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Resumo  
 

O MVC (Model-View-Controller) é um padrão ou arquitetura de 
desenvolvimento que particionou o processo de criação e manutenção de 
sistemas buscando a escalabilidade e eficiência da aplicação. No entanto, um 
projeto pode ter peculiaridades e necessidades que a arquitetura MVC não 
satisfaz, o que induz a geração de estudos que analisam a aplicabilidade de 
evoluções propostas neste padrão. Por esta razão, foi realizada uma revisão 
sistemática com o objetivo de reunir os estudos relevantes sobre a evolução do 
MVC na base da ACM (Association for Computing Machinery). Esta iniciativa 
compõe parte dos requisitos da disciplina de Metodologia Científica do curso de 
Ciência da Computação da Universidade Federal do Tocantins, Brasil. A 
procura e seleção dos estudos foi baseada em técnicas de busca e critérios de 
escolha. Com relação aos estudos encontrados, percebemos que a evolução com 
base na arquitetura MVC atende às diversas carências no desenvolvimento e 
manutenção de um software, e se torna necessária nos casos em que as camadas 
Modelo, Visão e Controle atingem alguns resultados, porém, a criação de novas 
camadas ou funcionalidades completaria a satisfação das exigências do sistema. 
Concluímos que a revisão sistemática gerou resultados positivos no 
aprendizado, visto que superou as expectativas na síntese de dados relevantes 
extraídos de publicações distintas. 

 
 

Abstract 
 
The MVC (Model-View-Controller) is a standard architecture or 

development that partitioned the process of creating and maintaining systems 
seeking scalability and efficiency of the application. However, a project may 
have quirks and needs that do not satisfy the MVC architecture, which induces 
the generation of studies that examine the applicability of proposed changes in 
this pattern. For this reason, we performed a systematic review in order to 
gather the relevant studies on the evolution of the MVC at the base of the ACM 
(Association for Computing Machinery). This initiative consists of the re-
quisitos the discipline of scientific methodology of the course of Computer 
Science, Federal University of Tocantins, Brazil. The search and selection of 
studies was based on search techniques and selection criteria. Regarding the 
studies, we realize that evolution based on MVC architecture meets the diverse 
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needs in developing and maintaining software, and is necessary in cases where 
the layers Model, View and control reach some results, however, the creation 
new layers or features complement to meet the requirements of the system. We 
conclude that the systematic review has generated positive results in learning, 
since exceeded expectations in the synthesis of relevant data extracted from 
various publications. 

 

Keywords: Systematic review, developments MVC, software engineering. 

1 Introdução 

A crescente busca pela qualidade e facilidade no desenvolvimento e manutenção 
de software desperta o interesse na criação de medidas e técnicas que auxiliam na 
criação de sistemas sustentáveis capazes de acomodar mudanças sem muita 
dificuldade e trabalho. O padrão MVC (Model-View-Controller) sugere uma 
arquitetura de software dividida em componentes, viabilizando com clareza o 
desenvolvimento de um código organizado e enxuto, e posteriormente, a reciclagem e 
manutenção do sistema sem dificuldade e com segurança. Porém, a independência dos 
componentes só será atingida se houver uma organização do sistema em camadas para 
garantir a escalabilidade, eficiência e a reusabilidade. 

A separação de componentes tem por objetivo primário a separação da lógica e 
negócio de apresentação, ou seja, haverá a divisão entre a interface do usuário e a 
lógica do sistema. As camadas Modelo, Visão e Controle exercem esta divisão de 
funcionalidades ao desenvolver e executar um software. No padrão MVC, o Modelo 
trabalha na manipulação dos dados internos de uma aplicação, e se comunica 
especialmente com o armazenamento de dados. A camada de Visão ou apresentação 
trabalha na interface do usuário, capturando as suas ações e enviando ao Controlador, 
acessa os dados do Modelo através do Controlador e aplica a apresentação desses 
dados conforme o evento. Por fim, a camada de Controle exerce funcionalidades que 
envolvem o comportamento da aplicação; controla os fluxos entre as camadas de 
Visão e Modelo, e gera a resposta ao usuário. 

Devido às vantagens na utilização da arquitetura, uma série de tecnologias e 
frameworks web têm sido implementados com o MVC. Este padrão se tornou popular 
no desenvolvimento de sistemas complexos, cada qual com suas exigências, metas e 
peculiaridades. Naturalmente, o MVC passou a ser objeto de estudo e pesquisa para a 
análise de sua aplicabilidade e o seu potencial evolutivo, especialmente do incremento 
de sua essência para melhor se encaixar aos quesitos de cada sistema específico. 
Portanto, buscou-se levantar o status da utilização do MVC e suas evoluções diversas, 
para isto foi realizada a seguinte revisão sistemática utilizando a base da ACM.  

