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Programação Procedimental
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Programação Orientada a Objetos
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Objetos podem representar entidades ou conceitos do mundo 

como clientes, produtos, conta bancária, etc.

Objetos incluem seus próprios dados (denominados atributos) e 

funções que manipulam esses dados (denominadas métodos)

Objetos podem se comunicar uns com os outros, mas detalhes de 

implementação não precisam ser expostos (encapsulamento)

Um programa em POO é basicamente uma coleção de objetos 

comunicando uns com os outros

4

Programação Orientada a Objetos
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Programação Orientada a Objetos
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Dado privado

Objeto A

Dado privado

Dado público

Dado público

Método Privado

Método Privado

Método Público

Método Público

Dados e métodos restritos
Um objeto pode conter dados e 
métodos privados, ou seja, que 
podem ser acessados apenas de 
dentro do próprio objeto

Interface de acesso
Por outro lado, apenas um 
conjunto restrito de dados e 
métodos relevantes pode ser 
disponibilizado ao mundo exterior 
(para outros objetos)
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Uma classe é basicamente uma definição da estrutura do objeto 

incluindo seus elementos de dados, operações e interfaces para 

utilização

Tem papel similar a um “molde” ou “forma” que é utilizado para a criação 

dos objetos propriamente ditos

Uma classe corresponde à definição de um novo tipo de dados

Várias linguagens utilizam a palavra reservada new para criação de novos 

objetos da classe

Cada objeto criado ocupa seu próprio espaço em memória

6

Classes
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Exemplo de Classe em Python
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import math

class Circulo:

# construtor

def __init__(self, raio):

# atributo

self.raio = raio

# método público

def Area(self):

return math.pi*self.raio*self.raio

Exemplo de classe em Python

# Código principal

# Cria três instâncias da classe Circulo, 

# ou seja, os objetos C1, C2 e C3

# com raios 5, 6 e 7, respectivamente

C1 = Circulo(5)

C2 = Circulo(6)

C3 = Circulo(7)

# Calcula e mostra a área do círculo C1

print(C1.Area())

# Calcula e mostra a área do círculo C2

print(C2.Area())

# Mostra o valor do atrib. 'raio' de C3 (7) 

print(C3.raio)

Exemplo de uso da classe para criar os objetos
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Exemplo de Classe em Python
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class Veiculo:

def __init__(self, marca, modelo, cor):

self.marca = marca

self.modelo = modelo

self.cor = cor

self.velocidade = 0

def Acelera(self):

self.velocidade += 1

def Desacelera(self):

if self.velocidade > 0:

self.velocidade -= 1

def Para(self):

self.velocidade = 0

def Display(self):

desc = "Veículo %s, modelo %s, cor 

%s na vel. %d km/h"%(self.marca, 

self.modelo, self.cor, self.velocidade)

print(desc)

# Código principal

v1 = Veiculo('Fiat', 'Uno', 'Prata')

v2 = Veiculo('Ford', 'Ranger', 'Bege')

v1.Acelera()

v1.Acelera()

v1.Display()

v2.Acelera()

v2.Display()

v1.Para()

v1.Display()
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Os elementos de dados dos objetos são denominados atributos de 
instância (ou simplesmente atributos)

Cada objeto mantém seus próprios valores para os atributos

Podem ser acessados pelos métodos da classe

Também são chamados de:

▪ Atributo de objeto

▪ Variável de instância

▪ Variável de membro

▪ Campo (field)

Os atributos marca, modelo, cor e velocidade da classe Veiculo definida 

anteriormente são atributos de instância. Cada objeto da classe criado no 

programa principal mantém seu próprio valor para os atributos

9

Atributos de Instância



Estrutura de Dados I                           Prof. Dr. Daniel A. Furtado - Proibida cópia, apropriação ou uso sem autorização de qualEstrutura de Dados 1       Prof. Dr. Daniel A. Furtado - Proibida cópia ou uso sem autorização deste material - Lei nº 9 610/98

O método construtor é utilizado no momento da criação de um objeto 

da classe

Tem a função de inicializar o objeto atribuindo valores a atributos, 

executando operações de inicialização, etc.

