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Resumo: O modelo apresentado nesta pesquisa propõe um meta-modelo, baseado em 
padrões, adaptável aos processos de eliciação, compreensão e especificação dos requisitos 
de software, com a finalidade de reduzir os problemas relacionados aos processos eliciação, 
análise e validação das necessidades dos sistemas de informação. A construção do meta-
modelo surgiu através de uma pesquisa-ação desenvolvida pelo autor principal na Divisão de 
Medicina de Reabilitação da Faculdade de Medicina da USP durante o trabalho de apoio 
para a solucionar o problema de gestão da informação no orgão. Durante a construção do 
software, houve a necessidade de um modelo que pudesse orientar a observação e 
formalização dos requisitos do ambiente. Após conclusão do projeto, o artefato poduzido foi 
replicado através do processo de reutilização afim de minimizar os impactos de implantação 
refletindo no custo final fo projeto. O principal resultado da pesquisa foi a construção do 
modelo PORE – Patterns-Oriented Requirements Engineering, que segue os preceitos de 
Patterns, postulados pelo engenheiro Christopher Alexander para a área urbanista, mas 
aplicado aos estudos da Engenharia de Requisitos. 
Palavras-chave: Engenharia de Requisitos; Padrões; Requisitos; Reuso. 

1. Introdução 

Analistas experientes possuem maior facilidade na atividade de construção de software 
por possuírem conhecimento de soluções recorrentes que podem ser aplicadas em diversas 
situações similares. Tais soluções podem ser documentadas adequadamente no formato de 
padrões, sendo que, um padrão pode ser visto como a descrição de uma solução de um 
problema recorrente em um determinado ambiente para facilitar a sua utilização diversas 
vezes, sem, no entanto implementar a solução da mesma forma duas vezes 
(SOMMERVILLE; SAWYER, 1997).  

Na Engenharia de Software, a idéia de padrões encapsulam as melhores soluções 
baseadas em anos de desenvolvimento de aplicações, observação e experiência. Para 
encontrar a melhor solução, o desenvolvedor deve entender o problema, o contexto e as forças 
que governam esse problema. Dessa forma, os padrões ajudam na construção de sistemas 
confiáveis, seguindo os passos de outras construções de sistemas de sucesso (HARRISON ; 
FOOTE ; ROHNERT, 1999).  

Alexander (1979) postula que a proposição por trás dos padrões diz respeito ao fato de 
que a qualidade dos sistemas de software pode também ser medida objetivamente. Ele sabia 
que as estruturas não poderiam estar separadas do problema que tentavam resolver. Portanto, 
em sua pesquisa para identificar e descrever consistência da qualidade de projeto, ele 
percebeu que teria que observar diferentes estruturas projetadas para resolver o mesmo 
problema (GAMMA et al.,1995).  A esta concepção ele deu o nome de padrões, na qual 
definiu como “uma solução para um problema em um determinado contexto” 
(ALEXANDER,1979). 

A aplicabilidade dos conceitos de patterns na Engenharia de Requisitos vêm sendo 
aprimorada nos últimos anos, e os resultados de cada solução são armazenados para que 
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possam ser reutilizados em novos projetos, mas habitualmente de forma não estruturada 
(SHALLOWAY; TROTT, 2004). Portanto, esta pesquisa visa propor um arcabouço baseado 
em padrões, relacionados aos requisitos de software, baseado nos preceitos que levaram 
Gamma et al. a criar soluções padronizadas às diversas situações encontradas na Análise 
Orientada a Objeto. Esta modelo recebe a denominação PORE – Patterns-Oriented 
Requirements Engineering. 