Organizamos este artigo de acordo com a estrutura IMRAD: introdução, métodos, 
resultados e discussão, o que é adotado como parte dos Requisitos Uniformes para 
Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas do Comitê Internacional de Editores 
de Revistas Médicas, atualização 2008 . Acreditamos que a adoção desta estrutura 
ajudaria mecanismos de busca em bases de dados internacionais para armazenar e 
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recuperar informações em trabalhos de pesquisa a fim de facilitar as meta-análises e 
revisões sistemáticas. 

2 Métodos 

A revisão sistemática é um procedimento satisfatório para reunir uma coletividade 
de informações relevantes sobre determinado assunto - neste caso, o MVC e a 
evolução de software. A fim de executar essa revisão tomou-se como referência o 
processo executado no artigo de Breivold et al., “A systematic review of software 
architecture evolution research” [1], por ser uma publicação recente e de uma 
estrutura focada e compreensível, porém esse trabalho não teve o padrão MVC como 
foco. 

A revisão foi realizada para a disciplina de Metodologia Científica 2012/01 do 
curso de Ciência da Computação, com o objetivo de obter prática e experiência neste 
método. O tema escolhido se generalizou para todos, porém, houve a divisão das 
bases de dados científicas para a consulta e obtenção dos artigos primários. A revisão 
se estendeu por várias etapas de acordo com o artigo de referência: (i) estabelecer um 
protocolo para a revisão, (ii) definir os critérios de inclusão e exclusão, (iii) consultar 
estudos relevantes. (iv) avaliar a qualidade, (v) extrair e sintetizar as informações. 

2.1 Estabelecer um protocolo para a revisão 

O início deste estudo acontece com a criação de um protocolo de revisão, onde se 
discute e estabelece um fundamento para a revisão sistemática. O protocolo determina 
os termos de pesquisa nas bases de dados científicas, os critérios de inclusão e 
exclusão, os métodos para seleção dos estudos, extração e síntese dos dados. Esta 
etapa inicial foi discutida e planejada em sala de aula com a participação dos alunos e 
auxílio do professor da disciplina. 

2.2 Definir os critérios de inclusão e exclusão 

Os critérios de inclusão e exclusão separam os estudos relevantes daqueles que não 
preenchem corretamente os requisitos escolhidos. Excluímos os estudos que não são 
diretamente relacionados com a arquitetura MVC e sua evolução na criação de 
softwares, além de artigos duplicados, incluindo apenas a publicação mais completa. 
Para a inclusão de um artigo, ele deve satisfazer todos os critérios de inclusão e não 
pode satisfazer nenhum dos critérios de exclusão. Assim sendo, consideramos apenas 
publicações em inglês, que correspondam à exigência dos termos de busca e cujo 
conteúdo é relevante ao tema.  Não foi estipulado qualquer critério referente à data de 
publicação, pois o nosso objetivo é obter todos os estudos primários na esfera da 
engenharia de software, especificamente sobre o padrão MVC de uma determinada 
base de dados, independentemente de quando foram divulgados. 
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2.3 Consultar estudos relevantes 

Para facilitar o processo de consulta dos artigos científicos foram realizadas as 
pesquisas em bases de dados pela Internet designando para cada aluno uma base de 
dados diferente. As bases foram: IEEE Xplore; Compendex; Science Direct; Wiley 
InterScience; Springer Link; ISI Web of Science; ACM Digital Library; e Google 
Scholar. No nosso caso, a ACM Digital Library foi escolhida para a consulta e seleção 
dos estudos primários deste artigo.  

As possíveis características advindas da evolução da arquitetura Modelo-Visão-
Controle formaram os argumentos de consulta, que são: (MVC and evolvability) OR 
(MVC and maintainability) OR (MVC and extensibility) OR (MVC and adaptability) 
OR (MVC and flexibility) OR (MVC and changeability) OR (MVC and 
modifiability) OR (MVC and analyzability). Estes argumentos retornaram um total de 
481 artigos. 

Há uma série de fases cujo objetivo é apurar e selecionar os artigos relevantes. O 
processo foi feito nesta ordem: consulta em base de dados para obter artigos 
utilizando os termos de busca; excluir estudos irrisórios com base nos critérios de 
inclusão e exclusão; excluir estudos após análise de texto e resumo; definir estudos 
primários com a leitura de texto completo. 

