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RESUMO

É cada vez maior a necessidade de profissionais que conheçam o paradigma
de programação orientado a objetos. Para os iniciantes, o aprendizado desse
paradigma é facilitado por meio de constantes atualizações dos cursos regulares,
sejam eles de nível superior ou médio. No entanto, a transição de profissionais já
formados do paradigma procedimental para o paradigma orientado a objetos é
reconhecidamente difícil. Em parte, essa dificuldade é causada devido ao
conhecimento anterior do paradigma procedimental, levando o profissional a
considerar que os paradigmas destacados são semelhantes, o que determina
entendimentos errôneos, com o profissional deixando de compreender o que há de
útil e vantajoso no novo paradigma. Considerando isso, este trabalho propõe uma
sequência de estudos que utiliza recursos educacionais abertos para ensinar o
paradigma orientado a objetos que auxilia na transição de programadores no
paradigma procedimental, com o intuito de conseguir uma aprendizagem mais
efetiva. A sequência proposta apresenta um conjunto de tópicos dentro de cinco
temas principais, dos quais o tema inicial é direcionado a profissionais com
conhecimento prévio no paradigma procedimental, pois trata de Conceitos PréOrientação a Objetos abordando os tópicos Paradigmas e Linguagens de
Programação e Quebra da Interferência Proativa. Tanto os tópicos destacados
quanto os relacionados a conceitos básicos do paradigma orientado a objetos foram
individualizados ou agrupados de modo a formar unidades de estudo em um curso
de programação orientada a objetos online, contemplando: teoria, exemplos,
atividades de fixação e atividades avaliativas. Dentro desse curso, foram utilizados
recursos educacionais abertos em variados tipos de mídia, com a finalidade de
auxiliar o profissional a realizar essa transição de forma adequada. Os resultados de
sua aplicação sugerem que houve contribuição para a melhora dos conhecimentos
dos alunos a respeito do paradigma.

Palavras Chaves: orientação a objetos; paradigmas de programação; recursos
educacionais abertos; ensino de orientação a objetos.

ABSTRACT
The Use of Open Educational Resources to Teach Object Orientation in a
Transition from the Procedural Paradigm
There is a growing need for computer professionals who are familiar with the
object-oriented programming paradigm. For beginners, learning this paradigm is
facilitated by constant updates of regular courses, both higher or medium school
levels. However, the transition of already formed professionals from the procedural
paradigm to the object-oriented paradigm is admittedly difficult. In part, this difficulty
is caused by the previous knowledge of the procedural paradigm, leading the
professional to consider that the highlighted paradigms are similar, which determines
erroneous understandings, with the professional failing to understand what is useful
and advantageous in the new paradigm. Considering this, this work proposes a
sequence of studies that uses open educational resources to teach object oriented
paradigm that assists in the transition of programmers in the procedural paradigm, in
order to achieve a more effective learning. The proposed sequence presents a set of
topics within five main themes, of which the initial theme is directed to professionals
with prior knowledge in the procedural paradigm, since it deals with Pre-Object
Orientation Concepts addressing the topics Paradigms and Programming and
Breaking Languages Proactive Interference. Both the standout topics and those
related to basic concepts of the object-oriented paradigm were individualized or
grouped in order to form units of study in an online object-oriented programming
course, including: theory, examples, fixation activities and evaluative activities. Within
this course, educational resources were used open in various types of media, with
the purpose of helping the professional to carry out this transition in an appropriate
way. The results of its application suggest that there was a contribution to improve
students' knowledge about the paradigm.

Keywords: object orientation paradigm; programming paradigms; open educational
resources; teaching of object orientation programming;
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação e justificativas
O conhecimento do paradigma de programação orientado a objetos (OO) é cada vez
mais necessário e requisitado por empresas que selecionam profissionais de análise e
desenvolvimento de sistemas (JANKE; BRUNE; WAGNER, 2015). Por esse motivo, nos
últimos anos, tem havido cada vez mais interesse na sua aprendizagem (XINOGALOS,
2015).
Para os iniciantes na área de desenvolvimento de sistemas, esse conhecimento
pode ser adquirido em cursos superiores de computação, com estruturas curriculares
atualizadas e atentas às necessidades das empresas (OKUR, 2006; SAJANIEMI;
KUITTINEN, 2008).
Entretanto, conforme Zuhud et al. (2013) e Hadar (2013), a transição de
programadores experientes no paradigma procedimental para o paradigma OO requer um
grande esforço cognitivo.
Zuhud et al. (2013) e Govender (2010) constataram que profissionais de
programação, mesmo sendo mestres e doutores, entendem que a programação OO é muito
semelhante à procedimental. Para esses pesquisadores, tal entendimento os impede não
somente de compreender a orientação a objetos em sua totalidade como compromete o
ensino ministrado por eles sobre esse assunto. O problema também foi citado por Kay
(1997). Para ele, aprender primeiro o paradigma procedimental pode causar grandes
dificuldades para o aprendizado posterior do OO, visto que o procedimental não representa
o mundo real de forma tão próxima quanto o OO. E sugere que sejam utilizados conceitos
das ciências biológicas, como uma metáfora para os objetos, entendendo-os como células
ou seres vivos.
Alguns profissionais, mesmo sabendo dessas dificuldades, partiram para o
aprendizado desse novo paradigma. E foram, aos poucos, incorporando o OO nos seus
programas, gerando um modelo de programação “híbrido“ ou “procedimental orientado a
objetos” (BHATTI; DUCASSE; HUCHARD, 2008), no qual pode-se encontrar tanto código
escrito de forma procedimental quando orientada a objetos1, o que, além de não trazer os
benefícios oferecidos pela OO, traz consigo todas as desvantagens de ambos os
paradigmas (HELLER; ROBERTS, 2004; NELSON; ARMSTRONG; GHODS, 2002), bem

1

Para Silveira et al. (2012), uma maneira de se identificar código escrito dessa forma é observar a ausência de
atributos nas suas classes, o uso excessivo de métodos como funções e a falta de ocultação de informações entre
as classes. Essa última característica tem como consequência o que foi chamado por ele de intimidade
inapropriada, pois, nesse cenário, uma classe pode possuir acesso a todos os atributos de outra, o que fere o
encapsulamento, um dos princípios do paradigma OO (BOOCH et al., 2007).
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como prejuízos para as empresas, que precisam lidar com softwares que possuem altos
custos de manutenção (TAYLOR, 1997).
Conforme destacam Nelson, Armstrong e Ghods (2002), devido ao fato de esses
programadores já possuírem conhecimentos de programação (ainda que em outro
paradigma) e devido às diferenças entre os paradigmas (que são por vezes ignoradas pelos
profissionais que desejam fazer a transição), torna-se necessária a criação de uma técnica
de ensino que seja direcionada a eles. Para isso, sugerem a utilização de práticas baseadas
nas técnicas de intervenção de Johnson (1986) e no conceito de pensamento sistêmico de
Senge (1990).
Para Nelson, Armstrong e Nelson (2009), o conhecimento anterior do paradigma
procedimental pode atrapalhar o aprendizado do novo, pois ambos podem ser vistos pelo
programador como sendo paradigmas semelhantes, causando dificuldades e equívocos na
transição. Esse problema é chamado por eles de interferência proativa.
Pesquisas de Hadar (2013), Nelson, Armstrong e Nelson (2009) e White e
Sivitanides (2005) destacam que é necessária uma mudança no modelo mental do
programador, na maneira como ele enxerga a computação. Para Xinogalos (2015),
Bennedsen e Caspersen (2004) e Kölling e Rosenberg (2001), essa mudança pode ser
realizada por meio da aplicação de ferramentas gráficas de software no processo de
aprendizagem, ao invés da pura e simples utilização de linguagens de programação
orientadas ao objeto, pois, por meio dessas ferramentas, os programadores podem
visualizar melhor os objetos criados e a comunicação entre eles. Nesse sentido, Recursos
Educacionais Abertos (REAs) atendem a esse requisito, pois segundo Pawlowski e Bick
(2012) e Hilton III et al. (2010), REAs possuem essas características, podendo inclusive
serem recombinados para formar outros, permitirem o uso em cursos à distância ou mesmo
a prática do autodidatismo.
Uma iniciativa semelhante foi encontrada no projeto Comprehensive Object-Oriented
Learning (COOL), desenvolvido por um grupo de estudos da Universidade de Oslo, Noruega
(BERGE et al., 2003; FJUK, 2013). Baseado nos conceitos propostos por Krysten Nygaard2,
esse grupo realizou diversas pesquisas no sentido de oferecer diretrizes de como ensinar o
paradigma OO para todas as pessoas interessadas. Essas diretrizes foram baseadas no
estudo do contexto social dos aprendizes e de recursos digitais de aprendizagem, inclusive
REAs na forma de objetos de aprendizagem (BENNEDSEN; FJUK, 2006; BERGE; FJUK,
2003). Dentre os resultados, incluem-se uma tese (BERGE, 2006) e um livro (FJUK;
KARAHASANOVIĆ; KAASBØLL, 2006), no qual diversos artigos escritos pelos membros do

2

Um dos criadores da linguagem de programação SIMULA e, por consequência, da orientação a objetos (OWE;
KROGDAHL, 2004).
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grupo foram reunidos. Entretanto, não foram encontrados trabalhos desse grupo que
mencionem esforços no sentido de ensinar programadores experientes, nem a criação de
uma sequência de estudos que atenda essa massa de programadores.

1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo geral
Este trabalho tem como objetivo propor uma sequência de estudos que use recursos
educacionais abertos para auxiliar o aprendizado da programação orientada a objetos por
profissionais que façam uso do paradigma procedimental na tentativa de conseguir uma
aprendizagem efetiva do paradigma OO durante a transição.
Essa sequência foi inicialmente baseada nos trabalhos de Johnson (1986), Nelson,
Armstrong e Ghods (2002) e Senge (1990), com a finalidade de quebrar a interferência
proativa do programador, citada por Nelson, Armstrong e Nelson (2009).
Também envolveu as contribuições dos trabalhos realizados por Okur (2006) e
Kölling e Rosenberg (2001), que fornecem uma sequência lógica de tópicos do paradigma
OO a serem abordados, bem como diretrizes a serem usadas nesses tópicos; Kay (1997),
que sugere a metáfora biológica como abordagem para o ensino de objetos; Wegner (1997),
que faz um paralelo entre a computação algorítmica e o paradigma procedimental e a
computação interativa e o paradigma OO; e Henrique e Rebouças (2016), que fornecem
sugestões de REAs a serem aplicados.
A partir da sequência de estudo criada, foi selecionada parte dessa sequência,
escolhidos alguns REAs aderentes à proposta e elaborados outros, além de materiais de
estudo complementares para compor um curso de POO construído na plataforma Moodle,
que foi aplicado para um grupo de alunos com a finalidade de avaliar a sua aprendizagem.