 
2. Padrões de projeto 

Os conceitos de padrões e linguagens de padrões começaram a ser introduzidos na 
comunidade de software no fim dos anos 80 e no início dos anos 90, mas foram realmente 
conhecidos e popularizados com a publicação dos Designs Patterns, da chamada Gang-of-
Four (GoF), formada pelos pesquisadores Erich Gamma, Ralph Johnson, Richard Helm e 
John Vlissides (ALEXANDER,1979). Eles criaram um catálogo de padrões para o projeto de 
software orientado a objeto, documentando as suas experiências na resolução de problemas de 
projeto independentes de domínio de aplicação. O catálogo registra diversas soluções 
satisfatórias que eles encontraram durante o desenvolvimento de frameworks, relacionados 
principalmente por problemas de reusabilidade, flexibilidade, modularidade etc. Em 
Engenharia de Software, diversos trabalhos em padrões e linguagens de padrões têm sido 
publicados, endereçando vários domínios de aplicação (comunicação, distribuição, interfaces, 
hipermídia etc.), como também as diversas fases e atividades relacionadas com 
desenvolvimento de software (organização de equipes, análise de requisitos, análise, projeto, 
implementação etc.) (CAREY et al.,2000). 
 

2.1 Padrões (Patterns) 

O conceito de padrão pode ser definido como o encapsulamento da descrição abstrata 
e estruturada de uma solução satisfatória para um problema que ocorre repetidamente dentro 
de um contexto, dado um conjunto de forças ou restrições que atuam sobre o problema 
(ALEXANDER,1979). Padrões visam melhorar e formalizar a documentação de experiência, 
de conhecimento. Têm o objetivo de registrar de maneira estruturada as soluções que pessoas 
mais experientes encontraram ao se defrontar com problemas repetitivos, para que possam ser 
transmitidas de maneira mais eficiente a pessoas menos experientes, para evitar que essas 
passem pelas mesmas dificuldades, ou que cometam os mesmos erros que os primeiros, mais 
experientes, cometeram. Padrões são identificados por nomes, que com o tempo vão sendo 
incorporados no vocabulário das pessoas (LARMAN, 2004) (MESZAROS ; DOBLE,1998). 
 

2.2 Linguagens de padrões 

Uma linguagem de padrões é um conjunto de padrões, e os relacionamentos entre 
esses padrões são utilizados sistematicamente para resolver problemas. Uma linguagem de 
padrões fornece sugestões sobre como os padrões podem ser combinados para a solução de 
problemas específicos. Essas sugestões descrevem o processo de aplicação dos padrões, ou 
apenas definem restrições que a aplicação possui, como por exemplo, a ordem na qual os 
padrões devem ser aplicados (GREENFIELD ; SHORT, 2004). Nenhum padrão é uma 
entidade isolada e cada padrão é apoiado por outros padrões (ALEXANDER,1979).  
 

2.3 Reutilização de padrões 

Reutilização de padrão refere-se ao uso de abordagens publicamente documentadas 
para solução de problemas comuns. Padrões são freqüentemente documentados como um 
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simples diagrama de classes e tipicamente compreendem de uma a abstração de um certo 
contexto. Na reutilização de padrão, não estará reutilizando códigos; ao contrário, estará  
reutilizando a inteligência que está por trás do código. Padrões são uma forma de reutilização 
muito alta, que experimentará uma longa expansão de vida – pelo menos entre as linguagens 
de computação que estará  atualmente sendo utilizada e potencialmente pelo próprio 
paradigma de orientação a objeto. Provê uma reutilização de alto nível que  pode ser 
implementada em muitas linguagens e plataformas (ALEXANDER,1979) (CAREY et 
al.,2000). Padrões encapsulam o aspecto mais importante do desenvolvimento – a inteligência 
que está embutida na solução. Padrões aumentam a capacidade de manutenção e de 
incrementar sua aplicação usando abordagens comuns para problemas que são reconhecidos 
por qualquer desenvolvedor experiente tanto em orientação a objetos, quanto a orientação a 
aspectos. A única desvantagem da reutilização de padrão é que os padrões não fornecem uma 
solução imediata – ainda tem que classificar e implementar o padrão (CAREY et al.,2000). 
 

2.4 Reuso aplicado a engenharia 

Reuso de artefatos em geral tem sido um objetivo primordial em Engenharia de 
Requisitos. A própria utilização do termo reuso é uma demonstração do quanto reuso é 
essencial e também do quanto ele não está sendo atingido. Todas as tradicionais disciplinas de 
Engenharia estão tão intrinsecamente baseadas na grande quantidade de reuso de elementos, 
que o termo reuso nem é mencionado. Afinal reuso é parte integrante de praticamente tudo 
que se faz em Engenharia. Estas cláusulas comuns formam uma boa definição de Engenharia, 
pois estão relacionadas com a criação de soluções eficientes, para problemas práticos, através 
da aplicação de conhecimento científico, construindo coisas a serviço da condição humana 
(SAWYER ; SOMMERVILLE ; VILLER, 1997). 

