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Resumo do projeto: A documentação ágil está sendo bastante questionada, pois ainda não há um meio 

eficiente de documentá-la e assim, compartilhar as informações para que os envolvidos possam estar cientes 
dos requisitos de software. Além disso, é preciso manter a documentação sempre atualizada quando houver 
mudanças, e isso pode gerar um custo extra, pois nos métodos ágeis é comum que mudanças ocorram durante 
o ciclo de vida do software. A comunicação verbal é bastante encorajada nos métodos ágeis, porém é 
suscetível a perda de informações durante o ciclo de vida do produto, pois em muitos casos, as razões e 
intenções do sistema não são lembradas, nem documentadas pela equipe. Logo, as consequências pela falta 
desses aspectos podem causar dificuldades na manutenção e no gerenciamento dos requisitos. Objetivo: Os 
documentos que expressam as razões e justificativas para as decisões do sistema são conhecidos como design 
rationales e podem ser representados pelos modelos da Engenharia de Requisitos Orientada a Objetivos. 
Assim, esse trabalho propõe a transformação do modelo i* para user stories, através de um conjunto de 
diretrizes. Método: O procedimento metodológico de pesquisa utilizado envolve o modelo hipotético-dedutivo, 
que inicia a partir de um problema ou lacuna (nesse caso, a documentação ágil), e realiza uma formulação de 
hipóteses e deduções a partir das possíveis ocorrências relacionadas com a hipótese estabelecida. Foi utilizado 
uma pesquisa baseada em um conjunto de métodos que garantem a construção da hipótese. Foram utilizados 
dois casos de exemplo como um meio de analisar a  proposta. Resultados: A engenharia de requisitos 
orientada a objetivos pode estar relacionada com os métodos ágeis, a partir da construção de requisitos que 
estejam relacionados com as razões, as intenções e os requisitos não funcionais. Assim, é possível mitigar as 
mudanças que ocorrem nos métodos ágeis, além de contribuir para o gerenciamento de 
requisitos. Conclusão: A documentação ágil ainda possui lacunas a serem exploradas, pois não há uma 
definição clara do que é uma documentação necessária para os produtos de software. Portanto, o uso de uma 
modelagem orientada a objetivos contribui com a visão geral do sistema proposto, apresentando as 
necessidades dos stakeholders, incluindo as razões, as intenções e os requisitos não funcionais, além de incluir 
informações sobre os objetivos organizacionais e os porquês de cada funcionalidade do sistema, evitando a 
construção de requisitos e funcionalidades desnecessárias. 
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