1.2.2 Objetivos específicos
Para atingir o objetivo geral, tem-se os seguintes objetivos específicos:
•

investigar na literatura os problemas associados a aprendizagem por profissionais
que realizam a transição do paradigma procedimental para o OO, identificando-os,
coletando-os e classificando seus níveis de dificuldades;

•

explorar,

identificar

e

analisar,

nas

referências,

as

características

de

metodologias/ferramentas/conceitos/boas práticas de ensino do paradigma e da
programação OO para identificar características para o ensino e aprendizagem do
paradigma e da programação OO, bem como uma possível sequência de estudos;
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•

estudar os conceitos associados a recursos educacionais abertos que permitam
compreender o assunto;

•

elaborar a proposta de uma sequência adequada de estudo de orientação a objetos,
considerando os resultados obtidos na revisão da literatura para o ensino na
transição do paradigma procedimental;

•

obter um conjunto de recursos educacionais abertos pertinentes ao curso e elaborar
um conjunto de recursos para os tópicos não cobertos;

•

montar um curso de POO com REAs aderentes à proposta, ou seja, que facilite a
aprendizagem na transição de paradigmas, e aplicar para um grupo de estudantes
com o intuito de analisar a sua aprendizagem.

1.2.3 Questões norteadoras
Para alcançar esses objetivos, foram elaboradas algumas questões norteadoras a
serem respondidas durante o desenvolvimento desta pesquisa. São elas:
•

O que dificulta um bom aprendizado de programação orientada a objetos durante a
transição do paradigma procedimental para o paradigma orientado a objetos? É
possível minimizar essas dificuldades? Como?

•

Qual(is) o(s) princípio(s), conceito(s), ferramenta(s) ou boa(s) prática(s), que
permite(m) boa transição do paradigma procedimental para o paradigma orientado a
objetos? Como representá-los?

•

Como os recursos educacionais abertos podem ser utilizados para permitir um
aprendizado efetivo de programação orientada a objetos durante a transição do
paradigma procedimental para o paradigma orientado a objetos?

1.3 Contribuições
Este trabalho oferece como contribuições:
•

uma sequência de tópicos a ser estudada, de forma a evitar dificuldades e equívocos
na transição, ou mesmo lacunas de conhecimento;

•

um conjunto de materiais de estudo específicos para o programador que deseja
realizar a transição do paradigma procedimental para o paradigma orientado a
objetos;
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•

recursos educacionais abertos que podem ser utilizados no ensino dos principais
conceitos da programação orientada a objetos, tais como classes, objetos,
relacionamentos e encapsulamento, com base na metáfora biológica sugerida por
Kay (1997) e nas diretrizes de Kölling e Rosemberg (2008) e Okur (2006), bem como
a criação de materiais de estudo que atendam esses requisitos;

•

um curso de POO construído com recursos educacionais que podem auxiliar na
aprendizagem durante a transição do paradigma procedimental para o orientado a
objetos e que contempla parte da sequencia de estudo proposta.

1.4 Método de trabalho
Esta pesquisa pode ser considerada tanto exploratória quanto metodológica, pois
inicialmente foi realizada uma revisão da literatura em relação aos paradigmas de
programação, além de um estudo de como e por que foram criados, observando os critérios
de organização de código utilizados ao longo do tempo. Dessa forma, foi obtida uma base
motivacional para a produção deste trabalho, no sentido de trazer justificativas para o
programador experiente entender os motivos de se realizar a transição do paradigma
procedimental para o paradigma OO. Em seguida, foram consideradas as propostas de
trabalhos mais recentes para fundamentar as possibilidades para uma transição bem
sucedida. Essas propostas levaram à elaboração de uma sequência de estudo que pode
auxiliar na aprendizagem efetiva, fazendo uso de recursos educacionais abertos. Por último,
foi elaborado um curso no qual foi possível aplicar boa parte dessa sequência.
Assim, para alcançar os objetivos propostos na seção 1.2 e gerar as contribuições
destacadas na seção 1.3, apresenta-se o conjunto inicial de etapas realizadas antes da
qualificação na Figura 1.
Os detalhes do processo ilustrado na Figura 1 são descritos a seguir:
1 – Elaboração de questões norteadoras: foram preparadas diversas questões,
totalizando 15 ao final, das quais 3 foram selecionadas por possuírem forte relação com o
tema desta pesquisa;
2 – Leitura inicial de bibliografia para o projeto de pesquisa elaborado: foram lidos
trabalhos que possuíam relação com as questões norteadoras;
3 – Elaboração/atualização de mapa conceitual: foram conhecidos os assuntos que
permeiam o conceito principal “Transição de um Programador que Trabalha com Paradigma
Procedimental para o Orientado a Objetos” e sugeridos caminhos para solucioná-lo a partir
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da organização dos conceitos e da relação que foi estabelecida entre eles permitindo a
construção de um mapa conceitual inicial. No decorrer da pesquisa, à medida que novos
estudos foram realizados e assuntos relevantes foram encontrados, o mapa conceitual foi
sofrendo atualizações;
Figura 1 – Conjunto inicial de etapas do método de trabalho

Fonte: Elaborada pelo autor.

4 – Buscas em bases de referências: foram consultadas bases de referências, tais
como Association for Computing Machinery (ACM), Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) e Springer Link, com o auxílio das strings obtidas do mapa conceitual e
das questões norteadoras. Essas foram selecionadas considerando a relação dos itens dos
trabalhos: título, resumo (abstract) e conclusão, com o tema desta pesquisa;
5 – Leitura de bibliografia pesquisada: foram lidas as referências selecionadas,
sendo que seus trechos de maior relevância foram destacados para este trabalho, bem
como agrupados de acordo com o assunto que se desejava abordar no momento. À medida
que novos assuntos foram escritos, elas também foram novamente consultadas e
reagrupadas. Após esse trabalho, o mapa conceitual foi atualizado.
6 – Escrita dos capítulos e seções da qualificação: foram escritos ou atualizados os
capítulos com os conhecimentos adquiridos por meio da leitura de trabalhos selecionados;
7 – Busca de novos conceitos, por meio de strings de busca: com o auxílio do mapa
conceitual, do texto escrito e da bibliografia consultada, alguns conceitos se destacaram,
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tornando-se relevantes. Esses foram estudados, de forma a responder questões ainda não
solucionadas que surgiram durante a pesquisa;
8 – Elaboração da sequência de estudos: considerando os fundamentos obtidos na
revisão da literatura, foi elaborada uma sequência adequada de estudos dos conceitos
relacionados ao paradigma OO na transição do paradigma procedimental;
9 – Elaboração de Unidades de Estudo (UE): foi definida uma proposta de unidades
de estudo considerando a teoria, os exemplos e as atividades para os conceitos da
sequência de estudos;
Um resumo dos passos realizados após a qualificação envolvendo a seleção dos
recursos educacionais abertos, criação de demais materiais de estudo, construção do curso
e término deste trabalho, encontra-se na Figura 2.
Figura 2 – Passos para a criação do curso e conclusão do trabalho

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os detalhes do processo ilustrado na Figura 2 são descritos a seguir:
1 – Proposta inicial de Recursos Educacionais Abertos: baseado na revisão da
literatura e na sequência de estudos, foi realizada uma proposta inicial de recursos
educacionais abertos para algumas UEs;
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2 – Identificar e selecionar ferramentas: com base nas necessidades identificadas,
promover seleção de ferramentas que possam ser utilizadas para aprender alguns conceitos
discriminados na sequência de estudos e funcionar como recursos educacionais abertos;
3 – Propor recursos educacionais abertos: baseando-se na revisão da literatura e na
sequência de estudos, foram selecionados os demais recursos educacionais abertos para
cada UE;
4 – Elaborar os recursos educacionais: com base na sequência proposta, foram
elaborados materiais de estudo para os conceitos não cobertos;
5 – Testar e avaliar os recursos educacionais abertos: com o objetivo de identificar
problemas de funcionamento e entendimento. Foi realizado durante o curso;
6 – Elaborar o texto da dissertação: atualizar o texto da qualificação e escrever os
resultados obtidos e as conclusões para a dissertação;
7 – Realizar a defesa da dissertação.

1.5 Organização do texto
Este texto foi organizado em capítulos, conforme descrição a seguir.
O Capítulo 2 apresenta os fundamentos teóricos, investigados na literatura, a
respeito dos paradigmas de programação e seus conceitos, com destaque para as
dificuldades que podem ser encontradas pelo programador na transição do paradigma
procedimental para o paradigma OO, além dos métodos que permitem essa transição.
A proposta de sequência de estudo dos conceitos relativos ao paradigma OO e seus
recursos educacionais abertos são apresentados no Capítulo 3.
O Capítulo 4 descreve em detalhes a estrutura e a elaboração do curso planejado
seguindo os conceitos estudados na revisão da literatura.
A análise e a discussão dos resultados obtidos na realização do curso estão no
Capítulo 5.
Por fim, o Capítulo 6 apresenta breve resumo do trabalho e conclusões sobre a
aplicação do curso. Além disso, traz algumas possibilidades de trabalhos futuros.
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2 FUNDAMENTOS

Neste capítulo, são apresentados detalhes sobre os estudos realizados para
embasar o desenvolvimento deste trabalho.
A seção 2.1 apresenta um mapa conceitual elaborado sobre o tema central desta
pesquisa, além de particularidades sobre a pesquisa bibliográfica e alguns resultados
quantitativos. A revisão da literatura contendo informações sobre os paradigmas de
programação e elementos envolvendo a transição do paradigma procedimental para o
orientado a objetos é apresentada na seção 2.2. A seção 2.3 traz uma síntese das
definições gerais sobre recursos educacionais abertos e aquelas que serão aplicadas nesta
pesquisa. Por último, a seção 2.4 contém uma discussão a respeito dos pontos importantes
detalhados neste capítulo.