Para atingir este objetivo, uma engenharia utiliza conhecimentos científicos sobre 
domínios tecnológicos que estão codificados de uma forma que seja diretamente útil para um 
engenheiro. Deste modo este conhecimento codificado provê respostas para questões que 
ocorrem comumente na prática. Ou seja, este conhecimento deve ser reutilizado para a 
geração de soluções (CZARNECKI; EISENERCKER, 2002). 

Engenharia também pode ser entendida pela distinção entre trabalho criativo e 
trabalho rotineiro. Trabalhos rotineiros são aqueles que envolvem a solução de problemas 
conhecidos e portanto facilitam a reutilização de grande parte de outras soluções já aplicadas 
a problemas similares. A construção de uma rodovia por engenheiros civis é geralmente um 
trabalho rotineiro. A menos que o relevo da região seja tão diferente que requeira soluções 
novas. Nestes casos, onde soluções novas são necessárias, o trabalho a ser realizado é 
denominado de trabalho criativo. Engenharia está fortemente relacionada com trabalhos 
rotineiros (SAWYER ; SOMMERVILLE ; VILLER, 1997). 

 
2.5 Reutilização de requisitos 

Uma das características de um processo de desenvolvimento maduro de software é a 
reutilização de artefatos gerados em seus ciclos iniciais e intermediários (SOMMERVILLE; 
SAWYER, 1997) (PAULK et al., 1993) . No caso da reutilização de requisitos deve-se 
contemplar explicitamente o modelo de processos, assim como ter um suporte automatizado. 
Os principais motivos de aplicar técnicas de reutilização em Engenharia de Requisitos, ao 
menos neste ponto de vista, não é simplesmente reduzir custos e aumentar a qualidade, que 
evidentemente são fundamentais, mas também ter boa performance em produtividade, 
cumprindo dessa forma os prazos estabelecidos pelos contratos. A introdução sistemática da 
reutilização em Engenharia de Requisitos pode levar a uma troca radical entre os 
planejamentos habituais sobre o processo a seguir, conduzindo a fazer uma Engenharia de 
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Requisitos baseadas em componentes, de forma similar a como está sendo produzido em nível 
de implementação. Oportunamente, poderia alegar situações em que o Engenheiro de 
Requisitos dispõe de um repositório suficientemente rico, o processo de extração-análise-
documentação-validação vai ser substituído por outro em que, as funções que necessitam de 
um cliente, se obtiverem os requisitos selecionados em uma série de requisitos, nos quais 
relacionamos rastreabilidade, indicam que os componentes de software deveriam organizar-se 
para implementar um sistema que dê ao cliente a solução de seus problemas. Esta situação 
seria parecida com que a produz quando se adquire um produto modular pré-fabricado: o 
cliente escolhe de um catálogo em função de suas necessidades, conhecendo desde o primeiro 
momento o custo de sua escolha (SOMMERVILLE; SAWYER, 1997). 
 
2.6 Colaboração do Patterns e a Produção do Software  

No âmbito da engenharia, o arquiteto Alexander observou a semelhança nas soluções 
pertinentes à arquitetura urbanista, na qual foi suficiente para que pudesse postular o famoso 
conceito de Patterns através da trilogia “A timeless way to builting, A pattern language e The 
Oregon Experiment” que constituem o ideário coeso do arquiteto, na qual defendia a seguinte 
proposição: 

(…) Cada padrão descreve um problema que se coloca, vez por 
outra, em nosso entorno, e traz em si mesmo o núcleo da 
solução para esse problema, de tal forma que se possa utilizar 
essa solução mais de um milhão de vezes, sem necessidade de 
repeti-la nunca da mesma maneira. (ALEXANDER et al,1979) 

O conceito foi adotado e expandido posteriormente por Gamma et al na obra Design 
Patterns (Gamma et al., 1993), onde aborda tais doutrinas para solucionar problemas 
relacionados a análise orientada a objetivo na construção de software. Pesquisas direcionadas 
a produção de software baseadas nos estudos de Patterns  tem sido amplamente difundida, 
visto os resultados obtidos pelo cientista computacional Richard Gabriel, que vislumbrou 
caminhos na aventura teórica de Alexander.  

