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1 - lntrodw;ao 

Reconhece-se que o aumento da competividade das organizac;:oes esta 
directamente dependente da capacidade de estas evolufrem, respondendo 
efectivamente a alterac;:oes dos ambientes internes e externos atraves do 
fornecimento de produtos e servic;:os de assegurada qualidade 

Presentemente, para que este objective possa ser alcanc;:ado, a genera
lidade das organizac;:oes enfrenta dificuldades tais como a crescente comple
xidade e incerteza nas areas de neg6cios, a necessidade de estabelecer 
medidas de avaliac;:ao de qualidade de servic;:os e produtos, o planeamento 
estrategico, tactico e operacional, bem como a gestae tecnol6gica e organizativa 
da inovac;:ao. 

A adequada explorac;:ao das assim chamadas tecnologias da informac;:ao 
e sem duvida um dos principais recursos no combate as dificuldades acima 
referidas. Nesta area, e t6pico fundamental aquele que trata numa perspectiva 
tecnol6gica - embora, em geral, com significativas contribuic;:6es 
organizativas - do desenvolvimento dos sistemas de informac;:ao (SI) das 
organizac;:oes. 

A crescente necessidade de sistemas de informac;:ao de cada vez maior 
ambito, tamanho e complexidade tem fomentado a investigac;:ao em torno de 
t6picos tais como metodos de desenvolvimento, assistencia computacional ao 
processo de desenvolvimento e reutilizac;:ao do software produzido nas 
organizac;:6es. 

Nos anos 90, a generalidade das contribuic;:6es a sistematizac;:ao das 
actividades de produc;:ao de software e motivada pela necessidade de melhorar 
o suporte computacional oferecido as metodologias de desenvolvimento; 
comparadas a investigac;:ao em torno do suporte computacional, poucas 
iniciativas terao contribufdo de forma tao significativa para a normalizac;:ao das 
actividades de desenvolvimento e para a integrac;:ao destas actividades no 
contexte do processo de desenvolvimento de sistemas de informac;:ao. 

Neste artigo aborda-se a representac;:ao do conhecimento sabre o processo 
de desenvolvimento de sistemas de informac;:ao, o suporte metodol6gico deste 
processo e a sua automac;:ao em ambiente computacional. 0 presente trabalho 
inclui a proposta de um projecto de investigac;:ao na area do suporte 
metodol6gico e computacional ao processo de desenvolvimento de sistemas 
de informac;:ao. 

(*) ISEG/INESC, UTL. 
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2 - Os sistemas de informac;ao 

Ha um consideravel esfon;o de investigac;:ao em torno do desenvolvimento 
de sistemas de informac;:ao. Este esforc;:o vem sendo em grande parte motivado 
pela necessidade de desenvolver sistemas de informac;:ao de melhor qualidade 
e de aumentar a produtividade do processo de desenvolvimento. De entre os 
factores associados ao pretendido aumento de produtividade encontra-se a 
utilizac;:ao adequada de instrumentos para suporte computacional ao referido 
process a. 

Numa perspectiva tecnol6gica (e nao necessariamente organizativa) urn 
sistema de informac;:ao (SI) e genericamente definido como composto par urn 
conjunto de elementos com fungoes especfficas no desempenho das tarefas 
de gestao da informac;:ao residente em computador. Para que a construc;:ao de 
cada um destes elementos seja sistematizada, em muito tem contribufdo a 
assistencia oferecida pelos referidos instrumentos de suporte computacional. 

Ainda na ultima decada, face a reuniao e ao fornecimento conjunto de 
alguns destes instrumentos num mesmo ambiente de desenvolvimento, adopta
-se a sigla CASE (computer-aided software engineering) como designac;:ao 
generica para as ferramentas de desenvolvimento de software assistido por 
computador. Nos anos 90, as ferramentas CASE sao apontadas (Wijers, 1991) 
como principais responsaveis pelas tentativas de formalizac;:ao e normalizac;:ao 
dos metodos de desenvolvimento; comparadas a investigac;:ao em torno das 
ferramentas CASE, poucas iniciativas terao contribufdo de forma tao significativa 
para a sistematizac;:ao das actividades de desenvolvimento e a sua integrac;:ao 
no contexte de um mesmo processo- o processo de desenvolvimento de 
sistemas de informac;:ao. 

2.1 - 0 processo de desenvolvimento de sistemas de informa~ao (PDSI) 

0 processo de desenvolvimento de sistemas de informac;:ao (PDSI) e 
usualmente descrito como composto par um conjunto de actividades reunidas 
em quatro diferentes etapas ou fases de desenvolvimento: analise, desenho, 
realizac;:ao e implantac;:ao. As actividades levadas a cabo no contexte de uma 
determinada fase resultam em um ou mais produtos, os produtos derivados 
da sua aplicac;:ao. Tais produtos serao usados na fase seguinte, sendo o Sl 
propriamente dito o resultado na fase de realizac;:ao. 