2.1

Mapa conceitual, pesquisa bibliográfica e resultados
Na fase inicial deste trabalho, foi confeccionado um mapa conceitual relacionado ao

tema foco “Transição de um Programador que trabalha com o Paradigma Procedimental
para o Paradigma Orientado a Objetos”, ilustrado na Figura 3.
Os objetivos da elaboração desse mapa foram organizar os conceitos a respeito do
tema foco, mapear a relação entre esses conceitos, ter uma visão geral sobre o assunto e
facilitar a identificação das palavras-chave utilizadas durante as pesquisas bibliográficas.
O mapa contém os principais conceitos deste trabalho classificados por ordem de
relevância com o tema foco. Essa classificação é ilustrada pelo esquema de cores
identificado dentro da Figura 3. Além disso, a disposição dos conceitos no mapa seguiu as
recomendações de Novak e Canãs (2006), tais como: conceito-chave da pesquisa no alto e
à esquerda do mapa.
À medida que a pesquisa avançou, foi possível selecionar conjuntos de palavraschave adequados. Além disso, o mapa também foi sendo refinado com inclusões ou
alterações de conceitos. Inicialmente, deu-se preferência a referências com menos de 3
anos de publicação, de forma a obter o estado da arte sobre os assuntos pesquisados.
Todo o material coletado (artigos, livros, documentos, etc) foi classificado de acordo
com as palavras-chave utilizadas nas buscas realizadas em diversos repositórios,
acessíveis via internet. Esses repositórios foram explorados e, seus trabalhos, selecionados
e quantificados, de forma a entender quais repositórios foram mais úteis para o trabalho, ou
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seja, aqueles que contribuíram com mais publicações. Foram analisados também quais
locais contêm maior atividade de pesquisa relacionada ao tema proposto.
Figura 3 – Mapa conceitual a respeito do tema foco “Transição de um Programador que
trabalha com o Paradigma Procedimental para o Paradigma Orientado a Objetos”.

Fonte: Elaborada pelo autor.
À medida que os artigos foram sendo estudados, novos conceitos foram percebidos
e adicionados ao mapa, gerando também novos conjuntos de palavras-chave e,
consequentemente, mais buscas.
Paralelamente a essa atividade, foram também realizadas pesquisas em livros e
outros artigos, tendo sido eles referenciados pelas publicações encontradas ou indicados
pelo meio acadêmico. Essas fontes foram classificadas como material sem strings, somando
151 referências.
Todas essas informações foram classificadas de forma estatística, gerando os dados
apresentados nos Quadros 2, 3 e 4 e nas Figuras 4 e 5.
A Figura 4 classifica as referências pelo ano de sua criação, indicando uma maior
atividade de pesquisa relacionada a esse tema em determinados períodos.
No início da coleta dos artigos, verificou-se que, embora tenham sido encontrados
trabalhos com publicação inferior a 3 anos, a grande maioria foi publicada entre os períodos
1995-2000, 2005-2008 e 2013-2015. À medida que novos artigos foram coletados, verificouse também uma tendência de aumento médio na quantidade por ano, sendo este
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considerável a partir de 1997. Outro dado interessante é a variação ocorrida entre os anos
de 1996 e 2003 e entre 2007 e 2013, quando é possível notar crescimentos e quedas
acentuadas na quantidade de trabalhos.
Figura 4 – Quantidade de referências selecionadas ao longo dos anos
35
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30
25
20
15
10
5

1842
1864
1936
1948
1957
1968
1972
1975
1981
1983
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

0

Fonte: Elaborada pelo autor.
Devido à grande quantidade de trabalhos obtidos em alguns repositórios, levaram-se
em conta apenas as 10 primeiras páginas de resultados por considerar-se que esses
repositórios destacam, nas suas primeiras páginas, os artigos mais relevantes/recentes.
Os repositórios foram inicialmente selecionados a partir de sua importância para a
comunidade científica e pelos estratos obtidos de suas publicações na classificação QUALIS
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Com base
nesse critério, os primeiros repositórios selecionados foram:
•

IEEE: IEEExplore;

•

ACM: ACM Digital Library;

•

Springer Link.
Outras referências de outros repositórios também passaram a ser consideradas, à

medida que a pesquisa avançou.
Os Quadros 1, 2 e 3 mostram a quantidade de referências encontradas e
selecionadas por base de pesquisa e string de busca, indicando inclusive quais bases de
pesquisa possuem maior quantidade de trabalhos. Essas strings foram ordenadas de acordo
com a data de sua identificação. Logo, as mais antigas se encontram no início do quadro e,
as mais recentes, na base.
O Quadro 4 classifica as referências encontradas de acordo com os países de sua
elaboração, mostrando os locais onde a atividade de pesquisa relacionada ao tema foi
maior.
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Quadro 1 – Contabilização de trabalhos de acordo com as strings de busca utilizadas e as
bases de pesquisa

Google Scholar

Total de
trabalhos
obtidos
36000

Total de
trabalhos
selecionados
5

procedural object oriented

Scielo

0

0

procedural object oriented

Teses USP

3

1

procedural object oriented

Unicamp

5

0

procedural object oriented

Unesp

0

0

Strings de busca

Bases
pesquisadas

procedural object oriented

procedural object oriented

IEEE

29

3

procedural object oriented

ACM Digital

1354

1

procedural object oriented

Fapesp

2

1

procedural object oriented

Research Gate

1000+

18

procedural object oriented

Springer

20366

11

procedural object oriented

EBSCOHost

125

5

procedural object oriented

Google

788000

2

procedural object oriented

ProQuest

20

1

procedural object oriented

Science Direct

12634

1

solid object oriented procedural

Research Gate

1000+

7

solid object oriented procedural

ACM Digital

254

3

solid object oriented procedural

Springer

3188

2

solid object oriented procedural

IEEE

5

1

solid object oriented procedural

Science Direct

2320

1

GRASP Larman object oriented procedural

Research Gate

1000+

2

GRASP Larman object oriented procedural

IEEE

496

10

GRASP Larman object oriented procedural

ACM

2000000

1

Piaget object oriented

1

1

Piaget object oriented

onlinelibrary.co
m
ACM

2

2

Piaget object oriented

jstor.org

1

1

programming paradigms

Research Gate

1000+

1

"alan kay" "piaget"

ACM Digital

74

1

"alan kay" "piaget"

Google

17000

15

alan kay dynabook smalltalk

Google Scholar

456

3

difficulty procedural object oriented transition

IEEE

1700

7

difficulty procedural object oriented transition

Google Scholar

1000+

6

difficulty procedural object oriented transition

Research Gate

1000+

2

difficulty procedural object oriented transition

ACM Digital

65546

18

cool "Comprehensive Object-Oriented Learning"

Google Scholar

67

11

cool "Comprehensive Object-Oriented Learning"

Springer

3

2

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Quadro 2 – Contabilização de trabalhos de acordo com as strings de busca utilizadas e as
bases de pesquisa (continuação)
Total de
trabalhos
obtidos
143

Total de
trabalhos
selecionados
3

Research Gate

157

4

Google

12700

1

transaction script anemic domain model procedural

Google

917

1

"objects" "learning" "object" "oriented"

ACM

51961

2

"structural" "programmers" "learning" "object" "oriented"
"programming"

IEEE

1643

1

learning object oriented

IEEE

1916

3

learning object oriented

Research Gate

1000+

1

learning object oriented

Science Direct

71900

1

history object oriented

Google

2000000

3

shift "procedural" "object" "oriented" "experienced"

Google Scholar

41300

7

"grasp" "larman"

Google Scholar

812

1
1

h "james nelson" "deborah armstrong"

Google Scholar

"abstraction" "abilities" "object" "oriented"

ACM

G
6070
o
o
g
l
e
10135

"abstraction" "abilities" "object" "oriented"

Google Scholar

2

"abstraction" "abilities" "object" "oriented"

Springer

Michael Kolling

ACM

Michael Kolling

Google Scholar

S66
c25
h
o
l48
a
503
r

Comprehensive Object-Oriented Learning "learning objects"

Google Scholar

39

5

Comprehensive Object-Oriented Learning "learning objects"

ACM

470

1

"learning objects" "cool"

Google Scholar

objetos de aprendizagem orientação objetos

Google

ensino paradigma “orientação a objetos“

Google Scholar

1670

Teses USP

265

Google Scholar

16600

8

IEEE

65

2

Strings de busca

Bases
pesquisadas

"learning object" programming

IEEE

"learning object" programming
"learning object" programming

h "james nelson"

teach "object" "oriented" paradigm

Fonte: Elaborada pelo autor.

2 2
1
4
3
3
3
2

4
3
2
1 46
00
3
4 0
2 0
0

1
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Quadro 3 – Contabilização de trabalhos de acordo com as strings de busca utilizadas e as
bases de pesquisa (continuação)

Google Scholar

Total de
trabalhos
obtidos
385

Total de
trabalhos
selecionados
7

“open educational resources“

Google Scholar

33700

3

“open educational resources“ “learning objects

Google Scholar

4500

2

recursos educacionais abertos

Google Scholar

45300

3

“learning objects for programming“

Google

17

6

Aula orientação a objetos

Youtube

16900

2

Ensino programação orientada a objetos

Opendoar.org

129000

2

“Teach object oriented programming

Google Scholar

375

3

Functional programming church turing

Google Scholar

2610

4

Interactive computation x “algorithmic computation“

Google Scholar

51

3

“percepção de aprendizagem“

Google Scholar

8400

3

5857075

253

Strings de busca

Bases
pesquisadas

object oriented languages “modular languages“

Total Geral

Fonte: Elaborada pelo autor.