2.4 Avaliar a qualidade 

Alguns critérios também foram estipulados a fim de deduzir o potencial dos 
estudos em relação ao seu conteúdo e credibilidade: análise precisa e embasada, 
desconsiderando explanações incompletas ou hipóteses ad hoc; o artigo deve ter 
fundamento no assunto da revisão sistemática; compatibilidade entre os objetivos dos 
estudos com a revisão e a pesquisa; o estudo faz uma declaração devida do método de 
pesquisa, posteriormente utilizado na extração dos dados. 

Para assegurar a escolha dos artigos confiando na sua credibilidade e relevância 
para este projeto, é preciso que cada estudo satisfaça os requisitos de cada critério 
proposto. 

2.5 Extrair e Sintetizar as informações 

A síntese dos dados extraídos foi realizada com a leitura completa de cada um dos 
estudos, após serem apurados e selecionados. A extração dos dados relevantes foi 
administrada com o auxílio de uma planilha eletrônica Excel, com o objetivo de 
separar e organizar as informações de modo que forneçam uma visão geral dos artigos 
e facilite a manipulação dos dados para esta revisão.   

3 Resultados 

Todos os 481 artigos foram apurados seguindo as exigências de cada fase. A tabela 
1 mostra com detalhes o número de artigos selecionados no decorrer dos passos, 
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organizados de acordo com o respectivo termo de busca. Inicialmente, houve uma 
queda considerável de estudos na fase de análise dos critérios de inclusão e exclusão. 
As causas giram em torno do alto descarte de artigos duplicados ou relacionados à 
biologia marinha, medicina e outros assuntos irrelevantes, descobertos com o acesso 
imediato às palavras-chave disponibilizadas pela ACM Digital Library. 
Posteriormente, outros artigos foram removidos após apuração de textos e resumos, 
restando apenas nove artigos primários definidos com base na leitura do texto 
completo. 

 

 
Tabela 1. Busca dos dados 

 
Após a leitura completa, houve a extração de dados dos artigos selecionados, 

sintetizados abaixo, na tabela 2, de acordo com os itens: Identificação: identifica o 
artigo analisado através do seu título; Aplicação: Faz referência ao nome da 
arquitetura resultante da evolução MVC; Objetivo: Este campo descreve as idéias e 
necessidades que impulsionaram as inovações; Breve descrição: descreve de forma 
resumida a implementação e aplicabilidade da arquitetura; Resultados: destaque dos 
principais resultados obtidos, positivos ou negativos, em cada situação. 

Analisando os artigos a partir de seus respectivos termos de busca, verifica-se que 
a expressão manutenibilidade está intimamente ligada à arquitetura MVC e suas 
inovações. A facilidade de manutenção acontece devido ao isolamento das camadas, 
facilitando a adição de novas funcionalidades. 

O percentual de artigos selecionados após a leitura completa corresponde menos de 
2% do total obtido na consulta inicial. Esse desfalque limitou a disposição de 
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informações para esta revisão, impossibilitando uma análise mais profunda do MVC e 
sua evolução na criação de softwares na base de dados da ACM. 
 
 

 
Tabela 2. Extração e síntese dos dados 

 

 
 
 
 
 

15º Concurso de Trabajos Estudiantiles, EST 2012

41 JAIIO - EST 2012 - ISSN: 1850-2946 - Página 531



 

15º Concurso de Trabajos Estudiantiles, EST 2012

41 JAIIO - EST 2012 - ISSN: 1850-2946 - Página 532



 

15º Concurso de Trabajos Estudiantiles, EST 2012

41 JAIIO - EST 2012 - ISSN: 1850-2946 - Página 533



4 Discussão 

A revisão sistemática se mostrou eficiente na análise de literatura, neste caso na 
área de engenharia de software. Este trabalho serviu como fonte de conhecimento e 
experiência na aplicação deste método e confirmou a existência de inovações 
baseadas na arquitetura MVC, que atendem às diversas carências no desenvolvimento 
e manutenção de um software. 

Este estudo levantou uma coletividade de artigos com a finalidade de observar os 
impactos na utilização da arquitetura MVC, buscando a aplicação de possíveis 
mudanças neste padrão devido às peculiaridades e requisitos distintos de cada 
sistema. 

De acordo com os dados sintetizados, pôde-se notar que as camadas de Modelo, 
Visão e Controle nem sempre satisfazem as necessidades dos desenvolvedores, tendo 
que gerar modificações ou mesmo adicionar camadas para um melhor desempenho e 
eficiência do software. Dessa forma, a realização desta revisão foi satisfatória diante 
das expectativas, e revelou a importância de reunir estudos com assunto em comum 
para que se faça a integração das evidências relevantes. 

Uma sugestão para trabalhos futuros é a análise da literatura sobre o MVC e sua 
evolução, utilizando todas as bases de dados aqui mencionadas para uma análise mais 
ampla e aprofundada do assunto. 
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