As actividades conduzidas nas fases de analise e desenho estao 
fortemente associadas ao emprego de tecnicas especfficas, das quais resultam 
produtos genericamente designados par especificac;:6es. Tem sido a automac;:ao 
das tarefas de edic;:ao, verificac;:ao e validac;:ao de especificac;:6es o principal 
contribute das ferramentas CASE. Quando tais ferramentas possibilitam a 
integrac;:ao de especificac;:6es obtidas par aplicac;:ao de tecnicas distintas, 
passam a contribuir para a cobertura mais abrangente das fases do PDSI. 

Embora mais abrangente, a generalidade das ferramentas CASE esta 
fortemente condicionada par uma perspectiva orientada para os produtos 
resultantes da sua aplicac;:ao. 
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Recentes trabalhos de investiga9ao na melhoria das condi96es de suporte 
ao desenvolvimento (Wijers, 1991; Smolander, 1991) tem enfatizado a 
necessidade de ferramentas capazes de guiar a aplicavao das diferentes 
tecnicas de desenvolvimento segundo criterios previamente estabelecidos, nos 
quais sejam considerados factores como a qualidade das especifica96es 
produzidas, a adequabilidade das tecnicas a serem utilizadas no contexte de 
uma determinada situavao, bem como a conveniencia da adop<(ao de uma 
determinada estrategia consoante as caracterfsticas do problema em questao. 

A considera<{ao de factores como a abrangencia, a flexibilidade e a 
aderencia metodol6gica das ferramentas CASE requer a caracteriza9ao dos 
elementos das metodologias de desenvolvimento, tais como estruturas de 
conceitos, metodos de desenvolvimento e modelos resultantes da sua aplicavao. 

2.2 - Modelos e metodos de desenvolvimento 

0 termo «modelo» designa o resultado da aplicayao de uma estrutura de 
conceitos (EC) utilizada para interpreta9ao do real. Da aplica9ao de EC distintas 
resultam modelos de diferentes categorias. Como as estruturas de conceitos 
variam consoante a sua capacidade de interpreta9ao de diferentes aspectos 
do real diz-se que uma determinada EC e mais abrangente quanta esta permite 
e interpretagao de diversos aspectos da realidade. Fundamentalmente, as EC 
sao avaliadas quanta a sua capacidade de representar os aspectos estaticos 
e dinamicos, i, e., a estrutura e o comportamento das entidades do real 
tomadas em considerayao. 

As tecnicas, na sua generalidade, limitam-se a aplicavao de uma estrutura 
de conceitos de ambito restrito. As metodologias, ao reunirem mais de uma 
tecnica, permitem uma interpreta9ao mais abrangente da realidade em questao. 

Para que as tenicas possam ser aplicadas numa detemrinada sequencia, 
as metodologias devem possuir metodos. Um metoda (que cubra as diversas 
fases do desenvolvimento) descreve o conjunto de etapas atraves das quais 
e possfvel obter sucessivamente uma sequencia de modelos que conduza a 
uma interpreta9ao abrangente e suficientemente proxima do ambiente 
computacional em questao. Os nfveis de abstravao e detalhe dos modelos 
entao produzidos dependem das caracterfsticas das EC utilizadas em cada 
etapa. 

No entanto, a generalidade das metodologias aplicadas no PDSI e pouco 
precisa quanta aos metodos que possui. Se no que respeita a apresentayao 
das EC utilizadas encontra-se clareza e rigor, tal nao e verdade no que respeita 
o metoda, i. e., a descri9ao da utilizavao dos conceitos definidos pelas diversas 
EC. Mais ainda, os metodos em geral nao referem os nfveis de abrangencia, 
abstrayao e detalhe dos modelos resultantes da aplicavao daqueles conceitos. 

As descri96es encontradas na generalidade dos metodos de desenvol
vimento tem par base a divisao do PDSI em fases. No percurso destas fases 
os metodos referem-se a aplica9ao de tecnicas de ambito restrito, sendo cada 
uma delas utilizadoras de EC pouco abrangentes. 

Na descri9ao das tecnicas os metodos limitam-se a referir as categorias 
dos modelos obtidos quando da utilizavao destas (sendo em alguns casas 
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tambem encontradas reterE'mcias a derivac;ao de esquemas dos modelos obtidos 
em uma ou mais linguagens de representac;ao). Devido a traca integragao entre 
as tecnicas, sao escassas as reterencias entre os modelos de diterentes 
categorias (resultantes da aplicagao de tecnicas distintas). Desta diticuldade 
de integrac;ao resultam descrigoes nas quais taltam continuidade e reterencias 
explfcitas_ entre os conceitos comuns as varias tecnicas de modelizac;ao. 