Em várias linguagens (C#, Java, C++) o método construtor deve ter o 

mesmo nome da classe e não tem um tipo de retorno

Em Python, o construtor é declarado com def __init__(parâmetros)

No exemplo anterior, o construtor recebe um parâmetro (raio) que é 

utilizado para inicializar o respectivo atributo do objeto

Algumas linguagens permitem suprimir o construtor, pois já oferecem 

um construtor padrão implícito (C#, Java, Python)

10

Método Construtor
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Métodos e atributos privados podem ser acessados apenas 

de dentro da própria classe

Em Python, para definir um método ou atributo privado basta 

adicionar o prefixo __ antes de seu nome

11

Atributos e Métodos Privados em Python

OBS: Entretanto, diferente de outras linguagens, em Python não é possível criar um atributo ou 
método 100% privado, pois há uma maneira de acessá-los de fora da classe: basta utilizar a 
sintaxe: objeto._NomeDaClasse.__NomeDoMetodoOuAtributoPrivado
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Exemplo de Atributo Privado em Python

class Retangulo:

def __init__(self, base, altura):

self.__base = base   # atributo privado
self.__altura = altura  # atributo privado

def Area(self):

return self.__base * self.__altura

r1 = Retangulo(4,2)

print(r1.Area())

print(r1.__base)  # erro: acesso a atributo privado
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Várias outras linguagens como Java, C#, 

C++, Ruby e PHP utilizam o modificador 

de acesso private para tornar um atributo 

ou método privado

Essas linguagens também utilizam o 

modificador public para tornar o atributo 

ou método público (permitindo que o 

atributo/método seja utilizado dentro e 

fora da classe)

13

Modificadores de Acesso private e public

class Circulo

{

// atributo privado

private float raio;

// método construtor

public Circulo(float r)

{

raio = r;

}

// método público

public double Area() 

{

return Math.PI*raio*raio;

}

}

Exemplo de classe com private e public em C#



Estrutura de Dados I                           Prof. Dr. Daniel A. Furtado - Proibida cópia, apropriação ou uso sem autorização de qualEstrutura de Dados 1       Prof. Dr. Daniel A. Furtado - Proibida cópia ou uso sem autorização deste material - Lei nº 9 610/98

Um atributo de classe é um elemento de dados associado à 

própria classe (e não a um objeto em particular)

Seu valor é compartilhado com todos os objetos da classe

Em Python, são definidos fora do construtor e sem utilizar self

Em Java e C# são definidos por meio da palavra static

Normalmente são acessados por meio do nome da classe

Não é necessário instanciar nenhum objeto para utilização

14

Atributos de Classe
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Atributo de Instância vs Atributo de Classe
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import math

class Circulo:

count = 0  # atributo de classe

def __init__(self, raio):

# atributo de instância
self.raio = raio
Circulo.count += 1

# método público

def Area(self):

return math.pi*self.raio*self.raio

Classe em Python com atributo de classe e 

atributo de instância

# Código principal

# Cria três instâncias da classe Circulo, 

# ou seja, os objetos C1, C2 e C3

# com raios 5, 6 e 7, respectivamente

C1 = Circulo(5)

C2 = Circulo(6)

C3 = Circulo(7)

# Acessa o atributo de instância 'raio'

# Cada objeto tem seu próprio valor

print(C1.raio) # Mostra 5

print(C2.raio) # Mostra 6

print(C3.raio) # Mostra 7

# Acessa o atributo de classe 'count'

# Observe o emprego do nome da classe

# Mostra o nro de objetos criados (3)

print(Circulo.count)

Acessando atributos de instância e de classe
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Representam funções que estão associadas à classe em si

Em Python, utiliza-se a anotação @staticmethod

Em Java e C# são definidos por meio da palavra static

Normalmente são acessados por meio do nome da classe

Não é necessário instanciar um objeto para utilização

16

Métodos de Classe (static)



Estrutura de Dados I                           Prof. Dr. Daniel A. Furtado - Proibida cópia, apropriação ou uso sem autorização de qualEstrutura de Dados 1       Prof. Dr. Daniel A. Furtado - Proibida cópia ou uso sem autorização deste material - Lei nº 9 610/98

Exemplo de Método Estático em Python
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class Circulo:

count = 0 

def __init__(self, raio):

self.raio = raio
Circulo.count += 1

@staticmethod  # método estático

def NroInstancias():

return Circulo.count

# Código principal

# Cria 3 instâncias da classe Circulo

C1 = Circulo(5)

C2 = Circulo(6)

C3 = Circulo(7)

# Chama método estático para mostrar

# número de objetos criados (3)

print(Circulo.NroInstancias())
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Métodos que retornam o valor de um 

atributo são chamados de 'getters'

Métodos que alteram o valor de um 

atributo são chamados de 'setters'

Por convenção, 'getters' começam com o 

nome 'get' e 'setters' começam com 'set'

18

Métodos getters e setters

Dica: Embora pareça redundante criar métodos para 
acessar e modificar o valor dos atributos (ao invés de 
simplesmente disponibilizar o atributo como público), essa 
técnica é considerado uma boa prática, pois o acesso e 
alteração de um atributo geralmente está associado com a 
execução de outras operações sobre o objeto. Além disso, 
reforça o conceito de encapsulamento.

