escolhas de derivações. 

xii. A palavra “Artigo”. É o nome de uma Regra Gramatical. 

xiii. A palavra “Adjetivo”. É o nome de uma Regra Gramatical. A Regra 

Adjetivo pode derivar os símbolos “pequeno” ou “bom” ou “bela”, conforme linha 6 do 

quadro 1. 

xiv.  A palavra “Substantivo”. É o nome de uma Regra Gramatical. 

Portanto, a regra define a estrutura cujo nome está à esquerda da seta, e 

essa estrutura é definida escolhendo uma opção à direita, separada pelas barras 

verticais. Neste caso a regra “Sujeito” pode ser definida ou derivada, escolhendo a 

opção 1- “Substantivo” ou 2 - “Artigo Substantivo” ou 3 - “Artigo Adjetivo 

Substantivo”, conforme destacado no Quadro 17. 

 

 

Quadro 17 - Regra Gramatical "Sujeito" 
Fonte: Autoria própria. 

 

Esta Regra “Sujeito” do Quadro 17, em suas 3 opções de derivação é 

composta somente por outros nomes de Regras, o que significa que a cada 

derivação, outras regras são acionadas.  Chamamos essas 3 opções de Não-

Terminais, porque as derivações não terminam nessas opções. 

Na quinta linha do Quadro 16, pode-se observar uma regra, cujas 

derivações não são para outras Regras: 

i. A palavra “Artigo”. É o nome da Regra Gramatical; 

ii. O símbolo “”. Representa uma derivação; 

iii. O símbolo “a”. É um símbolo do alfabeto da linguagem. Chamamos de 

Terminal, porque a derivação termina nessa opção 
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iv. O símbolo “|”.  Separa as opções de escolhas de derivações. 

v. O símbolo “o”. É um símbolo do alfabeto da linguagem, também 

chamado de Terminal. 

As regras gramaticais determinam as cadeias válidas de símbolos 

fazendo uso de derivações. Uma derivação é uma sequência de substituições de 

nomes de Regras por escolhas à direita das regras gramaticais. Uma derivação 

começa com um único nome de Regra, que chamamos de símbolo inicial da 

gramática. A cada passo na derivação uma única substituição é efetuada com base 

em uma escolha de regra gramatical.  

Por meio das Regras gramaticais construídas para a gramática do Quadro 

1, será mostrada a derivação para uma frase aceita por esta linguagem. 

O Quadro 18 demostra a derivação para a frase “João lê o livro”. 

 

 

Quadro 18 - Derivação para frase: "João lê o livro" 
Fonte: Autoria Própria 

 

A derivação sempre se inicia pela Regra Inicial da Gramática, no caso da 

Gramática do Quadro 18, a Regra Inicial é “Sentença”. Para chegar na frase “João lê 

o livro” foram feitas 8 derivações, essas derivações são feitas por escolhas do lado 

direito da Regra, que descreveremos passo a passo, conforme apresentada no 

quadro 18: 

No passo (1) a Regra “Sentença” foi derivada e substituída pela opção 

“Sujeito Predicado”; 

 No passo (2), apenas o primeiro símbolo “Sujeito”, da linha anterior, foi 

derivado para “Substantivo”, mantendo na sequencia o símbolo “Predicado”; 
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No passo (3), o primeiro símbolo “Substantivo”, da linha anterior, foi 

derivado para “João”, que nesta gramática é um símbolo terminal, mantendo na 

sequencia o símbolo “Predicado”; 

No passo (4), o símbolo “João” é copiado e deriva-se o símbolo 

“Predicado” para “Verbo Objeto”; 

No passo (5), o símbolo “João” é copiado e deriva-se o símbolo “verbo” 

para “lê”, mantendo na sequencia o símbolo “Objeto”; 

No passo (6), os símbolos “João lê” são copiados e deriva-se o símbolo 

“Objeto” para “Artigo Substantivo”; 

No passo (7), os símbolos “João lê” são copiados e deriva-se o símbolo 

“Artigo” para “o”, mantendo na sequencia o símbolo “Substantivo”; 

No passo (8), os símbolos “João lê o” são copiados e deriva-se o símbolo 

“Substantivo” para “livro”. 