Assim sendo, os metodos, na sua generalidade, encontram-se tortemente 
condicionados pelas limitagoes oriundas das tecnicas e EC no contexte de 
uma metodologia de desevolvimento; nomeadamente pelo ambito restrito das 
tecnicas empregadas, pela pouca abrangencia das EC utilizadas em cada 
tecnica e por um cenario de desenvolvimento no qual os modelos produzidos 
exibem traca integrac;ao. 

2.3 - Suporte metodol6gico ao PDSI 

Com base nos conceitos acima descritos, a detinic;ao de suporte metodo-
16gico pode ser apresentada tal como a seguir se descreve. 

Entende-se por «suporte metodol6gico» a descric;ao clara e precisa das 
etapas a serem seguidas durante a aplicagao de uma ou mais tecnicas de 
modelizac;ao conceptual no contexte de uma metodologia. A clareza e a 
precisao de tal descric;ao devem ser avaliadas em tunc;ao da existencia de 
reterencias explfcitas aos elementos da(s) EC utilizada(s) e as caracterfsticas 
desta(s) estrutura(s) no que respeita os nfveis de abrangencia e abstracgao. 
Pretende-se que sejam tambem reteridos os nfveis semantico e de pormeno
rizac;ao dos modelos produzidos, bem como a partilha de conceitos comuns 
entre as diversas categorias de modelos. 

0 supotte metodo/6gico adequado a tase de analise devera assistir a um 
conjunto de etapas cujo percurso caracterizar-se-8. par adir;fio de semantica e 
detalhe aos mode/as produzidos, garantindo a manutenc;ao da abrangencia e 
do nfvel de abstracgao destas especiticac;6es. 

A caracterizac;ao de modelos conceptuais em tunc;ao dos nfveis acima 
reteridos pressupoe a descric;ao das actividades da tase da analise a partir 
de um nfvel de granularidade mais crftico do que aquele normalmente adoptado 
nas abordagens de desenvolvimento de sistemas de intormagao. 

3 - Nlvel de granularidade do suporte metodol6gico 

Durante as ultimas decadas tem-se assitido ao surgimento de diversos 
mode/as (3) a detinirem as tases de desenvolvimento bem como o percurso 
metodol6gico destas tases. De entre os mais conhecidos, o modele Queda de 
Agua (Waterfall) (Benington, 1956) pretende o percurso sucessivo de cada uma 
destas tases, enquanto o assim chamado modele Espiral (Boehm, 1986) recai 
no percurso iterative e contfnuo das tases de desenvolvimento onde os 
resultados de cada tase sao derivados daqueles obtidos nas tases anteriores, 
atraves da adic;ao de detalhe as especiticag6es. 
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Nestas abordagens o PDSI e tratado a partir de uma macroperspectiva, 
ou seja, a um nfvel de granularidade no qual cada fase e considerada como 
um passo alargado, compreendendo a aplicavao de diversas tecnicas de 
modelizavao. Entretanto, ha um nfvel de granularidade bastante mais crftico e 
inexplorado, neste segundo nfvel importa investigar nos procedimentos previstos 
no ambito de cada fase (por exemplo, como construir uma determinada 
representa9ao estrutural durante a fase de analise, i. e., como proceder 
gradualmente a modelizavao conceptual dos aspectos estruturais da realidade 
em questao). Este nfvel designa-se por micronivel. 

Entende-se ser necessaria a defini9ao de um processo metodo/6gico ao 
micronivel para cada uma das fases de desenvolvimento de sistemas de 
informavao. 

A cada conjunto de passos propostos (por exemplo, para a fase de analise) 
deve ser possfvel associar um ou mais produtos derivados. Os produtos 
resultantes de um determinado passo devem ser derivados daqueles 
conseguidos no passo anterior (ou em paralelo com a explicitavao das rela96es 
entre ambos) por adivao de semantica ou por pormenorizavao. 

Presentemente, apesar de as ferramentas CASE guardarem a definivao 
dos relacionamentos entre os produtos resultantes de diferentes tecnicas de 
modelizavao, de forma a possibilitar a execu9ao de testes de consistencia 
entre os referidos produtos, tais produtos sao ainda representados como sendo 
obtidos separadamente, ao inves de no contexto de um mesmo processo 
metodol6gico. 

Tem sido provenientes da orientavao por objectos as principais contri
buiv6es a definivao de um processo de desenvolvimento no qual o percurso 
das fases faz-se por suave acrescimo de detalhe ao inves de sucessivas 
transformav6es (Booch, 1991; Goad et a/., 1991; Rumbaugh, 1990; Sernadas, 
1990). 