Por último, a Figura 5 contém a porcentagem de referências encontradas por
continente.
Pelo Quadro 4, é possível notar que a grande maioria dos artigos foram escritos por
países de língua inglesa, como Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Índia. Além do
Reino Unido, outros países da Europa que também produziram uma quantidade significativa
de artigos (em comparação aos demais países) foram a Alemanha e a Noruega.
Considerando os continentes (na Figura 5), nota-se uma boa atividade de pesquisa nos
continentes europeu e asiático, porém o americano obteve maior aproveitamento de artigos
publicados graças à intensa atividade de pesquisa estadunidense.
A confecção do Quadro 4 levou em consideração inicialmente o local onde ocorreu a
publicação da referência encontrada. Assim, tomando-se como exemplos os livros, a grande
maioria deles foi inicialmente contada como sendo do Brasil, visto que esse foi o local onde
a edições obtidas foram publicadas. Entretanto, entendeu-se que classificar as referências
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dessa forma poderia ser um erro, pois todos os autores dos livros não eram brasileiros e não
foram publicados inicialmente no Brasil, mas foram traduzidos das versões originais
publicadas nos seus países de origem. Dessa forma, assumiu-se um critério mais refinado,
de acordo com o tipo de publicação:
Quadro 4 – Relação de referências encontradas por continente e/ou país
Continente

País

Quantidade

Continente

País

Quantidade

Continente

País

Quantidade

Ásia

Bahrein

1

Europa

Alemanha

12

Oceania

Austrália

14

Bangladesh

2

Áustria

1

Nova
Zelândia

1

China

2

Bélgica

1

1

Bulgária

1

1

Dinamarca

6

Índia

8

Espanha

Indonésia

2

Israel

Coreia do
Sul
Hong
Kong

Total

15

África do
Sul

2

4

Marrocos

1

Finlândia

5

Nigéria

1

4

França

5

Malásia

3

Grécia

5

Paquistão

1

Holanda

2

Rússia

1

Itália

6

Sri Lanka

1

Irlanda

1

Tailândia

2

Macedônia

2

Taiwan

2

Noruega

17

Turquia

2

Polônia

1

33

Portugal

2

Total

América

Total

Reino
Unido*
Rep.
Tcheca

Total

4

18

Argentina

1

Brasil

65

Romênia

3

Chile

1

Suécia

4

Canada

8

Suíça

2

EUA

180

Total

África

1

99

255

Fonte: Elaborada pelo autor.

•

para artigos e publicações de congressos e outras referências, levou-se em
consideração o local da instituição de pesquisa que gerou o artigo;
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•

para livros ou trechos de livros, observou-se o local onde se publicou a versão
original;

•

para páginas web, considerou-se o trecho de seu endereço que corresponde ao local
onde a página está hospedada. Caso houvesse alguma informação que revogasse
essa primeira regra, tal informação foi utilizada.
Com essas informações, espera-se que tanto pesquisadores quanto programadores

tenham, neste trabalho, um documento que facilite seus estudos.
Figura 5 – Porcentagem de referências encontradas por continente

Fonte: Wikimedia (com alterações)

2.2

Revisão da literatura: resultados
Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos com a revisão da literatura. A

seção 2.2.1 mostra o início do conceito de programação de computadores e as primeiras
tentativas de organização de código, além de iniciar a discussão sobre paradigmas de
programação. A definição dos paradigmas é apresentada de forma evolutiva na seção 2.2.2.
A seção 2.2.3 indica problemas no ensino e na escrita de programas orientados a objeto. A
seção 2.2.4 é a primeira a mostrar os problemas relacionados aos paradigmas, começando
pela programação não estruturada (ou sequencial). A seção 2.2.5 trata de problemas do
paradigma procedimental e traz possíveis soluções. Soluções estas que só serão possíveis
se forem implementadas no paradigma OO. Já a seção 2.2.6 faz comparações entre os
paradigmas procedimental e OO, com argumentos de diversos autores, sob o ponto de vista
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de como enxergar a transição entre os paradigmas, alguns entendendo a transição como
sendo evolucionista e outros como revolucionária. A seção 2.2.7 procura mostrar
dificuldades que podem ser encontradas pelo programador na transição. A seção 2.2.8
procura explicar os motivos dessas dificuldades, bem como métodos que permitam a
transição entre paradigmas e fornecer informações que viabilizem o uso de recursos
educacionais abertos.

2.2.1 Aspectos históricos do início da programação
No início, os computadores eram máquinas que executavam apenas uma tarefa,
geralmente de cunho matemático. Mesmo a primeira máquina diferencial, criada por Charles
Babbage, tinha esse fim. Somente a segunda máquina (chamada de máquina analítica),
cujo protótipo foi criado por volta de 1834, tinha por finalidade a execução de comandos de
qualquer tipo, bastando que tanto os dados quanto o programa que os processasse fossem
escritos na forma de cartões perfurados, que eram lidos pela máquina, a qual, por fim,
gerava o resultado. Nesse empreendimento, Babbage teve como sócia Ada Lovelace, uma
das poucas pessoas que se interessou pelo conceito de uma máquina de propósito geral.
Segundo Ada, amante da matemática e da poesia, as máquinas deveriam realizar diferentes
tarefas, por meio do entendimento de dados e símbolos diversos. Além disso, Ada criou
também o conceito de sub-rotinas, na qual um bloco de código (ou, no caso, um conjunto de
cartões) poderia ser reaproveitado diversas vezes, conceito esse utilizado para computar
números de Bernoulli (BABBAGE, 1864; ISAACSON, 2014; MENABREA; LOVELACE,
1842).
Anos mais tarde, um matemático chamado Alan Turing, influenciado pelas ideias de
Ada e criador do que veio a ser chamado de máquina de Turing3, disse que não deveriam
ser necessárias várias máquinas para diversas tarefas, mas apenas uma, universal. Esta,
por sua vez, deveria substituir as demais utilizando-se de programação (ISAACSON, 2014;
TURING, 1948).
Durante a Segunda Guerra Mundial, os computadores foram responsáveis por, entre
outras coisas, automatizar o cálculo de trajetória de mísseis e por criptografar (e decifrar)
mensagens trocadas entre as tropas (ISAACSON, 2014). Apesar da dificuldade de
programá-los devido à ausência de linguagens de programação ou mesmo de linguagens de
montagem (assembly) (BARANAUSKAS, 1993), o trabalho realizado por eles era mais

3

Alonzo Church deu a ela esse nome. Antes, Turing a chamava apenas de máquina lógica de computação
(CHURCH, 1937; TURING, 1937).
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rápido. Por causa dessa rapidez nos cálculos mais complexos, com menores chances de
erro e por torná-los um procedimento automatizado, acabaram por substituir os matemáticos
da época em muitas tarefas. Mesmo antes da guerra, eles foram utilizados para fins de
cálculo de equações complexas, como as equações diferenciais (ISAACSON, 2014).
Com o avanço da tecnologia, a execução de diversas tarefas diferentes (ainda que
de forma sequencial) passou a ser possível de serem executadas por computadores, desde
que devidamente programados para isso. A princípio, a programação era feita utilizando-se
de dispositivos físicos, como fios, botões ou cartões perfurados, que se tornavam imensas
massas de códigos e dados, acessíveis de qualquer lugar do programa, o que era ótimo
para a execução rápida dos programas, mas muito ruim para posteriores manutenções
(BECK, 2013).
Nesse período, uma professora de matemática e uma das pioneiras da programação
de computadores, Grace Hopper, construía o primeiro compilador da história, capaz de
traduzir instruções dadas em cartões perfurados para linguagem de máquina. Destaca-se
também a capacidade de Hopper de (assim como fizera nos seus tempos de professora,
quando convertia problemas do mundo real em equações matemáticas) converter questões
relacionados à marinha americana, onde ela servia, para linguagem de máquina. Hopper foi
uma das responsáveis também pela volta do conceito de sub-rotinas, possíveis de serem
usadas novamente pelo mesmo programa ou por outros (ISAACSON, 2014), o que facilitou
não somente a programação dos computadores, mas também a leitura posterior dos
programas por outros programadores (BARANAUSKAS, 1993).
Nessa época, programar computadores era tarefa quase que exclusivamente
realizada por mulheres, sendo tarefa masculina a criação e a montagem de computadores.
Hopper, ilustrada na Fotografia 1, viria mais tarde a ser a criadora da linguagem FLOWMATIC, precursora da linguagem de programação COBOL (SEBESTA, 2002).
Fotografia 1 – Grace Hopper

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Grace_Hopper
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É possível verificar que, mesmo numa época em que a rapidez na resposta era
importante, as programadoras passaram a se preocupar cada vez mais também com a
organização do código-fonte. Elas notaram que, de acordo com certos critérios de
organização, boa parte do código poderia ser reaproveitado muitas e muitas vezes ao invés
de ser reescrito, o que poderia poupar horas de trabalho e diminuir os erros. E, de lá para
cá, começou o longo caminho rumo a uma organização cada vez melhor do código-fonte
(BECK, 2013).
Além disso, os problemas eram de natureza sequencial e/ou matemáticos. Para se
resolver um problema, bastava saber quais seriam os dados de entrada e a sequência
lógica de instruções para resolvê-lo. Ou seja, não eram necessários paradigmas de
programação diferentes do que elas já utilizavam, mas apenas entender a linguagem
utilizada pela máquina. Essa passou a ser conhecida, mais tarde, como linguagem
Assembly.
Entretanto, a linguagem Assembly mostrou-se de programação lenta e tediosa para a
maioria dos programadores (DEITEL; DEITEL, 2001).
Assim, da necessidade de se agilizar o processo de desenvolvimento de programas,
além do desejo de se facilitar o trabalho dos programadores, surgiram as linguagens de
programação (DEITEL; DEITEL, 2001), e, posteriormente, os paradigmas de programação.