Código exemplo em Python

import math

class Circulo:

def __init__(self, raio):

self.__raio = raio

def get_raio(self):

return self.__raio

def set_raio(self, raio):

self.__raio = raio

C1 = Circulo(5)

print(C1.get_raio()) # mostra 5

C1.set_raio(10)

print(C1.get_raio()) # mostra 10
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Métodos getters e setters
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Linguagens OO geralmente 

possuem palavras reservadas para 

referenciar explicitamente o 

próprio objeto

Podem tornar o código mais 

legível e eliminar ambiguidades

Em Python, a palavra self é 

utilizada

Java e C# utilizam a palavra this

20

Palavra Reservada para Referenciar Objeto

class Circulo

{

private float raio;

public Circulo(float raio)

{

this.raio = raio;

}

}

class Circulo:

def __init__(self, raio):

# atributo de instância
self.raio = raio

def Area(self):

return math.pi*self.raio*self.raio

Python

C# e Java
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Na relação de agregação novos objetos são criados a partir da 

composição de objetos existentes

Por exemplo, um objeto do tipo Computador Desktop poderia ser 

modelado como uma composição de objetos menores relativos à seus 

componentes, como os objetos Mouse, Teclado, Monitor e Gabinete

Geralmente pode ser identificada com o sentido de “ter” ou “conter”

▪ Um computador desktop “contém” um gabinete, um monitor, etc.

21

Conceito de Agregação
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Conceito de Agregação - Exemplo

22

Ponto3D

float coordX

float coordY

float coordZ

DistanciaAte()

Vetor3D

float A

float B

float C

Modulo()

Normalizar()

Escalonar()

Plano3D

Ponto3D ponto 

Vetor3D normal

ProjetarPonto()

DistanciaPonto()
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Conceito de Agregação - Exemplo
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import math

class Ponto3D:

def __init__(self, x, y, z):

self.x = x

self.y = y

self.z = z

class Vetor3D:

def __init__(self, a, b, c):

self.a = a

self.b = b

self.c = c

def normaliza(self):

# Código do método…

class Plano3D:

def __init__(self, p, v):

self.ponto = p

self.vetorNormal = v

# programa principal

p1 = Ponto3D(0,0,0)

v1 = Vetor3D(2,3,4)

meuPlano = Plano3D(p1, v1)
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Conceito de Generalização / Especialização
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Neste exemplo, Automóvel e Caminhão são especializações de Veículo, pois 
são tipos específicos de veículos

Por outro lado, Veículo é uma generalização de Automóvel e Caminhão

Veículo

Modelo
Cor
Placa

Caminhão

CapacidadeCarga

NumeroEixos

Automóvel

NúmeroPassageiros

CapacPortaMalas

OBS: O conceito de generalização / especialização normalmente é implementado utilizando 

superclasses e subclasses em POO juntamente com herança. Porém esse assunto não será 

abordado neste curso de estrutura de dados.
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Cada objeto utiliza um espaço próprio em memória para guardar 

seus atributos de instância

A variável representando o objeto é, na verdade, uma referência 

que possibilita o acesso à região de memória do objeto

25

Referência para Objetos
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Referência para Objetos

v1 = Veiculo('Fiat', 'Uno', 'Prata')

v2 = Veiculo('Ford', 'Ranger', 'Bege')

print(v1.cor)

print(v2.cor)

Memória

v1

v2

Código
Fiat

Uno

Prata

...

Ford

Ranger

Bege

...

OBS: v1 e v2 são variáveis que armazenam 
referências para objetos distintos, cada um com seu 
próprio espaço em memória (e portanto com seus 
próprios valores para os atributos de instância).
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Referência para Objetos

v1 = Veiculo('Fiat', 'Uno', 'Prata')

v2 = Veiculo('Ford', 'Ranger', 'Bege')

v3 = v2

v3.cor = 'azul' # muda o valor da cor

print(v3.cor)  # mostra ‘azul’

print(v2.cor)  # mostra ‘azul’ também

Código

Memória

v1

v2

Fiat

Uno

Prata

...

Ford

Ranger

Azul

...

v3

OBS: ao executar v3 = v2, apenas a referência do 
objeto v2 é copiada para a variável v3. A partir 

desse momento, v2 e v3 ‘apontam’ para o 
mesmo objeto em memória. 
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Modelagem mais natural com classes e objetos

Encapsulamento de dados e métodos

Maior robustez e combiabilidade

Melhor reaproveitamento do código

Maior independência entre as partes do código

Manutenção facilitada

28

Resumo das Principais Vantagens da POO
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