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A visão antes da OO

No geral tínhamos um emaranhado 
de funções que chamam umas as 
outras

Não havia separação de conceitos 
nem responsabilidades

Padrão CTRL+C   CTRL+V de código



Hum....!?

E O RESULTADO DISSO?



Aqui está...



ORIENTAÇÃO A OBJETOS!

MUDANDO O CONCEITO E A 
FORMA DE PENSAR...



O que é orientação a objetos?

Ajuda a definir a estrutura de 
sistemas baseando-se em conceitos 
do mundo real, sendo eles real ou 
abstratos.



VANTAGENS

• REUTILIZAÇÃO

• REDUZ A COMPLEXIDADE

• COMPONENTIZAÇÃO

• ESCALABILIDADE

• MANUTENABILIDADE



Conceitos Fundamentais

• OBJETO 
• CLASSE
• ENCAPSULAMENTO
• POLIMORFISMO
• HERANÇA



Mas Afinal, 
o que é um Objeto?

???



Objeto

É uma representação de uma 
parte do software que possui 
estado e comportamento

Assim como no mundo real, 
existem objetos concretos e 
abstratos



Objeto

O que é um objeto concreto ???
E um abstrato ???



Objeto

Um carro é ...
Uma conta corrente é ...
Um livro é ...



Objeto

O que são estados ??? PR, SP, SC...

E comportamentos ???



Objeto

Estado
Informa os dados importantes do Objeto

Comportamento
Informa as ações que o objeto pode 
realizar



Objeto

A cor do carro é um ...
O carro acelerar é um ...
O peso de uma pessoa é um ...
O ano do carro é um ...
Uma pessoa andar é um ...



O que é uma Classe?

É uma estrutura que abstrai os 
comportamentos e estados de 
um conjunto de objetos similares



Classe X Objeto

A classe define as características 
comuns (molde)

Os objetos são as instâncias 
dessa classe (produto)



Encapsulamento

Escondendo as informações

Separa os aspectos externos de 
um objeto, dos detalhes internos
do objeto

Evita os efeitos colaterais de 
mudanças



Encapsulamento

Exemplos ???



Polimorfismo
VÁRIAS FORMAS!



Polimorfismo

Onde um objeto se comporta de 
maneira diferente dependendo 
do tipo da sua instância

Facilitadores: Interface e Classe 
Abstrata



Polimorfismo

Exemplos ???



Herança e Generalização

Permite a reutilização de código

Introduz o conceito de 
superclasse e subclasse

Classe pai é sempre mais 
genérica que a filha



Herança e Generalização

Exemplos ???



Agregação

Um objeto contém uma lista de 
outros objetos
PODEM existir sem serem parte 
do objeto que os contém



Agregação

Exemplos ???



Composição

Um objeto contém uma lista de 
outros objetos
NÃO PODEM existir sem serem 
parte do objeto que os contém



Composição

Exemplos ???



Agregação x Composição

Relacionamento Carro - Rodas é
uma ...
Relacionamento Pedido - Itens é
uma ...



UML - Classe



UML – Objeto



UML – Classe Abstrata



UML – Interface



UML – Agregação



UML – Composição



Não Reinvente a Roda



Pense Diferente



Faça a Diferença



Leitura Recomendada
Links
pt http://www.slideshare.net/joaosavio/java-e-orientacao-a-objetos
en http://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming
en http://140.134.26.20/wbem/eng/ch3.html
en http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/concepts/
en http://wbissi.files.wordpress.com/2009/06/uml_hfoobook.pdf

Livros
pt UML Essencial
pt UML: Guia do Usuário
en UML Distilled
en Effective Java (2nd Edition)
en Head First Object-Oriented Analysis and Design
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FIM

Perguntas ???