2.2.2 Genealogia dos paradigmas e das demais técnicas de programação
Para que fosse possível a criação do paradigma OO, foi necessária uma grande
evolução na maneira de se programar um computador. Assim, entende-se que são
necessárias maiores explicações sobre os paradigmas de programação anteriores, bem
como as abordagens que evoluíram a partir do paradigma OO. Dessa forma, é possível não
somente preencher possíveis lacunas de conhecimento, mas também entender melhor os
motivos que levaram à sua criação.
Uma linha do tempo dos paradigmas e demais técnicas de desenvolvimento de
software, citadas neste trabalho, é apresentada na Figura 6.
Nela, observam-se os seguintes paradigmas de programação: não estruturado,
funcional, procedimental, modular e orientado a objetos, além da programação baseada em
componentes, o paradigma lógico e a arquitetura orientada a serviços, detalhados nas
seções 2.2.2.1 a 2.2.2.8.
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Figura 6 – Linha do tempo da evolução dos Paradigmas e Técnicas de Programação
citada neste trabalho

Fonte: Elaborada pelo autor
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2.2.2.1 Programação não estruturada ou sequencial
A programação não estruturada ou sequencial4 foi o primeiro paradigma utilizado no
início da computação. Apesar de possuir esse nome, é possível encontrar estruturas como a
sequência e os saltos incondicionais entre linhas de código, geralmente realizados com
comandos como GOTO, BREAK ou CONTINUE. O uso constante desses saltos na criação
dos sistemas ou em futuras manutenções dos mesmos os tornavam cada vez mais difíceis
de serem entendidos, devido ao aumento de complexidade consequente, até o ponto em
que era necessário reescrevê-los (ASAGBA; OGHENEOVO, 2010).
A Figura 7 ilustra um exemplo desse paradigma. Trata-se de um programa em
pseudocódigo que possui certos fluxos de controle, que são seguidos ou não, conforme o
resultado das variáveis.
Figura 7 – Paradigma de programação não estruturado

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.2.2.2 Programação estruturada ou procedimental
A programação estruturada ou procedimental classifica o uso de estruturas de
controle. Boehm e Jacopini (1966) e Dijkstra (1968) provaram que as instruções que
causavam quebra de estrutura poderiam ser substituídas por estruturas de controle
conhecidas como sequência, seleção e repetição. Segundo Khan, Al-A’li e Girgis (1995),

4

Oliveira (2012) utiliza essa denominação para esse paradigma.
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essas estruturas, juntamente com os algoritmos5, são a base do paradigma procedimental.
Além disso, nesse paradigma, entende-se que todo problema é passível de ser resolvido por
um computador por intermédio de sua divisão em partes menores. Essas partes são
chamadas de procedimentos. Isso representou um avanço em relação à programação
sequencial, pois permitia uma melhor organização do código, facilitando sua leitura e
consequente entendimento (SETH; AGGARWAL; SINGLA, 2011). Nesse paradigma,
entende-se que a máquina apenas recebe e executa ordens, sendo a que mais se aproxima
da arquitetura de computadores proposta por Von Neumann (BARANAUSKAS, 1993).
Um exemplo do paradigma estruturado ou procedimental pode ser visualizado na
Figura 8.
Figura 8 – Exemplo de paradigma estruturado ou procedimental, com as estruturas
básicas do paradigma

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.2.2.3 Programação modular
A programação modular é uma evolução da programação procedimental. Neste
paradigma, procedimentos e dados que possuam alguma relação devem ser agrupados em
módulos, de forma que eles sejam independentes uns dos outros e facilmente testáveis,

5

Segundo (CORMEN, 2002), algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum
valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída. É, portanto,
uma sequência de passos computacionais que transformam a entrada na saída.
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procurando seguir a mesma abordagem adotada pela programação procedimental de dividir
para conquistar (BOOCH, 2007). Conforme relatam Asagba e Ogheneovo (2010), esse
paradigma é suportado de diferentes maneiras por todas as linguagens de programação
procedimentais atuais. Nesse caso, pode-se notar uma semelhança com o paradigma
orientado a objetos, que também ensina que dados e comportamentos devem estar na
mesma unidade de código.
A Figura 9 apresenta um exemplo do paradigma modular, representado por um
módulo principal e dois outros, enviando e recebendo dados. É possível notar que cada
módulo possui seu próprio conjunto de dados, e que o módulo 1 precisa compartilhar seu
conjunto de dados com os módulos que o auxiliam. Por sua vez, esses contêm os
procedimentos necessárias para o cumprimento de suas tarefas. O módulo principal pode
invocar os demais módulos quando necessário.

Figura 9 – Exemplo de paradigma modular

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.2.2.4 Programação orientada a objetos
A programação orientada a objetos utiliza-se de objetos como estruturas básicas
para a construção de sistemas. Um objeto possui semelhanças com um módulo, no sentido
de encapsular dados e comportamento (ASAGBA; OGHENEOVO, 2010). Os objetos trocam
mensagens entre si por meio de um protocolo bem definido, de forma a resolver os
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problemas. Enquanto no paradigma procedimental tem-se as chamadas de procedimentos,
a orientação a objetos trabalha com trocas de mensagens como protocolo de comunicação
entre objetos. Ou seja, para que haja a comunicação entre objetos, é necessário o envio de
mensagens entre eles, com um objeto enviando uma mensagem para outro objeto. Essas
trocas de mensagens podem modificar o estado de um objeto ou mesmo retornar o
resultado de um processamento.
No paradigma procedimental, uma máquina é encarada como um ser que recebe
ordens, enquanto que no orientado a objetos uma máquina passa a ser vista como um
conjunto de objetos, simulando a interação entre eles e contribuindo com a resolução dos
problemas por intermédio da colaboração mútua, fruto dessa interação (BARANAUSKAS,
1993) (BECK, 2013). Tem-se, então, uma mudança de visão: enquanto no paradigma
procedimental existe um única “máquina“ para a resolução de um problema, na OO há
pequenas “máquinas“ (objetos) que contribuem para a solução.
Essa mudança de visão não tem como objetivo fazer com que o computador trabalhe
mais rapidamente ou de forma mais precisa, mas possui fins humanos. Com o crescente
aumento dos programas, era necessário que eles fossem organizados de forma a facilitar o
entendimento por pessoas, visando a manutenções e alterações posteriores (BECK, 2013).
Um exemplo do paradigma orientado a objetos pode ser visualizado na Figura 10.
Trata-se de um diagrama de classes em Unified Modeling Language (UML) para o modelo
de domínio de um sistema de catálogo de mídias do tipo Compact Disc (CD). Segundo
Booch, Rumbaugh e Jacobson (2006), por se tratar de uma representação estática dos
objetos, não é possível notar como esses se comportam, mas apenas como se relacionam6.
Nesse caso, um artista pode ser tanto um cantor quanto um compositor, um CD possui de 1
a n músicas, uma música contém de 1 a n compositores, entre outros relacionamentos.
Figura 10 – Exemplo de paradigma orientado a objetos

Fonte: Inspirada em (BOX; WHITELAW, 2000).

6

Embora seja possível com o diagrama de sequência (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2006).
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2.2.2.5 Programação baseada em componentes
Na programação baseada em componentes, considera-se que a contribuição entre
objetos pode levar às respostas esperadas para os problemas. Notou-se que alguns objetos
podem ser utilizados juntamente com outros com frequência, de modo que resolvam as
mesmas categorias de problemas, de forma análoga às procedures e às bibliotecas de
procedures. A colocação desses objetos num único artefato de software forma um
componente. Esses componentes podem também interagir com outros, através de
interfaces bem definidas (SETH; AGGARWAL; SINGLA, 2011).
Na Figura 11, é apresentado um exemplo da programação baseada em
componentes. É possível notar o relacionamento entre 2 componentes através de uma
interface disponível pelo Componente 1. Dessa forma, o Componente 1 especifica um
contrato de acesso7 de seus recursos para outros componentes.
Figura 11 – Exemplo de programação baseada em componentes.

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.2.2.6 Programação orientada a serviços
Na programação orientada a serviços, os sistemas são construídos utilizando
serviços. Esses serviços são disponibilizados na internet, possuem tarefas bem definidas e
servem também a outros sistemas. Assim como os componentes, são também criados
usando objetos. Segundo Seth, Aggarwal e Singla (2011), provavelmente, as únicas
diferenças entre componentes e serviços são a disponibilidade que os serviços devem ter e
a independência de implementação.

7

O conceito de contratos entre artefatos de software (sejam eles componentes ou mesmo classes) é citado em
(MEYER, 1997). Trata-se, em resumo, de um conjunto determinado de recursos com acesso público (ou com
acesso externo ao artefato) que pertençam a este, permitindo que determine de que maneira seus recursos serão
utilizados. Outra vantagem notável é a possibilidade de troca de componentes sem prejuízo do software, desde
que o contrato seja respeitado, ou seja, desde que o novo componente possua o mesmo conjunto de recursos com
acesso público.
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Um exemplo da programação orientada a serviços pode ser visualizado na Figura 12,
com os elementos básicos da programação orientada a serviços. Conforme Seth, Aggarwal
e Singla (2011), a interação entre os elementos envolve o solicitante (requester), o provedor
de serviços (provider) e o mantenedor de serviços (broker). Em um cenário baseado em um
serviço típico, um prestador de serviços hospeda um módulo de software de rede acessível
(uma implementação de um determinado serviço). O prestador de serviços define uma
descrição de serviço e a publica no mantenedor. O solicitante do serviço usa uma operação
de busca para recuperar a descrição do serviço e se conectar com o prestador de serviços,
chamando, enfim, o serviço.
Figura 12 – Exemplo de programação orientada a serviços

Fonte: Elaborada pelo autor.

2.2.2.7 Programação funcional
A programação funcional surgiu em 1958, com a criação da linguagem Lisp (List
Processing) por John McCarthy (Fotografia 2). Esse paradigma foi criado numa época em
que os principais problemas estavam no campo matemático, cujas ferramentas necessárias
não eram suficientes para atender os grupos de inteligência artificial, que necessitavam de
ferramentas para processamento de símbolos (BARANAUSKAS, 1993).
Tal paradigma caracteriza-se pela ampla utilização de funções, não como
procedimentos (como o paradigma procedimental faz), mas como funções mais próximas
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das funções matemáticas (livres de efeitos colaterais). Os mecanismos de controle são
recursivos ao invés de iterativos8 (BARANAUSKAS, 1993; FERREIRA, 2012).

Fotografia 2 – John McCarthy, na universidade de Stanford

Fonte: Wikipedia

O paradigma funcional provou que é possível a criação de paradigmas ou linguagens
de programação que não sejam necessariamente vinculadas com a arquitetura Von
Neumann, e que esta é uma restrição desnecessária (SEBESTA, 2002). Este fato pode ter
aberto o caminho para a criação do paradigma OO.
Na Figura 13 é apresentado um exemplo de programação funcional, escrito em
Haskell, onde se compara elementos de coleções usando funções.
Figura 13 – Exemplo de programação funcional.