4 - Abordagens orientadas por objectos 

As contribui96es introduzidas com as abordagens orientadas por objectos 
tem produzido um impacte decisivo nas metodologias de desenvolvimento de 
sistemas de informavao. Ao utilizarem o conceito de <<objecto» como conceito 
unificador dos aspectos estaticos e dinamicos das entidades do mundo real, 
as abordagens orientadas por objectos contribuem com a introduvao de EC 
mais abrangentes, que por sua vez resultam na constituivao de tecnicas mais 
integradas, dando Iugar a um processo de desenvolvimento no qual o percurso 
das fases se faz por suave acrescimo de detalhe as especifica96es. 

No entanto, ainda que nao condicionadas pelas limita96es das abordagens 
anteriores, a generalidade das metodologias orientadas por objectos fornece 
ainda indica96es pouco precisas quanta aos metodos a serem empregados 
quando da sua utilizavao. 

Embora o percurso das tradicionais fases de desenvolvimento ja nao 
requeira sucessivas transformav6es, nao ha ainda uma indica9ao precisa quanta 
ao ambito da cada fase e quanta ao conjunto de especifica96es a ser produzido 
em cada uma destas fases. 
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Acredita-se que o pouco rigor no esclarecimento sabre o domfnio de cada 
fase, e em grande parte justificado pela menor relevancia desta questao no 
domfnio das abordagens orienadas por objectos (Verharen 1990). Estando 
fortemente diferenciadas nas tradicionais abordagens estruturadas, esta 
diferenciagao e de menor importancia para as abordagens orientadas por 
objectos uma vez que nestas abordagens, o percurso das primeiras fases do 
desenvolvimento prescinde das transformag6es entre especificag6es resultantes 
da aplicagao de diferentes tecnicas de modelizagao. 

Nas abordagens orientadas por objectos, ao se progredir na fase de 
analise, os aspectos estruturais e comportamentais estao relacionados entre 
si pelo facto de estarem ambos definidos para a mesma entidade central: o 
objecto (esta e uma das maiores contribui<;:6es das abordagens orientadas por 
objectos). Todavia, ha ainda poucas indicag6es sabre a especificagao conjunta 
da estrutura e do comportamento dos objectos. Ainda que as abordagens 
orientadas por objectos tenham contribufdo para a definigao de um processo 
de desenvolvimento mais uniforme, o suporte metodol6gico a analise orientada 
por objectos e ainda pouco precise em relagao ao percurso do referido 
processo. Pretende-se que o suporte metodol6gico aquela fase do 
desenvolvimento inclua a definigao dos criterios de progressao a partir de 
alguns dos aspectos da especificagao de um objecto para os outros, atraves 
da adigao de ·detalhe e semantica as especificag6es. 

Apesar de utilizar o conceito de objecto como conceito unificador, a 
generalidade das tecnicas de analise orientadas por objectos nao fornece uma 
clara integragao dos aspectos estaticos e dinamicos, no contexte de uma 
mesma especificagao. A estrutura e o comportamento dos objectos continuam 
a ser representados separadamente durante a modelizagao conceptual, nao 
havendo um criteria metodol6gico bern definido para a posterior integragao 
destes aspectos. 

Esta dificuldade de integragao e reflectida na ausencia de uma notagao 
grafica que permita durante a analise obter a representagao da estrutura e do 
comportamento no contexte de uma mesma especificagao (ou seja num mesmo 
diagrama) e a um nfvel de abstracgao compatfvel com esta fase. 

5 - Suporte computacional 

A generalidade das ferramentas CASE retrata ainda, atraves dos metodos 
que automatiza e da forma como se apresenta, um cenario de desenvolvimento 
oriundo dos anos 70. 

Neste cenario, caracterizado pela aplicagao de tecnicas pouco integradas, 
o suporte oferecido fica restrito a disponibilizagao de editores graficos e textuais, 
de procedimentos de verifica<;:ao e armazenamento de especificag6es, de 
geragao de c6digo e produgao de documentagao (Schindler, 1989). 

No que diz respeito as contribuig6es introduzidas pelas abordagens 
orientadas por objectos e a incorpora<;:ao destas contribuig6es pelas ferramentas 
CASE, recentes publicag6es (Cook, 1992) tern chamado a atengao para a 
ausencia de suporte computacional adequado, de forma a permitir a exploragao 
dos principais beneffcios alcangados com a adopgao destas abordagens. 
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Encontram-se ja algumas ferramentas oferecendo suporte a edic;:ao e verificac;:ao 
de especificac;:6es graficas introduzidas pelas mais recentes tecnicas orientadas 
por objectos. No entanto o suporte computacional oferecido encontra-se mais 
uma vez restrito a utilizac;:ao de uma nova sintaxe grafica e a produc;:ao da 
respectiva documentac;:ao. 

A orientac;:ao por objectos pretende fundamentalmente explorar os 
beneffcios conseguidos com a possibilidade de reutilizac;:ao do software 
produzido. A produc;:ao de software reutilizavel provem de um conjunto de 
actividades de desenvolvimento cujo correcto desempenho esta prioritariamente 
dependente da existencia de suporte metodo/6gico adequado, ou seja, de um 
conjunto coerente de orientac;:6es sobre a utilizac;:ao das diversas tecnicas 
orientadas por objectos. 