A derivação termina quando não há Regras para serem derivadas, 

quando todos os símbolos são terminais.  

A frase “João lê o livro” é reconhecida por essa linguagem por meio do 

analisador Sintático, analisador este, baseado na gramática definida. É dessa forma 

que o compilador faz a análise sintática de uma linguagem, essa análise é 

representada em forma de Árvore de Análise Sintática. 

A árvore de análise sintática correspondente à derivação da gramática 

para frase “João lê o livro” é apresentada na Figura 24: 

 

 

 

Figura 24 - Árvore de Análise Sintática 
Fonte: Autoria Própria 
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É importante salientar ainda, que a Gramática deve ser formalmente 

definida. Neste trabalho iremos partir do exemplo apresentado anteriormente e fazer 

a definição formal da Gramática. 

Formalmente uma gramática “G” é definida como uma quádrupla, um 

sistema formal constituído de quatro elementos: G = (N, t, P, S) onde: 

N– São os nomes das regras, também denominados não-terminais, pois 

eles podem sempre ser substituídos por uma derivação. 

t – É um conjunto finito de símbolos do alfabeto, também denominado 

terminais, porque eles terminam a derivação. São os símbolos da linguagem 

propriamente ditos, ou seja, os símbolos que podem ser usados na formação das 

sentenças da linguagem. 

P – É um conjunto de regras gramaticais, conforme Quadro 16. 

S – É o símbolo inicial da gramática; deve pertencer a “N”. O símbolo 

inicial de uma gramática é o não-terminal a partir do qual as sentenças de uma 

linguagem serão geradas. 

Formalizando a gramática da língua portuguesa, apresentada 

anteriormente no Quadro 16, a qual nomeamos de Gportuguês (Gramática da 

Lingua Portuguesa), teríamos: 

Gportugues = (N, t, P, S), onde: 

N = {Sentença, Sujeito, Predicado, Substantivo, Artigo, Adjetivo, 

Predicado, Verbo, Objeto} 

t = {João, Maria, cachorro, livro, pão, o, a, pequeno, bom, bela, morde, le, 

olha} 

P = é o conjunto das regras gramaticais apresentadas no Quadro 16. 

S = Sentença 
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APÊNDICE F – Questionários e HQ do Experimento sobre entendimento de HQ 

 

Formulário de Caracterização 

 

 

Nome: 

 

Idade: 

 

Onde você cursou o ensino médio? 

(  ) Rede Pública 

(  ) Escola Particular 

 

Você trabalha ou faz estágio na área de Desenvolvimento de Software?  

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Qual o seu local de Trabalho ou estágio? 

 

Qual o Tempo de experiência em desenvolvimento de software? 

 

Você utiliza algum software na empresa em que você trabalha? 
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Formulário Referente à HQ 

Hora de início da leitura da HQ: ____:____ 

Hora final da leitura da HQ: ____:____ 

1 – Qual o Tema da história? 

 

Qual o grau de certeza na resposta anterior? 

 

2 - Em qual departamento da empresa se passa a história? 

 

Qual o grau de certeza na resposta anterior? 

 

3 – A história relata um diálogo entre um funcionário e um cliente? 

 

Qual o grau de certeza na resposta anterior? 
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4 – Você identificou que tipo de tarefa os funcionários desenvolvem? Qual? 

 

 

Qual o grau de certeza na resposta anterior? 

 

5 – Aponte o número do quadrinho da história que você identificou a resposta para a 

pergunta 4. 

 

 

Qual o grau de certeza na resposta anterior? 

 

6 – Aponte o número do quadrinho que identifica a dificuldade enfrentada pelos 

personagens na história. 
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Qual o grau de certeza na resposta anterior? 

 

7 – Cite qual é a dificuldade que existe no trabalho deles. 

 

Qual o grau de certeza na resposta anterior? 

 

8 – Existe uma solução para a dificuldade encontrada na história? Qual é a solução? 

 

Qual o grau de certeza na resposta anterior? 

 

Hora final do preenchimento do questionário: ___:___ 



156 
 

APÊNDICE G – Questionários do Experimento sobre especificações de 

requisitos utilizando HQs 
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APÊNDICE H – HQs criadas pelos alunos no 4° Experimento 
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