Fonte: Youtube

8

O paradigma funcional sofreu influência de várias fontes ao longo do tempo, mas nenhuma foi tão fundamental
quanto o trabalho de Alonzo Church e o seu lambda calculus (Church, 1936), que é considerada a primeira
linguagem funcional da história, embora não tenha sido implementada numa linguagem de programação, visto
que não havia computadores na época (HUDAK, 1989). Apesar disso, a linguagem LISP, conforme McCarthy
(1978), sofreu pouca influência do trabalho de Church, passando a evoluir mais nessa direção anos mais tarde
(HUDAK, 1989). Uma retrospectiva do trabalho de Church pode ser encontrada em Olszewski, Wolenski e
Janusz (2006), e uma introdução mais simples ao paradigma pode ser encontrada em Rojas (2015).
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2.2.2.8 Programação lógica
Assim como a programação funcional, a programação lógica não tem relação direta
com a arquitetura Von Neumann. Foi criada no início dos anos 70, e caracteriza-se por um
modelo de resolução de problemas por meio de fatos, regras ou afirmações armazenadas e
disponíveis para o programa. A partir dos dados de entrada e dessas regras, o programa
realiza avaliações e toma decisões (SEBESTA, 2002).
Um exemplo da programação lógica pode ser visualizado na Figura 14, na linguagem
de programação Prolog, com código representando um domínio composto, onde algumas
pessoas (do sexo masculino) podem ser pais ou avós de determinadas pessoas, enquanto
outras não.

Figura 14 – Exemplo de programação lógica

pai(arthur, silvio).
pai(arthur, carlos).
pai(carlos, chico).
pai(silvio, ricardo).

avo(X, Z) :- pai(X,Y), pai(X,Z), write(X),
write(‘ é avô de ‘), write(Z).
Fonte: Elaborada pelo autor.

2.2.3 Cenário atual e problemas a serem resolvidos
Atualmente, as linguagens de programação mais utilizadas suportam os paradigmas
de programação procedimental e o orientado a objetos (CASS, 2017). Segundo Katic et al.
(1996) e Evans (2009), as aplicações orientadas a objetos apresentam melhorias em
relação às procedimentais e modelam melhor aplicações baseadas em domínios ou mesmo
problemas mais complexos. Como consequência, a demanda por aplicações desse tipo está
crescendo, além da necessidade de se reaproveitarem soluções utilizadas em outros
sistemas, o que favorece o uso do paradigma OO, juntamente com componentes ou
serviços.
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A princípio, os paradigmas procedimental e OO diferem na ênfase dada aos
requisitos. Enquanto o paradigma procedimental enfatiza somente os verbos, o OO foca nos
substantivos e verbos advindos da especificação de requisitos (ABBOTT, 1983; BLANSIT,
2010). Essa é, inclusive, uma das abordagens mais conhecidas e ensinadas para se
encontrar classes, métodos e objetos (HOOGENHOF, 1998), visto que muitas classes
podem ser encontradas dessa forma (RUMBAUGH et al., 1994).
Porém, no que diz respeito à orientação a objetos, Larman (2007) e Hadar (2013)
dizem que essa abordagem é muito vaga, uma vez que se deve determinar corretamente
qual o comportamento dos objetos por meio das mensagens e de suas demais
características. Além disso, há tarefas que não são tão simples que possam ser modeladas
apenas com essa abordagem, sendo considerada, portanto, insuficiente para ambos os
autores.
Meyer (1997) vai ainda mais longe. Segundo ele, essa técnica é simplória e produz
resultados grosseiros, com uma quantidade muito grande de classes, muitas delas
desnecessárias para a resolução do problema de forma computacional.
O problema pode se agravar devido à imprecisão na escrita dos documentos de
requisitos ou dos casos de uso, quando se há o cuidado de escrevê-los (MEYER, 1997).
Muitas vezes, o responsável pela escrita desses documentos pode não ter todos os
conhecimentos necessários do problema que se pretende resolver computacionalmente,
tornando esses documentos altamente dependentes do seu entendimento9. E, se esses
documentos estiverem escritos na forma de casos de uso, há o risco de se realizar uma
decomposição funcional na análise, devido à maneira funcional com que os casos de uso
são escritos (HOOGENHOF, 1998). Ainda, segundo Larman (2007), casos de uso são uma
ferramenta importante para captura de requisitos, mas não são orientados a objetos, pois
enfatizam uma visão de processo. Dessa forma, profissionais que estão acostumados com o
paradigma procedimental, ao estudarem um documento de casos de uso, poderão se utilizar
dos seus conhecimentos nesse paradigma, ao invés de utilizarem o paradigma OO.
Por esses fatos, é indicada a adoção de ferramentas e/ou técnicas eficazes de
aprendizado do paradigma orientado a objetos, tanto para programadores iniciantes quanto
para experientes, que ainda utilizam o paradigma procedimental como seu principal
paradigma.

9

Este é inclusive um dos motivos que tornam a análise um passo importante no desenvolvimento de sistemas,
visto que transforma o entendimento do sistema de algo possivelmente incompleto e informal para algo mais
preciso, além do que expõe ambiguidades e inconsistências (RUMBAUGH et al, 1994).

42

2.2.4 Os primórdios do desenvolvimento de sistemas e o surgimento do paradigma
procedimental
Até o período final da Segunda Guerra Mundial, os fabricantes de computadores
(indústria de computadores e forças armadas americanas) tinham por objetivo construir
máquinas com poder de processamento cada vez maior e mais rápido para que problemas
científicos e matemáticos complexos fossem resolvidos rapidamente. Não havia a
preocupação em se desenvolver máquinas para resolver outras categorias de problemas,
embora alguns, como Ada Lovelace e Alan Turing, entendessem que isso fosse possível um
dia (ISAACSON, 2014).
Em cenários como esse, pode ser dispendioso pensar em entidades (objetos) que
contribuam para a resolução de um problema e programar essas entidades num
computador. Além disso, os computadores eram construídos (e o são até hoje) segundo a
arquitetura criada por John Von Neumann (Fotografia 3), que atende perfeitamente às
instruções básicas do paradigma procedimental (sequencia, repetição e seleção)10
(BARANAUSKAS, 1993). Não havia a preocupação de se traduzir os conceitos de negócio
para o programa a ser desenvolvido, mas apenas de descrever ao computador os passos
necessários para a resolução de um problema.
Fotografia 3 – John Von Neumann

Fonte: Wikipedia
10

Os paradigmas de programação representam, inclusive, graus variados de abstração dessa arquitetura
(BARANAUSKAS, 1993).
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Conforme Sebesta (2002), os computadores passaram a ser usados em aplicações
comerciais na década de 1950. Consequentemente, passaram a resolver problemas além
da matemática pura.
Nesse período, devido à falta de construções de repetição e seleção nas linguagens
de programação (SEBESTA, 2002), os programas eram construídos com uso amplo de
GOTO. Programas construídos com saltos incondicionais para diversas partes (GOTO) de si
mesmos possuem uma complexidade maior, o que prejudica a própria legibilidade. Esse
problema torna-se maior à medida que o software, inevitavelmente, passar por manutenções
e/ou melhorias, caso essa técnica de programação continue a ser usada (ASAGBA;
OGHENEOVO, 2010; DIJKSTRA, 1968).
Com a inversão de custos que ocorreu com o tempo (em que o software passou a
ser mais caro que o hardware), foram necessárias novas pesquisas para se diminuirem
esses custos, visto que poucas melhorias no desenvolvimento de sistemas tinham sido
realizadas até aquele momento (SEBESTA, 2002). Pesquisas essas que culminaram, no
final da década de 60, na criação do paradigma procedimental, bem como de linguagens de
programação com suporte a esse paradigma.

2.2.5 Os problemas do paradigma procedimental e as soluções propostas
Segundo Asagba e Ogheneovo (2010), o paradigma procedimental representou um
avanço em relação ao que existia até o momento, pois ele encoraja a criação de blocos de
código, seja por meio de módulos ou de funções, tornando o código reutilizável. Esse fato
permitiu o uso de estruturas de seleção e repetição, desencorajou o uso de GOTO e
diminuiu o tempo e os custos de desenvolvimento de software, além de tornar os programas
mais legíveis e confiáveis.
Entretanto, no mundo real, as interações entre os diversos elementos do domínio de
um problema não ocorrem por meio de chamadas de procedimentos, mas por estímulos ou
por mensagens trocadas entre esses elementos (BOOCH, 2007). No paradigma
procedimental, o problema deve ser resolvido por meio de instruções dadas ao computador,
sendo necessária uma transformação do contexto do problema do mundo real para o
paradigma. Consequentemente, é necessário entender o domínio desse problema e como
convertê-lo para um paradigma que é, conforme Baranauskas (1993), mais próximo da
arquitetura do computador do que do mundo real. Portanto, problemas do mundo real são
difíceis de serem modelados nesse paradigma, o que não ocorre com problemas
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estritamente matemáticos, sendo mais apropriado para tais fins (SETH; AGGARWAL;
SINGLA, 2011).
Pelo fato de terem sido criados a partir do paradigma OO, os paradigmas de
programação mais recentes (como o orientado a componentes e o orientado a serviços)
(SETH; AGGARWAL; SINGLA, 2011) têm como premissa básica a existência de dados e
comportamento na mesma estrutura (sejam objetos, componentes ou até mesmo pacotes).
Conforme Asagba e Ogheneovo (2010), é importante que essa relação entre dados e
comportamento exista por razões de manutenção, e, por não existir essa relação no
paradigma procedimental, mesmo alterações simples nas estruturas de dados podem se
propagar em diversos procedimentos. Em programas pequenos, esse efeito colateral pode
não ser um problema, mas o será em programas muito grandes (SETH; AGGARWAL;
SINGLA, 2011).

2.2.6 Comparações entre os paradigmas
2.2.6.1 Comparações estruturais
O Quadro 4 mostra, de forma resumida, uma comparação dos conceitos básicos dos
paradigmas procedimental e OO11.
Analisando o Quadro 4, podemos concluir que, como semelhanças entre esses
paradigmas, ambos possuem uma determinada estrutura e não possuem saltos
incondicionais. Entretanto, Asagba e Ogheneovo (2010) indicam também as estruturas de
controle encontradas inicialmente no paradigma procedimental como semelhantes às
encontradas na OO.
Na seção 2.2.2, é possível notar semelhanças entre os paradigmas, visto que foram
criados em decorrência da evolução gerada pelo enfrentamento dos problemas causados a
partir dos paradigmas anteriores e do surgimento de novas propostas para a resolução
desses problemas. A necessidade de criação de um novo paradigma indica insatisfação dos
resultados obtidos com paradigmas anteriores.