Estando prioritariamente vocacionadas para suportar a edic;:ao, o 
armazenamento e a verificac;:ao de especificac;:6es, a generalidade das 
ferramentas nao oferece apoio ao desempenho das tarefas de desenvolvimento 
de forma integrada e contfnua. Estas limitac;:6es condicionam em muito a 
qualidade do suporte computacional oferecido nas ferramentas e bancadas 
CASE. 

Assim sendo, importa fundamentalmente desenvolver ferramentas que 
permitam incorporar orientac;:6es metodol6gicas mais recentes, tais como, por 
exemplo, aquelas introduzidas com as abordagens orientadas por objectos 
{desenvolvimento por suave acrescimo de detalhe, reutilizac;:ao de espe
cificac;:6es, manutenc;:ao de abrangencia, captura de diferentes nfveis de 
abstrac;:ao, etc.). 

Por outro lado, provem da investigac;:ao no suporte computacional as 
principais contribuic;:6es ao suporte metodol6gico, uma vez que o adequado 
desempenho das tarefas previstas nos metodos de desenvolvimento depende, 
em grande parte, da disponibilidade de ferramentas que as automatizem (Mar
tin, 1986). 

Provenientes da investigac;:ao em torno do CASE, as principais con
tribuic;:6es ao suporte metodol6gico tem por base progresses na representac;:ao 
do conhecimento sobre metodologias. Fundamentalmente motivados pela 
necessidade de fornecer suporte a utilizac;:ao de diversas metodologias numa 
mesma bancada CASE, os progresses na representac;:ao do conhecimento 
sobre metodologias tem dado Iugar ao desenvolvimento das assim chamadas 
«CASE shells» (Bubenko, 1988). 

Com a introduc;:ao destas ferramentas, pretende-se superar algumas das 
limitac;:6es ate aqui apontadas como caracterfsticas do suporte computacional. 
Atraves da disponibilizac;:ao de ambientes geradores CASE («meta CASE en
vironments») e oferecido suporte computacional a construc;:ao de ferramentas 
destinadas a apoiar tecnicas e/ou metodologias escolhidas pelo utilizador 
(«customizable CASE environments>>). Tais ferramentas assistem tambem a 
combinac;:ao e adaptac;:ao de diversas tecnicas num mesmo ambiente tendo 
por base as preferencias do seu futuro utilizador («CASE user»). 

0 crescenta interesse no desenvolvimento de ambientes geradores CASE 
e nos t6picos relacionados com a modelizac;:ao do conhecimento sobre 
metodologias deu Iugar a caracterizac;:ao de uma nova area de investigac;:ao. 
Designada por «engenharia de metodologias>> (Welke, 1992), esta area tem 
como t6pico fundamental aquele designado por «metamodelizac;:ao>>. 
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5.1 - Engenharia de metodologias 

A par da investigagao nas condig6es de suporte computacional as abor
dagens orientadas par objectos, a engenharia de metodologias reune, desde 
o infcio desta decada, trabalhos (Welke, 1990; Brinkkemper, 1990; Lyytinen, 
1991; Solvberg, 1991; e Sorenson, 1992) dedicados a melhoria do suporte 
computacional atraves da investigagao na modelizagao do conhecimento em 
ambientes CASE. 

Estando dedicada ao estudo do conhecimento sabre as metodologias de 
desenvolvimento de sistema de informagao, a engenharia de metodologias tem 
como topico fundamental a metamodelizagao, ou o estudo de formalismos 
adequados a construgao de modelos ds referidas metodologias. As inter
pretagoes resultantes da aplicagao dos diversos formalismos sao designadas 
par «metamodelos>>, sendo os metamodelos apresentados atraves de esquemas 
obtidos com uma ou mais (meta)linguagens de representagao. 

0 estudo da metamodelizagao pode ser abordado a partir de duas ver
tendes fundamentais. A primeira vertente limita-se a uma visao prioritariamente 
perspectiva (ou contemplativa) das diversas metodologias de desenvolvimento, 
enquanto a segunda, a vertente prospectiva, procura interpretar o conjunto de 
metodologias numa estrutura adequada ao seu enriquecimento gradual (Araujo, 
1994a). 

Na vertente perspectiva investiga-se as caracterfsticas de um (meta)modelo 
comum - obtido atraves da aplicagao do formalismo mais conveniente a 
interpretagao destas caracterfsticas -, no qual os elementos de um deter
minado conjunto de metodologias possam ser interpretados e, em alguns casas, 
comparados entre si. 

Nesta perspectiva, tanto os conceitos como as actividades de metamo
delizagao em muito se assemelham aquelas de modelizagao do real, ou ordi
nary modelling. A existencia de tal similaridade refecte-se na frequente adopgao 
da mesma estrutura de conceitos quer para a modelizagao do real quer para 
a modelizagao da sua propria estrutura. 

