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APÊNDICE C – O Paradigma de Orientação a Objetos 

Antes de se compreender a UML deve-se compreender o paradigma de OO, uma vez 

que a UML está totalmente inserida neste paradigma. Então, apresenta-se neste Apêndice 

uma breve revisão sobre o paradigma de OO e no próximo, Apêndice D, a UML.  

O paradigma de OO tem sua origem nos anos 60 na Noruega, com Kristen Nygaard e 

Ole-Johan Dahl, no Centro Norueguês de Computação. Através da linguagem Simula 67 

foram introduzidos os conceitos de classe  e herança . A OO foi mais bem conceituada 

no laboratório da Xerox, em Palo Alto, sendo refinada numa sequência de protótipos da 

linguagem Smalltalk. O líder desse projeto foi Alan Kay, considerado um dos criadores do 

termo “programação OO” [08]. 

Antes da OO, o paradigma estruturado era utilizado na modelagem de sistemas de 

software. Neste paradigma, os elementos são dados e processos, sendo que, os processos 

agem sobre os dados para que um objetivo de programação seja alcançado. 

Diferentemente, no paradigma de OO, existe um elemento, uma unidade autônoma que 

contém seus próprios dados, os quais são manipulados pelos processos definidos para ele e, 

que interage com outros elementos para cumprir um objetivo ou tarefa. Este elemento é o 

objeto . Assim, o paradigma de OO visualiza um sistema de software como uma coleção 

de agentes interconectados denominados objetos . Cada objeto  é responsável por 

realizar tarefas específicas. É pela interação entre objetos  que uma tarefa computacional 

é realizada. Pode-se afirmar que o objeto  é a unidade fundamental de decomposição em 

programação OO [54]. 

O termo “paradigma de OO” pode ser entendido como uma forma de abordar um 

problema. Alan Kay formulou a denominada “analogia biológica”. Nesta analogia, um 

sistema de software funcionaria como um organismo vivo, cada célula interagiria com 

outras células por meio do envio de mensagens para realizar um objetivo comum, como 

também, cada célula se comportaria como uma unidade autônoma. De uma forma geral, 

Alan Kay refletiu em como construir um sistema de software a partir de agentes autônomos 

que interagem entre si. Então, ele introduziu os seguintes conceitos da OO [08]: 
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� Qualquer coisa é um objeto . 

� Objetos  realizam tarefas por meio da requisição de serviços  a outros 

objetos . 

� Cada objeto  deve pertencer a uma determinada classe . Uma classe  deve 

agrupar objetos  similares. 

� A classe  é um repositório para o comportamento associado ao objeto . 

� Classes  são organizadas em hierarquias. 

Os fundamentos da OO são: classe , objeto , método  ou operação , 

atributo , relacionamentos entre as classes  e interfaces . Sendo que, classe  e 

objeto  são os dois conceitos fundamentais básicos na OO.  

Classe  é uma abstração das características de um grupo de coisas do mundo real. 

No entanto, para fins de modelagem de um sistema de software, representa-se somente um 

subconjunto de características que pode ser relevante. Desse modo, pode-se então dizer 

que: uma classe  representa uma abstração das características relevantes de um grupo de 

coisas do mundo real. Na modelagem de Sistemas de Software Orientados a Objetos 

(SSOO), uma classe  é uma abstração de um conjunto de objetos  similares que 

possuem propriedades semelhantes (atributos) , o mesmo comportamento 

(métodos) , a mesma semântica e os mesmos relacionamentos com outros objetos  

[07], [09].  

Um objeto  é uma instância da classe  a que pertence. É uma entidade 

independente, composta por um conjunto de elementos que o caracterizam (domínio ) e 

das ações que agem sobre esse domínio (operações ). Então, os elementos que 

caracterizam um objeto são: o nome do objeto, seus atributos  e seus métodos . Não 

existe objeto  sem estar vinculado a uma classe . Objetos  podem representar 

entidades do mundo real (robôs, IED´s, instrumentos, motores, chaves seccionadoras, 

disjuntores, etc.), representar entidades conceituais (pacotes de dados, arquivos, etc.) ou 

entidades visuais (histogramas, gráficos de tendência, interfaces de comando em uma IHM, 

etc.). Todas estas entidades possuem aspectos, tais como [57], [58] apud [54]: 

� Identidade  (identificação) – um nome para o objeto ; 

� Atributo  (s) – refere-se aos dados encapsulados em um objeto ; 

� Comportamento  (operação  ou método ) – são serviços que outros objetos  
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podem requisitar através da (s) interface(s)  do objeto ; 

� Estado(s)  – é a forma como este é apresentado ou ainda, uma memória; 

� Responsabilidades – as responsabilidades de um objeto  são funções que este 

desempenha no sistema. A interface  e o comportamento provêem os meios 

pelos quais as responsabilidades são localizadas, mas não as define. 

Os atributos  representam um conjunto de informações, ou seja, elementos de 

dados que caracterizam um objeto . Descrevem as informações que ficam escondidas em 

um objeto  para serem exclusivamente manipulado pelas operações  daquele objeto . 

São variáveis que definem o estado  de um objeto , são entidades que caracterizam os 

objetos , sendo que, cada objeto  possui seu próprio conjunto de atributos . 

Quando um objeto  é mapeado dentro do domínio do software, os processos que 

podem mudar a sua estrutura de dados são denominados operações  ou métodos . Os 

métodos  são invocados (ou chamados) por mensagens , cada objeto  possui seu 

próprio conjunto de métodos , são também procedimentos definidos e declarados que 

atuam sobre um objeto  ou sobre uma classe  de objetos . Métodos  descrevem 

ainda, uma sequência de ações a ser executada por um objeto , isto é, através dos 

métodos  especifica-se a um objeto  como fazer alguma coisa. Os métodos  são 

intrínsecos aos objetos  e não podem ser separados. 

Pode-se definir interface  como o contrato entre a classe  e o mundo exterior. 

Quando uma classe  implementa uma interface , se compromete a fornecer o 

comportamento publicado por esta interface , ou seja, é uma declaração de como um 

objeto  pode ser utilizado por outros objetos . Outras informações que não são 

utilizáveis por outros objetos  podem ser encapsuladas, como por exemplo, sua estrutura 

de dados (atributos ), os quais podem ser manipulados pelos próprios métodos  do 

objeto . 

A estrutura de um objeto  pode ser representada, conforme ilustrado na Figura C.1. 
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Figura C.1 – Exemplo de uma possível representação da estrutura de um objeto. 

 

 

 

 

 

nome_da_classe: NOME_DO_OBJETO

Atributos:

Métodos:

(Interface disponível)

(Encapsulado)