11

Durante todo o texto deste trabalho foi dada preferência ao termo “programação procedimental“, ao invés de
ao termo “programação estruturada“, amplamente utilizados por diversas literaturas como sendo sinônimos, mas
que aqui podem gerar ambiguidade. Conforme a seção 2.2.2.2, a programação estruturada é a forma de se
programar na qual se utilizam apenas estruturas de controle básicas como a sequência, a seleção e a repetição.
Mas, segundo Istatkova (2006), a orientação a objetos também é estruturada por permitir a utilização dos
mesmos constructos (além de suas próprias estruturas). Ou seja, tanto o paradigma procedimental quanto o OO é
estruturado. Por esses fatos, optou-se por distinguir os paradigmas estudados neste trabalho por meio de nomes
diferentes entre si.

45

Quadro 5 – Comparação envolvendo características dos paradigmas procedimental e OO
Programação procedimental
Programação orientada a objetos
Sistemas são modularizados com base em
funções.
Em um módulo, dados e procedimentos são
separados.

Sistemas são modulados com base em estruturas de dados
(objetos).
Em um módulo, são encapsulados o estado (tipos de
dados) e o comportamento (operações).

Programadores são responsáveis por invocar os
procedimentos ativos e passar parâmetros.

Objetos ativos comunicam-se com outros por meio de
passagem de mensagens para ativar as operações.

Usuário do procedimento deve garantir que o
procedimento irá trabalhar com os tipos de dados
corretos.

A passagem de mensagens assegura que o estado interno
do objeto pode ser acessado, se permitido, assim como o
encapsulamento previne acesso não autorizado.

O mundo real é representado por entidades
lógicas e fluxo de controle.

O mundo real é representado de forma mais próxima, por
objetos que imitam entidades externas.

Os módulos dos programas estão ligados por
meio do mecanismo de passagem de parâmetro e
do sistema operacional.

Módulos de um programa são partes integradas dos
sistemas como um todo, visto que os programas são uma
coleção de objetos que interagem entre si.

Usa abstração procedimental.
Estruturas de dados passivas usadas por
procedimentos ativos.
Expressões ou instruções como unidades de
estrutura.
Usa decomposição funcional.

Utiliza classes e objetos como abstrações.
Estruturas de dados ativas e inteligentes encapsulam todos
os procedimentos passivos.
Objetos tratados como componentes de software e
unidades de estrutura.
Utiliza decomposição orientada a objetos.
Implementada por linguagens puramente orientada a
objetos, como Smalltalk-80, ou híbridas, como C++ ou
Object Pascal.

Implementada por linguagens orientadas a
procedimentos como C ou Pascal.

Fonte: Traduzido de Khan, Al-a’ali e Girgis (1995).
Grady Booch, em (2007), ensina que todos os paradigmas de programação
precisaram lidar com dois grandes elementos, que estão inegavelmente presentes em todos
os sistemas:
•

dados;

•

processadores de dados.
E que, ao longo dessa evolução, houve a necessidade de ambos estarem mais

próximos. Em cada paradigma pode-se notar os critérios de aproximação desses dois
elementos12.
O paradigma procedimental definiu a existência desses 2 grandes elementos, com
pouca ou nenhuma ligação entre eles, podendo haver, inclusive, processadores dentro de
processadores (os programas e seus subprogramas, ou mesmo as rotinas e as subrotinas).
Esses processadores poderiam processar os dados sem que houvesse algum critério para
isso (BOOCH, 2007).
12

Booch (2007) faz essas considerações a partir do paradigma procedimental, desconsiderando a programação
sequencial, o que faz sentido, visto que nesse paradigma não havia o conceito de rotinas ou elementos exclusivos
de manipulação dos dados.
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No paradigma modular, houve uma primeira divisão da massa de dados existentes
de um sistema, em que cada processador de dados (nesse caso, cada módulo, contendo
diversos programas e subprogramas) seria responsável por uma fatia dos dados, cada um
processando apenas a porção dos dados que lhe cabe. Um módulo era, estruturalmente
falando, uma entidade que continha dados e processadores, sendo um precursor da união
entre esses elementos (BOOCH, 2007).
Apesar de haver o entendimento de que dados e processadores deveriam estar na
mesma entidade, a maneira de se programar ainda estava relacionada ao paradigma
procedimental. Os módulos continham os dois elementos básicos, mas a forma de se
programar ainda era baseada em procedimentos. Com o surgimento do paradigma
orientado a objetos, passou-se a dar mais atenção aos substantivos da descrição do
sistema, em detrimento dos verbos. Tomando os substantivos como dados e os verbos
como os processadores (ou comportamentos que os substantivos deveriam ter), os dados e
os processadores foram divididos em pequenas porções logicamente ligadas, sendo cada
objeto responsável por cada porção (BOOCH, 2007)13.
Entretanto, em sistemas mais complexos, a abstração objeto pode não ser suficiente,
sendo necessário que esses objetos estejam juntos numa mesma entidade para que, em
conjunto, resolvam problemas específicos, permitindo inclusive seu reaproveitamento. Ao
contrário dos módulos, os objetos escalam e é possível encapsulá-los em entidades
maiores, como camadas, componentes ou serviços (BOOCH, 2007).

2.2.6.2 As abordagens evolucionista e revolucionária
Segundo Hardgrave em (1997), podem-se utilizar as abordagens evolucionista e
revolucionária para o entendimento do paradigma OO. A abordagem evolucionista entende
que o paradigma OO pode ser compreendido a partir do paradigma procedimental, e que
conceitos puramente OO podem ser ensinados aos poucos. Já a abordagem revolucionária
define o paradigma OO como um conceito no qual poucas definições dos paradigmas
anteriores podem ser aproveitadas14.

13

No trabalho de Booch (2007), é possível verificar que seu critério de divisão (por gerações de linguagens de
programação) é mais minucioso do que por paradigmas, criando 5 gerações de linguagens. As três primeiras
gerações dizem respeito ao paradigma procedimental. A quinta geração diz respeito aos paradigmas orientados a
componentes e serviços. A quarta geração, consequentemente, diz respeito ao paradigma orientado a objetos.
14
Esta será a abordagem utilizada no restante deste trabalho. O decorrer desta seção mostrará argumentos de
ambas as correntes apenas para efeito de comparação.
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A partir dessas abordagens e com os dados da seção anterior, pode-se chegar à
mesma conclusão de Khan, Al-a’ali e Girgis (1995) e de Booch (2007), ou seja, o paradigma
OO é uma evolução do paradigma procedimental e não uma revolução. Ele não é um
conceito que rompe com os avanços do passado, mas baseia-se neles.
Considerando que o paradigma OO é uma evolução do paradigma procedimental,
bastaria ao programador do paradigma procedimental aprender outros conceitos, além dos
adquiridos no paradigma procedimental (MORRIS; SPEIER; HOFFER, 2007). Ou seja,
tendo conhecimento prévio dos conceitos apresentados na coluna esquerda do Quadro 5,
seria necessário somente aprender os conceitos presentes na coluna direita do mesmo
quadro para permitir desenvolver sistemas orientados a objeto. Autores como Loy (1990) e
Ward (1989) entendem que a análise e o projeto estruturado podem ser utilizados em
conjunto com o paradigma OO (PRESSMAN, 1995)15, inclusive, fornecendo ferramentas de
modelagem que utilizam ambos os paradigmas. No entanto, Booch (2007) reconhece que,
ainda que os programadores tenham aprendido os novos conceitos, eles não são capazes
de fazer a transição entre paradigmas por continuarem a fazer uma tarefa básica: persistir
em pensar em procedimentos e decomposição funcional, mas não em objetos.
Khan, Al-A’Ali e Girgis (1995) indicam também o uso de uma linguagem híbrida
(estilo C++) como forma de facilitar a transição entre os paradigmas, pois é possível
escrever tanto programas procedimentais quanto orientados a objeto nessas linguagens,
apesar de reconhecer que alguns autores criticam-na.
Rickman (2001) também entende que uma boa solução é a combinação de ambas
as abordagens. Ele afirma que, em grandes sistemas, não é possível utilizar apenas uma
abordagem top-down (procedimental) ou bottom-up (orientada a objetos), mas uma
combinação de ambas, tanto no desenvolvimento quanto na análise.
Hardgrave (1997) fornece uma lista considerável de argumentos de ambas as
abordagens. Algumas das possíveis soluções fornecidas pela abordagem evolucionista
(citadas por ele) são:
•

mescla entre as ferramentas de análise e desenvolvimento procedurais e OO;

•

utilização do paradigma OO em somente partes do sistema (como na interface
gráfica de sistemas que as possuam);

•

utilização de diagramas e demais ferramentas de análise procedimentais, deixando o
paradigma OO para a fase de desenvolvimento;

15

Essa citação refere-se à 3ª edição desse livro. Em edições mais recentes, essa informação foi suprimida.
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•

evolução de sistemas legados para que possam incluir objetos, aos poucos;

•

a maioria dos desenvolvedores são mais interessados em evolução do que em
revolução, pois poderão aproveitar seu conhecimento anterior;

•

utilização de métodos como os de Coad e Yourdon, que são adaptações de técnicas
procedimentais (COAD; YOURDON, 1991).
Ainda segundo Hardgrave (1997), os argumentos fornecidos pela abordagem

revolucionária são:
•

utilizar a abordagem OO nas fases de análise e desenvolvimento torna a transição
entre essas fases mais transparente e direta, sem a necessidade de transformações
entre uma fase e outra. Os paradigmas não podem ser integrados com sucesso
entre si;

•

o paradigma procedimental entende que todo sistema é único, enquanto o
paradigma OO procura reutilizar o que for possível;

•

a natureza do paradigma procedimental impede a iteração entre as fases do projeto
de um sistema, enquanto que o paradigma OO requer iteração entre as fases;

•

o paradigma procedimental exige separação entre dados e procedimentos, o que
viola o encapsulamento, uma das principais bases do paradigma OO e, como visto
na seção 2.2.6.1, é necessário que ambos estejam próximos;

•

realizar a junção de dados e procedimentos apenas durante a implementação,
ignorando sua proximidade nas fases anteriores do processo é no mínimo estranho,
segundo Jacobson e Lindström (1991).