Acredita-se que a vertente perspectiva tenha sido a mais frequentemente 
adoptada quando da construgao da generalidade dos repositories CASE sendo 
ainda esta a orientagao predominante quanta da construgao de repositories 
de ferramentas mais avangadas, vocacionadas para suportar a adaptagao e a 
combinagao de diversas tecnicas num mesmo ambiente de desenvolvimento. 

Com base nas suas semelhangas com modelos do real, um metamodelo 
e tambem classificado, analisado e decomposto segundo dais aspectos funda
mentais: o representacional (ou estatico) e o dinamico, tambem referido como 
procedimental. Da interpretagao dos aspectos estruturais das metodologias 
resultam modelos de <<metadados>> (metadata models), enquanto os aspectos 
procedimentais sao interpretados nos assim chamados modelos de 
«metaprocessos>> (metaprocess models). 

A par da adopgao de uma abordagem perspectiva ou prospectiva a meta
modelizagao estuda-se a conveniencia da adopgao de orientag6es priorita
riamente vocacionadas para a interpretagao dos aspectos estruturais ou 
procedimentais do metamodelling, tendo sido frequentemente (Pentti et at., 
1992; Wijers, 1991; Welke, 1992; Brinkkemper, 1990) abordada a necessidade 
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de obter representag6es das metodologias de desenvolvimento, onde seja 
privilegiada a natureza dinamica das actividades previstas no contexte dos 
metodos, e nao apenas os aspectos estaticos das estruturas de conceitos 
utilizadas para a produgao de especificag6es. A generalidade dos trabalhos 
acima referidos reconhece a obtenc;ao de modelos representatives dos aspectos 
dinamicos das metodologias de desenvolvimento enquanto condigao necessaria 
ao oferecimento de efectivo suporte metodol6gico nos ambientes CASE. 

5.2 - Suporte metodol6gico revisitado 

Na investigagao em torno da engenharia de metodologias para desen
volvimento de ambientes geradores CASE tem-se tratado prioritariamente os 
aspectos representacionais da metamodelizac;ao. Quando os aspectos 
procedimentais sao tambem considerados, tal e feito sem a desejada unifor
midade entre conceitos e com insuficiente grau de pormenorizagao. Casas ha 
nos quais a representac;ao da dinamica associada a um determinado meta
modele requer a adopgao de linguagens caracterizadas par baixo nfvel de 
abstracc;ao. 

A consideragao prioritaria dos aspectos estruturais das metodologias, ou 
seja das estruturas de conceitos e das linguagens de representac;ao, e em 
grande parte justificada pela ausencia, no contexte da generalidade destas 
metodologias, de um metoda entendido enquanto descrigao precisa dos 
procedimentos a serem conduzidos durante o emprego das referidas estruturas 
e respectivas linguagens. 

A fraqueza da componente metodol6gica das abordagens de desen
volvimento de sistemas de informac;ao dificulta a considerac;ao dos aspectos 
comportamentais da metamodelizac;ao; par serem apresentados de forma pouco 
precisa na literatura, os metodos nao sao em geral representados de forma 
explfcita e pormenorizada nos modelos de metaprocessos propostos para os 
ambientes geradores CASE. 

Para alem de pouco pormenorizados, os modelos de metaprocessos sao 
ainda obtidos separadamente, ou seja sem referencias explfcitas aos conceitos 
utilizados quando da construc;ao dos modelos de metadados associados a estes 
processes. A ausencia de tais referencias condiciona as abordagens a 
metamodelizar;ao a uma interpretar;ao demasiado perspectiva das metodologias 
de desenvolvimento; nestas abordagens as tarefas de construc;ao de modelos 
sao em geral descritas referindo apenas os produtos resultantes da sua 
aplicac;ao. 

Entende-se que a fim de superar as dificuldades na adequada repre
sentac;ao da componente metodol6gica das abordagens de desenvolvimento, 
e necessaria a adopgao de uma orientac;ao prospectiva quando da modelizac;ao 
de metodologias. Tal orientac;ao nao condiciona a interpretac;ao dos metodos 
as limitag6es ate aqui observadas. Com a adopgao de uma orientac;ao pros
pectiva pretende-se possibilitar a representac;ao dos metodos tal como estes 
sao hoje conhecidos, bem como fornecer uma estrutura adequada a captura 
do conhecimento proveniente do enriquecimento gradual destes. 
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A adopgao de uma tal orienta<;:ao tem par base o nao reconhecimento do 
estudo da metamodelizagao como um fim em si proprio, mas como um meio 
necessaria a interpreta<;:ao (e pretendida melhoria) das diversas metodologias 
de desenvolvimento. 