No elástico mundo do conhecimento, não é incomum a migração de enunciados e de 
princípios de um campo da ciência para explicar fenômenos de outra origem epistemológica. 
E se a concepção arquitetural se alicerça em analogias, parece razoável admitir uma 
interpretação inversa, onde um certo paradigma teórico do pensamento arquitetônico possa 
estimular a interpretação de problemas de projetos de outra área da criação contemporânea 
(BUSCHMANN et al , 1996).  

No prefácio do livro de Gabriel (1996), Christopher Alexander deixa transparecer 
surpresa com o fato, mas também alguma mágoa pela incompreensão de seus pares: 

“(...) O que teve de fascinante para mim, na verdade, 
inteiramente surpreendente, foi que no ensaio dele (Gabriel), 
um cientista da computação, para mim um desconhecido, e com 
quem nunca havia me encontrado, me pareceu entender mais 
sobre o que tenho feito e o que venho tentando em meu próprio 
campo, do que meus próprios colegas arquitetos”. (Alexander, 
C. prefácio em Gabriel, 1996) 

Gabriel (1996) percebe e põe em evidência naquele conjunto de ensaios a relação 
possível entre o método gerador de formas e estruturas de Alexander e a oportunidade de 
propor uma acepção no campo dos sistemas orientados ao objeto. Isso, em essência, se dá 
pelo reconhecimento de que, em um caso e outro, o processo é o de associação de “entidades” 
que funcionam como blocos de uma linguagem. Nos dois casos se está diante de processos 
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que projetarão por analogias. Após a detalhada interpretação do pensamento de Alexander, 
lança algumas bases para o desenvolvimento de uma teoria própria, de certa maneira 
apontando já os caminhos de uma interface cognitiva distinta, isto é,  uma diferente forma de 
construir o conhecimento através de um processo de simulação que, no caso, se vale do 
isomorfismo entre entidades arquitetônicas e partes de uma linguagem computacional. Na 
concepção de linguagem (informática) de Gabriel estão presentes, entre os principais aspectos 
da “teoria alexandriana”: 

a) A capacidade de geração de padrões como partes intercambiáveis, capazes de 
metamorfoses conforme a atividade e a posição geométrica que ocuparem no programa;  

b) A geração de softwares caracterizados pela autonomia semântica entre suas partes;  

c) A construção de softwares habitáveis, ou seja, configurados por linhas de código 
compreensíveis por um grande número de pessoas da comunidade informática;  

d) O desenvolvimento de softwares que possam evoluir a partir de um crescimento 
incremental e;  

e) Quando necessários, softwares complexos poderiam ser estruturados através de conexões 
com outros programas pré-existentes. 

De muitas maneiras, a idéia sintetizada como linguagem de padrões, vis-à-vis o 
sentido de totalidades, sugere um processo de sucessivos acoplamentos, de partes maiores ou 
menores, na conformação da estrutura do software ou de um sistema. Pode-se então falar que 
isso revela um modo onde estrutura e organização convergem para a idéia de rede, que se 
realiza nos muitos planos de coordenação e controle do processo. 

Até mesmo em jogos, os conceitos de Patterns são aplicáveis. Will Wright (2001), 
criador do SimCity, afirma que sua inspiração original para o jogo foram as 256 regras de 
design contidas no livro “A Pattern Language”, de Alexander (1979), cada qual baseada em 
um aspecto do comportamento humano. A idéia básica é que o projeto de construção deve 
refletir aspectos desse comportamento em diferentes escalas. 

