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Resumo da Dissertação: 
 
O acesso à informação é uma das principais condições para o desenvolvimento de uma sociedade. Neste contexto, 
as bibliotecas digitais tem um papel importante devido sua função de disponibilizar conteúdos digitais para acesso 
da população. Porém, para que essa disseminação da informação seja universal, é necessário que todos os membros 
da sociedade possam usufruir dos materiais disponibilizados nestes ambientes. Sendo assim, uma biblioteca digital 
acessível, deve permitir que qualquer indivíduo, seja ele deficiente ou não, possa acessá-la normalmente. Mas para 
que a acessibilidade seja incorporada aos projetos de desenvolvimento de software, é necessário realizar uma 
modelagem de features para o domínio das bibliotecas digitais, a fim de conhecer as características desse domínio. 
Com isso, esta pesquisa propôs um Modelo de Features para bibliotecas digitais que aborda, além de suas 
características fundamentais, as diretrizes de acessibilidade definidas pela WCAG (Web Accessibility Content 
Guidelines), em especial para usuários cegos. O modelo proposto foi resultado da análise realizada em bibliotecas 
digitais disponíveis na Internet e o método FODA (Feature Oriented Domain Analysis) foi utilizado para 
construção do Modelo de Features. No entanto, para que as features representadas no modelo se enquadrassem nas 
diretrizes de acessibilidade definidas pela WCAG 2.0, foram realizados testes com usuários cegos para que os 
mesmos identificassem os requisitos necessários para que as features fossem classificadas como acessíveis, 
validando o modelo proposto. O resultado desta pesquisa foi a construção do Modelo de Features que engloba não 
só as características essenciais do domínio de bibliotecas digitais, mas que também incluí as diretrizes de 
acessibilidade voltadas para usuários cegos. 

 

 

 


