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Iniciamos à orientação a objetos com uma terminologia-chave. Onde quer que você olhe no mundo real, você vê 

objetos – pessoas, animais, plantas, carros, aviões, edifícios, computadores e assim por diante. Os humanos pensam 

em termos de objetos. Telefones, residências, sinais de trânsito, micro-ondas e refrigeradores são alguns outros objetos. 

Programas de computador, como os programas Java que você verá neste curso e aqueles que você escreverá, são 

compostos de muitos objetos de software interativos. 

Às vezes dividimos os objetos em duas categorias: animados e inanimados. Os animados são, em certo sentido, 

objetos “vivos” – eles se movem e fazem coisas. Por outro lado, os objetos inanimados não se movem por conta própria. 

Objetos de ambos os tipos, porém, têm algumas coisas em comum. Todos eles têm atributos (por exemplo, tamanho, 

forma, cor e peso) e todos exibem comportamentos (por exemplo, uma bola rola, rebate, infla e murcha; o bebê chora, 

dorme, engatinha, anda e pisca; um carro acelera, freia e desvia; uma toalha absorve água). Estudaremos os tipos de 

atributos e comportamentos dos objetos de software. 

Os humanos aprendem sobre os objetos existentes estudando seus atributos e observando seus 

comportamentos. Diferentes objetos poder ter atributos semelhantes e poder exibir comportamentos semelhantes. É 

possível fazer comparações, por exemplo, entre bebês e adultos, e entre humanos e chimpanzés. 

O design orientado a objetos (Object-Oriented Design – OOD) modela software em termos semelhantes 

àqueles que as pessoas utilizam para descrever objetos do mundo real. Ele tira proveito de relacionamentos de classe, 

em que os objetos de certa classe, como uma classe de veículos, têm as mesmas características – carros, caminhões, 

patins têm muito em comum. O OOD também tira proveito dos relacionamentos de herança, dos quais as classes de 

objetos novas são derivadas absorvendo-se características de classes existentes e adicionando-se características 

únicas dessas mesmas classes. Um objeto de classe “conversível” certamente tem as características da classe mais 

geral “automóvel”, mas, mais especificamente, seu capô sobe e desce. 

O design orientado a objetos fornece uma maneira natural e intuitiva de visualizar o processo de design de 

software – a saber, modelar objetos por seus atributos e comportamentos assim como descrevemos objetos do mundo 

real. A OOD também modela a comunicação entre objetos. Assim como as pessoas trocam mensagens entre si (por 

exemplo, um sargento manda um soldado permanecer em atenção), os objetos também se comunicam via mensagens. 

Um objeto conta bancária pode receber uma mensagem para reduzir seu saldo em certa quantia porque o cliente retirou 

essa quantia em dinheiro. 

O OOD encapsula (isto é, empacota) atributos e operações (comportamentos) em objetos – os atributos e 

operações de um objeto estão intimamente ligados. Os objetos têm a propriedade de ocultamento de informações. 

Isso significa que podem saber como se comunicar com outros por meio de interfaces bem definidas, mas 

normalmente eles não têm permissão para saber como os outros objetos são implementados – os detalhes de 

implementação são ocultados dentro dos próprios objetos. Na verdade podemos dirigir um carro, por exemplo, sem 

conhecer os detalhes de como motores, transmissões, freios e sistemas de escapamento funcionam internamente – 

contanto que saibamos utilizar o acelerador, o freio, a roda e assim por diante. O ocultamento de informações, como 

veremos, é crucial à boa engenharia de software. 
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Linguagens como Java são linguagens orientadas a objeto. A programação nessa linguagem, chamada 

programação orientada a objetos (Object-Oriented Programming – OOP), permite-lhe implementar um design 

orientado a objetos como um sistema funcional. Linguagens como o C, por outro lado, são procedurais, então a 

programação tende a ser orientada para a ação. No C, a unidade da programação é a função. Grupos de ações que 

realizam alguma tarefa comum são reunidos em funções e as funções são agrupadas para formar programas. No Java, 

a unidade de programação é a classe a partir da qual os objetos por fim são instanciados (criados). Classes Java 

contêm métodos (que implementam operações e são semelhantes a funções na linguagem C) bem como campos (que 

implementam atributos). 

Programadores em Java concentram-se na criação de classes. Cada classe contém campos e o conjunto de 

métodos que manipulam os campos e fornecem serviços aos clientes (isto é, outras classes que utilizam a classe). O 

programador utiliza classes existentes como blocos de construção para construir novas classes. 

As classes estão para os objetos assim como as plantas arquitetônicas estão para as casas. Assim como 

podemos construir muitas casas a partir da planta, podemos instanciar (criar) muitos objetos a partir de uma classe. 

Você não pode fazer refeições na cozinha de uma planta; isto só é possível e uma cozinha real. 

As classes podem ter relacionamentos com outras classes. Por exemplo, em um design orientado a objetos de 

um banco, a classe “caixa de banco” precisa se relacionar com a classe “cliente”, a classe “gaveta de dinheiro”, a classe 

“cofre”, etc. Esses relacionamentos são chamados de associações. 

Empacotar software como classes possibilita que os sistemas de software futuro reutilizem as classes. Grupos 

de classes relacionadas são frequentemente empacotados como componentes reutilizáveis. Assim como corretores de 

imóveis costumem dizer que os três fatores mais importantes que afetam o preço dos imóveis são “localização, 

localização e localização”, as pessoas na comunidade de software costumam dizer que os três fatores mais importantes 

que afetam o futuro do software são “reutilização, reutilização e reutilização”. A reutilização de classes existentes ao 

construir novas classes e programas economiza tempo e esforço. A reutilização também ajuda-lhe a construir sistemas 

confiáveis e eficientes, porque classes e componentes existentes costumam passar por extensos testes, depuração e 

ajuste de desempenho. 

Com a tecnologia de objetos, você pode construir grande parte do software necessário combinando classes, 

exatamente como fabricantes de automóveis combinam partes intercambiáveis. Cada nova classe que você criar terá o 

potencial de se tornar um “ativo de software” que você e outros programadores poder utilizar para acelerar e aprimorar a 

qualidade de seus esforços futuros no desenvolvimento de software. 

 

 

 

Texto extraído do livro, DEITEL, HARVEY Java como Programar  8ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
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