A aplicação de Patterns para o entendimento do problema e captura dos requisitos de 
um sistema vêem sendo difundido entre diversos grupos de pesquisa, onde inclusive se produz 
certa quantidade de artigos sobre o tema e suas aplicabilidades, de forma satisfatória. Um 
grupo que tem forte destaque nesta linha de pesquisa é a alemã Deutsches Elektronen-
Synchrotron (DESY) Sócios da Associação de Helmholtz, é um centro de pesquisa nacional 
apoiado por fundos de dívida pública, localizada em Hamburg e Zeuthen (Brandenburg), 
reconhecidamente um dos principais centros de aceleração gravítica (prótons e elétrons) no 
mundo (DEUTSCHES ...2006). 

Portanto, propor um modelo para orientar as especificações baseada nas práticas 
primárias e corolários de Patterns se torna plenamente viável, pois além de agilizar o processo 
de eliciação dos requisitos de software, pode aumentar a qualidade dos documentos gerados 
no projeto, inclusive observar falhas nos processos organizacionais, conseqüentemente sugerir 
mudanças e melhorias. 

 
3. Modelo PORE: Patterns-Oriented Requirements Engineering 

O modelo apreciado na figura 1, assim como os preceitos de Alexander 
(ALEXANDER,1979), cada padrão descrevem um problema que ocorre repetidamente no 
nosso ambiente e, portanto, descreve o cerne da solução desse problema, de tal forma que 
pode-se utilizar essa solução milhão de vezes repetidas, sem nunca fazê-la duas vezes do 
mesmo modo(ALEXANDER,1979). 

Para que os processos sejam mais reutilizáveis, organizações precisam expressar 
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elementos comuns e variáveis dentro de um processo. Frameworks fornecem um mecanismo 
para obter esta reutilização e são bem apropriados para domínios onde várias aplicações 
similares são construídas várias vezes, partindo-se apenas de idéias (HOLLENBACH ; 
FRAKES, 1996). Pesquisas voltadas para patterns também têm mostrado que eles são 
ferramentas efetivas para a reutilização (GAMMA et al.,1995).  

Portanto, tais pesquisas anteriores serviram para aplicar a idéia de padrões de projeto a 
padrões de requisitos. Aqui é descrita uma estrutura para catalogar e descrever padrões de 
projeto. Como se vê na figura abaixo, foram identificados 20 padrões de requisitos, 
contemplados por muitas pesquisas, mas não aplicados de forma estruturada. 

 

 

FIGURA 1 – Modelo de padrão de requisitos 
 

É importante frisar que os autores não criaram os padrões descritos no livro; ao 
contrário, eles os identificaram como já existentes na comunidade de software. São padrões 
que refletem o que tem sido aprendido sobre projetos de alta qualidade para problemas 
específicos. 
Existem diversos formatos ou templates para a descrição de padrões de requisitos de 
softwares. Alguns são quase puramente textuais, escritos em prosa livre, enquanto outros são 
mais estruturados (GAMMA et al.,1995). Embora haja tantas opções, não existe um formato 
padronizado pela comunidade de software, principalmente porque diferentes tipos e domínios 
de padrões podem exigir diferentes maneiras de apresentar tais padrões. Mesmo assim, há um 
certo consenso geral sobre elementos essenciais que devem ser contemplados e comunicados 
por qualquer padrão, independentemente do formato utilizado (GAMMA et al.,1995) 
(SHALLOWAY; TROTT, 2004). 

 

3.1 Definição dos elementos do modelo 

As notações gráficas, embora sejam importantes e úteis, não são suficientes. Elas 
simplesmente capturam o produto final do processo de projeto como relacionamento entre os 
casos de usos e demais diagramas, Para reutilizar os requisitos, devemos também registrar 
decisões, alternativas e analises de custos e benefícios que levaram a ele. É evidente que 
exemplos concretos reforçam o conhecimento sobre o tema e o problema (GAMMA et 
al.,1995) (SHALLOWAY; TROTT, 2004). 

Assim como o conceito de Design Patterns, será descrito os padrões de requisitos 
usando um formato consistente. Cada padrão é dividido em seções de acordo com o gabarito a 
seguir (tabela 1). O gabarito fornece uma estrutura uniforme às informações, tornando os 
padrões de requisitos mais fáceis de aprender, comparar e usar: 

 



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

 
7

TABELA 1- Características principais dos padrões  
Item Descrição 
 
Nome 

Todo padrão deve ter um nome significativo, que dê identidade ao padrão, 
permitindo que ele seja facilmente incorporado no vocabulário dos usuários 
do padrão. O nome normalmente deve sugerir a solução encontrada para o 
problema tratado. 