Tao-pouco se espera a definigao de uma metamodelo unico (e absoluto) 
no qual se consiga interpretar de forma suficientemente expressiva e abran
gente, todas as caracterfsticas das diversas metodologias de desenvolvimento 
de sistemas de informagao. 

Os metodos devem poder ser representados de forma suficientemente 
generica a fim de comportar o enquadramento da grande variedade de acti
vidades levadas a cabo durante a modelizagao do real. 

Par outro lado, acredita-se que um metoda (especffico) s6 pode ser 
instanciado na presenga (com base na identificagao) do conjunto de conceitos 
(ECs) a serem empregados quando da sua utilizagao. Para tal requer-se que 
modelizagao dos metodos enquanto aspectos comportamentais das meto
dologias contenha referencias explfcitas as componentes estruturais. 

A fim de satisfazer os requisites de generalidade e especificidade acima 
descritos, bem como a desejada uniformidade entre as representagoes dos 
aspectos estruturais e comportamentais, adopta-se a orienta<;:ao par objectos 
enquanto abordagem adequada a metamodelizagao, 

A exploragao de conceitos caracterfsticos da orientagao par objectos em 
metamodelidagao, bem como a incorporagao de produtos resultantes desta 
exploragao no desenvolvimento de instrumentos de suporte computacional, 
motivam a definigao do seguinte projecto de investigagao. 

6 - Projecto de investigac;ao em gestae do processo de desenvolvimento 
de sistema de informac;ao 

A fase de analise, na qual se desenvolvem modelos conceptuais, pode 
ser caracterizada enquanto um (sub)processo do processo de desenvolvimento 
de sistemas de informagao (PDSI). No percurso desta fase e usual que se 
utilizem diversas estruturas de conceitos das quais resultam modelos con
ceptuais distintos. Enquanto processo, esta fase deve ser gerida. A gestao da 
fase de analise deve ter par base a definigao de etapas, bem como permitir 
a identificagao dos diferentes nfveis de completitude dos modelos produzidos 
em cada etapa independentemente da estrutura de conceitos de utilizagao. 
Na generalidade dos instrumentos de suporte computacional (bancadas CASE) 
hoje disponfveis, o suporte metodol6gico oferecido baseia-se em modelos de 
processes cujo percurso e efectuado atraves de sucessivas transformac;oes 
(entre estruturas de conceitos e linguagens de representac;ao (Araujo, 1992}. 
Com a construc;ao de modelos de processes destinados a representac;ao do 
processo de modelizagao conceptual enquanto um processo evolutivo pretende
-se a produgao das especificagoes requeridas par um gestor de processes e 
a incorporagao da funcionalidade deste tipo de ferramenta a assistencia 
computacional actualmente oferecida nos ambientes CASE. 

Atraves deste projecto procurar-se-8., fundamentalmente, atingir os 
seguintes objectives. 
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6.1 - Principais objectivos 

1 - A exploravao das principais contribui96es da orientaQao por objectos 
na modeliza98.o das metodologias de desenvolvimento de Sistemas de 
lnformavao. 

2 - A obten98.o de descri96es dos metodos de desenvolvimento nas quais 
estejam representadas a natureza dinamica destes e garantidas condi96es 
adequadas a captura de conhecimento proveniente do seu enriquecimento 
gradual. 

3 - A incorporavao em bancadas CASE de suporte metodol6gico as 
etapas da analise com base na adopQao do micronfvel de granularidade quando 
da modelizavao das actividades de modelizavao conceptual. 

4 - A incorporaQao de novas funcionalidades nas ferramentas CASE de 
forma a garantir assistemcia as actividades de gestae da fase de analise do 
PDSI. 

6.2 - Eta pas do projecto 

1 - Estabelecimento no nfvel de granularidade do PDSI adequado ao 
fornecimento de efectivo suporte computacional nas ferramentas CASE. 

CaracterizaQao das actividades envolvidas na fase de analise a partir de 
um micronfvel de granularidade. Neste nfvel, uma vez fixado o nfvel de 
abstrac98.o caracterfstico daquela fase do desenvolvimento, importa estudar as 
actividades da analise enquanto responsaveis pelo acrescimo do nfvel 
semantico e de detalhe das especifica96es produzidas. Com base no micronfvel 
assim caracterizado pretende-se analisar as descri96es das referidas actividades 
tal como encontradas na generalidade das metodologias de desenvolvimento. 

2- Proposta de uma estrutura para a modelizavao da generalidade dos 
conceitos utilizados em modelizavao conceptual. 

A partir da consideravao das estruturas de conceitos em geral utilizadas 
em metamodelizavao estuda-se as condi96es de genericidade, especificidade 
e uniformidade destas estruturas (Araujo, 1994b) e prop6e-se uma estrutura 
orientada por objectos para interpreta9ao conjunta de metadados e meta
processes. Com base nesta estrutura investiga-se as condi96es de integra98.0 
entre os modelos resultantes de diferentes actividades do processo de 
modelizavao e a importancia da satisfa9ao da condi9ao de integra9ao para a 
obten98.o de descri96es deste processo enquanto um processo continuo, cujo 
percurso se faz por suave pormenorizavao das especifica96es. 