Identificação A identificação do padrão instanciado é fundamental para o rastreamento do 
requisitos em seus diversos níveis de granularidade. 

Problema O problema que o padrão está tentando resolver. 
Solução Como o padrão provê uma solução para o problema no contexto em que ele 

aparece. 
 
Ambiente 

Contém os pré-requisitos para a aplicação do padrão, define o "contexto" em 
que o problema é encontrado e onde a solução apresentada é válida ou 
satisfatória. O contexto determina a aplicabilidade do padrão, ou seja, as 
situações onde o problema é encontrado e o padrão pode ser aplicado. 

 
 
Forças 

Define um conjunto de forças e restrições que atuam sobre o problema, e que 
influenciam a decisão da solução. São critérios, normalmente contraditórios, 
que são levados em consideração na elaboração de uma solução. Por exemplo, 
desempenho e uso de recursos são forças consideradas na elaboração de 
algoritmos. 

 
 
Exemplos 

Ilustrações de contexto e problema concretos, situações reais onde o problema 
genérico é encontrado. Exemplos descrevem também a aplicação da solução 
concreta, e também porque outras soluções que poderiam ser usadas não são 
melhores do que a aplicada. Exemplos descrevem a parte concreta de um 
padrão, o que é bastante importante, visto que as pessoas se sentem mais à 
vontade com elementos concretos do que abstrações.  

 
A relação dos padrões de requisitos catalogados neste modelo, assim como suas 

classificação e intenções são listados na tabela 2 que segue: 
 

TABELA 2- Catálogo de padrões de requisitos  
Requisito Padrão Descrição 

User Reconhecer  usuários que terão direito de uso do sistema da 
informação. 

Scene Transmitir realidade visual ou a atmosfera dos locais onde 
decorre a ação. 

Process Esboçar maneiras pela qual se realiza uma operação, 
segundo determinadas normas, método ou técnica. 

Context Discriminar idéias de uma funcionalidade, expondo o grau 
de formalidade ou de intimidade entre as fases. 

 
 
 
 
Funcional 

 
Module 

Organizar unidades planejadas à determinadas proporções e 
destinada a reunir-se ou ajustar-se a outras unidades 
análogas, de várias maneiras, formando um todo homogêneo 
e funcional. 

 
Aggregate 

Indicar relação entre as partes (de um todo ) não-funcionais 
de um sistema, em que cada uma delas mantém a autonomia 
e a consistência próprias. 

 
 
 
 
Não –  
Funcional 

 
Interface 

Inferir sobre dispositivos, físico ou lógico, que faz a 
adaptação entre o sistema e o usuário, à respeito da 
usabilidade. 
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Security Ilustrar sobre dispositivos, físico ou lógico, relativos à 
segurança dos dados (ativos intangíveis).  

 
Quality 

Qualificar as propriedades, atributos e condições dos 
recursos que envolvem a construção do sistema da 
informação e quantificar uma escala de valores que permite 
avaliar e, conseqüentemente, aprovar, aceitar ou recusar, 
qualquer dispositivo do sistema. 

 
 

 
Durability 

Combinar tempo útil aplicado, de certo dispositivo, físico ou 
lógico, ao sistema que proporcione performance satisfatória 
e garantia dos processos. 

Dicionary Definir glossário de termos, sigla, nomenclaturas aplicados 
aos processos de negócios. 

Structure Inventariar estrutura física pela qual as informações irão 
fluir. 

Implementation Escolher tecnologias (ferramentas e recursos), método e 
processo de implementação do sistema. 

 
Architecture 

Rotear informações, elucidando todos os pontos de 
abastecimento e reorganização dos pacotes de dados e 
estrutura das informações. 

 
 
Técnico 

Component Propor uso de componentes de conexão aos dispositivos, 
lógicos e físicos, do sistema. 

Relationship Relacionar  ocorrências dos fluxo alternativos e restrições ao 
cenários do sistema. 

Variation Exprimir possíveis variações das exceções ocorridas nos 
fluxos das informações em função do contexto. 

Recover Estruturar métodos e práticas contingentes relativos a 
recuperação de falhas no sistemas.  

Maneuver Detectar desvios nos fluxos de informações e identificar suas 
alteranativas. 

 
 
 
Exceção 
 

Origin Planificar origens das exceções, ou seja, esboçar o modo na 
qual ocorre sua concepção. 

 
Os padrões podem variar de acordo com sua granularidade e no nível de abstração. 

Pois cada padrão tem suas peculiaridades e torna-se necessário organizá-los de maneira a 
fazer sentido sua aplicação. Portanto, nós classificamos os padrões de requisitos por dois 
critérios (figura 1). O primeiro critério, baseado no conhecimento do Domínio da Informação, 
reflete o tipo de requisito identificados em qualquer ambiente. Os padrões podem , nessa 
visão, ter a características de serem dinâmicos, estáticos, estrutural e inversos. Os padrões 
dinâmicos, estão relacionados com os requisitos funcionais de um sistema da informação. Os 
padrões estáticos, estão relacionados com os requisitos não-funcionais do sistema, e que 
refletem a qualidade do sistema. Já os padrões estruturais estão ligados aos requisitos 
técnicos, e por fim, os padrões de exceção, relacionados aos requisitos inversos, ou seja, 
expõem os fluxos alternativos, assim como regras e exceções à regra básica de parte do 
sistema. 

O segundo critério, chamado Domínio Cognitivo, especifica se o padrão se aplica ao 
Conhecimento, Compreensão,  Aplicação,  Análise e Síntese. Na tabela 3 segue as descrições 
desses Domínios Cognitivos. 
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TABELA 3- Domínios cognitivos  

Conhecimento 
São informações de ideias e fenomenos armazenados, podendo ser 
especifico, geral, abstrato ou estutural. Designa modo de operações e 
técnicas gerais do tratamento de temas e problemas. 

Compreensão 
Grau de entendimento ou percepção de algo que está sendo transmitido 
sem necessariamente relacioná-la com outras materias ou ver todas as suas 
implicações. 

Aplicação 

Uso da abstração em situações especificas e concretas. Podem apresentar-
se sob forma de idéias gerais, normas de procedimento ou método geral. 
Poderá ser ainda principios, leis, teorias que devem ser recordadas e 
aplicadas. 

Análise 

Divisão de uma comunicação em seus elementos ou partes constituintes, 
de modo que a relativa hieraquia de ideias apareça claramente ou a relação 
entre as idéias expressas se evidencie. Busca identificação destas conexões 
e interações entre elementos.  

Síntese 
Envolvem a reunião, ordenação e combinação de segmentos,  partes, 
elementos, em um padrão ou estrutura anteriormente não especificadas. 
Exige a combinação de partes da experiência prévia com novo material. 

 
Existem outras maneiras de organizarmos os padrões, pois a maioria dos padrões 

devem ser usados em conjunto. Por exemplo, o padrão User é frequentemente usado com o 
Scene e o Process. Alguns padrões resultam em requisitos semelhantes, embora tenham 
intenções diferentes. Alguns padrões são alternativos: O  Quality pode ser um padrão 
alternativo para o Security. 

Uma outra maneira, ainda, de organizar padrões de requisitos é de acordo com a forma 
com que eles mencionam outros padrões no modelo de padrões relacionados, conforme a 
figura 1 ilustra estes relacionamentos graficamente. 
 
3.2 Como os padrões solucionam problemas de projeto 

Os padrões de requisitos solucionam muitos dos problemas que os engenheiros de 
requisitos enfrentam diariamente, e de muitas maneiras diferentes. Apresentaremos a seguir 
vários problemas e como os padrões de requisitos solucionam. 
� Definindo os usuários (stakeholders): Basicamente todos os sistemas sofrem o impacto 

da participação de pessoas, empresas (fornecedores, clientes, parceiros, terceirizados etc) 
e até coisas (servidores, outros sistemas, tecnologias em geral etc). Com este padrão é 
possível identificar usuários ou coisas que sofrem influência direta e indiretamente do 
sistema e definir seu papel, responsabilidades e relacioná-los aos cenários afins. 