3- Defini9ao de notaQao grafica adequada a representa9ao do com
portamento dos objectos por sobrecarga dos diagramas estruturais. 

(Araujo, 1994a). Quando aplicadas a metamodelizavao estas tecnicas nao 
propiciam a construvao de diagramas nos quais se possa representar simul
taneamente as estruturas de conceitos e a sua utilizavao. A tim de contribuir 
para a supera9ao desta dificuldade pretende-se a defini98.o de uma notaQao 
grafica para a representa9ao da utilizavao das estruturas de conceitos, ou seja, 
procura-se maior uniformidade entre os conceitos estaticos e dinamicos no que 
respeita a definiQao destes e a sua posterior aplicavao. 
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4- Definiyao do ciclo de desenvolvimento de um modelo conceptual generico. 
Da utilizayao da notayao referida no item anterior resultam metamodelos nos quais 

estao especmcadas as dependencias funcionais existentes entre classes de conceitos 
e entre estas e os modelos resultantes da sua utilizayao. Sendo estas dependencias 
explicitamente representadas na especificavao das tarefas de desenvolvimento, os 
metamodelos entao obtidos servirao de base a definiyao do ciclo de desenvolvimento 
de um modelo conceptual generico, que possa ser instanciado nas diversas 
metodologias de desenvolvimento de Sis. 

5 - Caracteriza9ao de fase de analise enquanto urn subprocesso do PDSI 
e aplicavao do modelo do ciclo de desenvolvimento na representa9ao das 
etapas, actividades e produtos desta fase. 

Com a construvao de modelos de processes destinados a representa9ao 
do processo de modelizavao conceptual pretende-se a produ9ao das espe
cificav6es requeridas por urn gestor de processes e a incorporavao da funcio
nalidade deste tipo de ferramenta a assistencia computacional actualmente 
oferecida nos ambientes CASE. 

6 - ldentificavao das condi96es necessarias a incorporavao em ambientes 
CASE da funcionalidade caracterfstica dos gestores de processes adaptada a 
gestao do processo de modelizavao conceptual. 

Pretende-se a construvao efectiva do pretendido suporte computacional a 
gestao das actividades de modelizavao conceputal. Desta forma, os resultados 
do item anterior serao enriquecidos atraves da consideravao de aspectos 
caracterfsticos do suporte computacional. 

6.3- Principais resultados 

As principais contribui96es pretendidas neste projecto consistem funda
mentalmente: 1) na definivao de uma estrutura de conceitos conveniente a 
interpreta9ao da generalidade das abstrac96es utilizadas em modelizavao con
ceptual; il) na introdu9ao de uma nota9ao grafica adequada a representa9ao 
conjunta e ao mesmo nfvel de detalhe dos conceitos e das actividades de 
modelizavao; ii1) na obtenvao de uma descrivao do processo de 
desenvolvimento que possa ser utilizada enquanto especifica9ao requerida por 
urn gestor de processes, cuja funcionalidade consista na gestao do processo 
de desenvolvimento de sistemas de informavao; e ainda iv) na construvao 
efectiva de urn instrumento de suporte computacional para a gestao das 
actividades de modelizavao conceptual. 

7 - Conclusoes 

A fase de analise pode ser caracterizada enquanto constitufda por urn 
conjunto de actividades cuja gestao em muito contribuira para o aumento da 
produtividade do processo de desenvolvimento de sistemas de informavao. 
Presentemente, a generalidade das ferramentas de suporte computacional ao 
referido processo baseia-se em cenarios de desenvolvimento oriundos dos 
anos 70. Apesar de algumas destas ferramentas estarem a incorporar assis-
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tencia a novas metodologias de desenvolvimento, os progressos introduzidos 
recaem fundamentalmente sabre a representac;:ao da componente estrutural das 
referidas metodologias. 

Neste trabalho foram consideradas as contribuic;:6es do paradigma da 
orientac;:ao por objectos a modelizac;:ao uniforme das componentes estruturais 
e comportamentais das metodologias de desenvolvimento de sistemas de 
informac;:ao, assim como o pretendido impacte destas contribuic;:6es em termos 
do actual suporte computacional a gestao das actividades de modelizac;:ao. 
0 presente trabalho inclui a proposta de um projecto de investigac;:ao atraves 
do qual se procurara contribuir para a soluc;:ao das quest6es apresentadas nas 
primeiras secc;:6es deste documento e no qual se pretende desenvolver um 
produto que, incorporado aos ambientes de assistencia computacional 
(ambientes CASE), permita gerir o processo de modelizac;:ao conceptual. 
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