� Eliciando os cenários: Os cenários são seqüências de interações entre o sistema entre o 
sistema e seus atores. Um conjunto de cenários pode dar uma boa descrição de como o 
sistema Será sempre usada descrição mínima como a descrição do sistema antes de entrar 
no cenário (pré-condições), o fluxo de eventos, as exceções,  atividades paralelas e as 
descrições dos estados do sistema após a atividade do cenário. O padrão favorece a 
reutilização destes fluxo de eventos e suas ligações, reduzindo dessa forma o trabalho de 
eliciar determinados requisitos. 

� Definindo a qualidade do produto: Muitos dos requisitos seguem normas de qualidade 
de produtos e processos, como as publicadas pela ISO, SEI/CMU,  NBR, BS entre outros 
órgãos regulamentadores espalhados pelo mundo. A qualidade com que as informações 
chegam ao seu receptor é muito importante, portando tratar desses item é fundamental 
para agradar aos usuários e patrocinadores dos projetos. O padrão neste caso auxiliam na 
escolha da norma e seu conjunto de critérios de acordo com o histórico de aplicabilidade 
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como se fosse uma “jurisprudência”  na área de Engenharia de Software. 
� Quantificando o tempo útil da tecnologia: Quanto tempo leva para certa tecnologia se 

defasar? Quanto não tem profissionais com conhecimento necessário para manipula-lo? 
Ou quando o fornecedor deixa de produzir tal ferramenta? Ou talvez quando as 
informações não chegam da forma, velocidade e consistência, que deveria chegar ao seu 
receptor? Portanto o padrão de requisitos, de maneira análogo a percepção do usuário em 
relação seu carro, sua casa, poderá criar critério que determinem a validade de 
determinadas tecnologias em relação ao produto que está comprando. Esse limites seriam 
determinados levando em conta critérios como estrutura necessária para garantir a 
satisfação dos usuários, tempo de resposta a uma determinar tomada de decisão, e 
obviamente deveriam ser calibradas com o passar do tempo através de aplicação de 
benchmarking. 

� Familiarizar com os termos, siglas e conceitos desconhecidos: Técnica que procura 
descrever os símbolos de uma linguagem na área de Engenharia de Requisitos dá-se o 
nome de Léxico Ampliado da Linguagem (LAL) (LEITE et al., 1997).  A idéia central do 
LAL é a existência da linguagem da aplicação.  Esta idéia parte do princípio que no 
universo de informações existe uma ou mais culturas e que cada cultura (grupo social) tem 
sua linguagem própria. Portanto, o principal objetivo (e desafio) a ser perseguido pelos 
engenheiros de requisitos é a identificação de palavras ou frases (peculiares) ao meio  
social da aplicação sob estudo.  Somente após a identificação dessas frases e palavras é 
que se procurará seu significado.  A estratégia de eliciar é ancorada na sintaxe da 
linguagem, gerar um glossário indexado que a possibilita de confrontar seus significados e 
rastrear suas aplicabilidades dentro de um contexto definido. 

 
4. Modelo PORE: Patterns-Oriented Requirements Engineering 

O modelo mostra os benefícios que a padronização pode fornecer quando se estabelece 
uma estrutura aplicável a qualquer situação. Embora seja evidente que uma boa documentação 
que oriente o profissional em sua jornada no processo de levantamento e especificação dos 
requisitos de software, a proposta de utilizar os conceitos de padrões proporcionará a 
reusabilidade com mais qualidade, vislumbrando a solução de problemas recorrente a 
produção de software capazes de gerar conhecimento necessário ao tomador de decisões, com 
muito mais eficácia.  

Verifica-se que a rastreabilidade é também um item a ser observado, pois muitas 
dessas soluções dependem de outros artefatos para gerar o resultado esperado, e o modelo 
proposto traz essa ligação encapsulada em cada um dos padrões proposto. 
Enfim, as mesmas necessidades e desafios encontrados em outras áreas da Engenharia são 
refletidas na área de construção de Sistemas de Informações, portanto não se deve fechar os 
olhos para as idéias e soluções que se encontram próximos e passíveis de exploração, 
experimentação, adaptação. 
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