Há também outros autores, avaliados segundo a classificação de Hardgrave (1997),
como revolucionários, pois entendem que é necessária uma mudança radical na forma de
se pensar para melhor entendimento do paradigma orientado a objetos.
Por exemplo, Alan Kay, um dos criadores desse paradigma, alertou em Kay (1997)
que entender o paradigma OO como evolução do paradigma procedimental ou mesmo
utilizar ferramentas que façam com que o paradigma OO se pareça com o procedimental
não só pode prejudicar terrivelmente o programador como também não mostrará o que há
de realmente poderoso no paradigma.
Fichman e Kemerer (1992) também entendem que, para aprender OO, pouco devese aproveitar do paradigma procedimental, sendo necessária então uma revolução na
maneira de se pensar.
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Mesmo

Booch

(1989)

argumenta

que

o

paradigma

procedimental

é

fundamentalmente diferente do paradigma OO. Ele também critica o uso de linguagens
híbridas no ensino do paradigma OO como forma de fazer com que este seja próximo ao
procedimental (BOOCH, 2007). Segundo ele, ensinar OO dessa forma é pior do que utilizar
uma linguagem puramente procedimental16.
Meyer (1997) entende que os paradigmas são fundamentalmente diferentes.
Segundo ele, essa diferença se encontra na distribuição de papéis. Para ele, na orientação
a objetos, os cidadãos de primeira classe são os objetos, e as funções são relegadas a
servidores desses objetos. No paradigma procedimental, as funções são consideradas
elementos de primeira classe.
Evans (2009) considera que linguagens puramente procedimentais possuem uma
aplicação limitada, pois esse paradigma pode, mesmo produzindo um resultado útil, não
captar boa parte do significado do domínio do problema, visto que praticamente nenhum
domínio possui conceitos definidos como passos de um procedimento17.
Larman (2007) utiliza, como exemplo, um pequeno trecho do código fonte de um
programa de pagamento escrito em 1953 composto apenas de uma única linha cheia de
números 1 e 0 ao lado uns dos outros. E mostra, com isso, que escrever um programa
usando o paradigma OO pode não somente diminuir o que ele chamou de “hiato
representacional“ entre o problema e sua representação computacional, mas pode também
resultar em economia de tempo e dinheiro na construção ou na manutenção do software,
visto que o tempo utilizado para seu entendimento será menor.
Beck e Cunningham (1989) entendem que, ao invés de tentar mostrar o paradigma
orientado a objetos o mais próximo possível do paradigma procedimental, o caminho mais
efetivo para a aprendizagem é a imersão do aprendiz no paradigma OO, removendo o
máximo de conteúdo familiar ao programador tanto quanto possível.
Para Wegner (1997) e Goldin, Smolka e Wegner (2006), a computação interativa é
mais apropriada para a maioria das soluções, em detrimento da computação algorítmica.
Segundo Wegner (1997), a computação interativa se aproxima do que o paradigma OO
ensina, pois os objetos interagem entre si e armazenam estados, podendo inclusive retornar
a estados anteriores, respondendo a mensagens como responderiam antes, além de
16

Pode parecer estranho à primeira vista, mas é perfeitamente possível utilizar uma linguagem não orientada a
objetos para escrever programas OO (ALDRICH, 2013). Rumbaugh. et al. (1994) inclusive mostram como
mapear vários conceitos da orientação a objetos (como classes, herança e encapsulamento) nas linguagens C,
Ada e Fortran. Também mostra os problemas dessa abordagem, concluindo que ela só deve ser utilizada quando
não for possível utilizar uma linguagem OO.
17
Exceção feita aos domínios puramente matemáticos, nos quais linguagens como FORTRAN se sobressaem
(EVANS, 2009).
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poderem atender diversas requisições simultâneas, de forma semelhante a um agente. Já a
computação algorítmica é executada do início ao fim, sem paradas e sem a possibilidade de
interrupções e interações entre unidades de computação18. Ainda segundo Wegner (1997),
objetos não trabalham de forma algorítmica, pois dependem de estados de outros objetos,
podendo chegar a resultados diferentes, de acordo com os estados desses outros objetos.
Numa palavra, pode-se considerar que ele entende o paradigma procedimental como mais
próximo da computação algorítmica, e o paradigma OO mais próximo da computação
interativa.
Por último, Pressman (1994) aconselha a utilização de apenas um paradigma, e
considera o paradigma OO como a opção mais atraente19.
Se considerarmos que o paradigma OO é uma revolução, é natural, portanto, que
profissionais que conheçam somente o paradigma procedimental tenham dificuldades de
aprendizado (MORRIS; SPEIER; HOFFER, 2007), além do fato de que a decomposição de
um problema é diferente de acordo com o paradigma em uso (devido às diferenças entre os
constructos básicos de cada paradigma). Assim, é provável que o profissional tente
entender o novo paradigma a partir do que ele já conhece.
Apesar das dificuldades, baseado nas informações coletadas na literatura e na
convicção deste autor, este trabalho considera a transição entre os paradigmas como uma
revolução. Então, para um profissional realizar a transição entre paradigmas, deve-se
aprender o paradigma OO sem considerar seus conhecimentos prévios do paradigma
procedimental.

2.2.6.3 Fatores que determinaram as mudanças de paradigmas
Segundo Asagba e Ogheneovo (2010) e Oliveira (2012), na década de 60 os
programas não eram muito grandes (menos de 10.000 linhas) e as maiores preocupações
eram com o design da linguagem e as ferramentas de programação (FUGETTA, 2000).
Entretanto, quando os programas tornaram-se maiores, o foco passou a ser a passagem
correta de parâmetros para chamadas de procedimentos e subprogramas, bem como uma
maior estruturação do código escrito. Dessa forma, nascia o paradigma procedimental.

18

Outras definições sobre modelos de computação algorítmica e interativa podem ser encontrados em DodigCrnkovic (2011). Para ela, a computação algorítmica leva a um sistema que trabalha isoladamente e que produz
uma resposta a uma questão. Já a computação interativa representa a execução de uma tarefa computacional por
meio de diversos agentes, sejam eles computadores dos mais variados tamanhos ou mesmo humanos.
19
Nas edições mais recentes de seu livro, como em Pressman (2009), essa discussão não só foi suprimida como
não foram encontradas referências ao paradigma procedimental.
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Essa mudança foi causada pela maneira com que os programas passaram a ser
escritos. Os programadores se conscientizaram de que desenvolver software estava se
tornando uma atividade cada vez mais complexa, e que mudanças eram necessárias. O
software deixou de ser considerado uma atividade sem muito valor para ser visto como um
trabalho complexo, coletivo e criativo. A qualidade de um software passou a depender
fortemente das pessoas, das empresas e de procedimentos padronizados para sua criação
(FUGETTA, 2000).
Durante as décadas de 60 e 70, pesquisadores e programadores mantiveram parte
do seu foco no desenvolvimento de novas linguagens de programação. Mas também
passaram a focar o novo paradigma de programação procedimental e em metodologias de
desenvolvimento de software, como o cascata, o incremental ou a prototipação. Este último
ponto está diretamente relacionado ao conceito de processos de desenvolvimento de
software, pois as metodologias definem uma sequência de passos e princípios a serem
seguidos, servindo como um guia para o desenvolvimento de sistemas (FUGETTA, 2000).
É possível, portanto, notar mudanças nos processos de desenvolvimento para
permitir a passagem do paradigma sequencial para o procedimental, no sentido de melhorar
a organização do código escrito, organização esta que permitia, conforme Khan, Al-A’li e
Girgis (1995), melhor entendimento e maior reutilização. Essa passagem está resumida na
Figura 15.
Figura
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Fonte: Elaborada pelo autor.
Porém, mesmo essa forma de organização de código tem problemas. Futuras
manutenções do software, por menores que sejam, poderão resultar em muitas mudanças
no código, em diversos módulos ou subprogramas, tornando-se um problema maior ainda
no caso de programas muito grandes (SETH; AGGARWAL; SINGLA, 2011).
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Os problemas relatados começaram a ser resolvidos no fim da década de 50 e no
início de 60. Nesse período, Ole-Johan Dahl esteve às voltas com a construção de um
sistema que envolvia a simulação de operações de navios (HUANG, 2004). Esse sistema
deveria simular simultaneamente operações realizadas por mais de um navio, o que pode
ser muito trabalhoso quando se lida com linguagens procedimentais, visto que elas possuem
o conceito de sub-rotina ou subprograma (programa chamado por outro programa, numa
relação de hierarquia entre eles), mas não possuem o conceito de corotina (subprogramas
com permissão para reiniciar na posição em que pararam anteriormente, com relações
muito próximas entre chamador e chamado)20 (SEBESTA, 2002).
Dahl precisava também de maneiras de fazer com que os procedimentos do sistema
não fossem removidos da memória assim que executados, mas que permanecessem nela
para que processassem outros dados (BLACK, 2013). Dessa forma, ele poderia controlar os
navios separadamente, como se eles tivessem vida própria, com cada corotina controlando
um navio.
Nesse mesmo período, Krysten Nygaard recebia seu diploma de mestre em ciências
da universidade de Oslo com uma dissertação sobre teoria das probabilidades, intitulada
“Theorical Aspects of Monte Carlo Methods“. A partir desse trabalho e de experiências
anteriores na área militar (com cálculos realizados para a construção do primeiro reator
nuclear norueguês), concluiu que um dos maiores problemas enfrentados pelos civis
passava pela necessidade da utilização de simulação dos problemas a serem resolvidos,
bem como a falta de ferramentas e de linguagens de simulação (BLACK, 2013). Esses
problemas envolviam fenômenos como comunicação de sistemas, fluxo de tráfego, sistemas
administrativos, entre outros (DAHL; NYGAARD, 1966).
Segundo Owe e Krogdahl (2004)21, Nygaard, percebendo que não conseguiria
resolver esses problemas sozinho, convocou Dahl, que na época já era um especialista em
linguagens de programação. Trabalhando juntos, Dahl e Nygaard criaram, em 1962, uma
linguagem de programação para esse propósito. Essa linguagem, devido ao objetivo de

20

Enquanto que, entre rotinas e subrotinas (ou entre programas e subprogramas), há uma relação de chamador e
chamado, com as rotinas comandando a execução das subrotinas e com a execução da próxima rotina somente
quando a rotina em execução no momento encerrar, as corotinas podem ser suspensas para a execução de outras
sem prejuízo do seu estado interno, podendo voltar a executar novamente de onde pararam, caso sejam
solicitadas (KNUTH; RUSKEY, 2004). Este conceito foi citado pela primeira vez por Conway em 1963
(KNUTH; RUSKEY, 2004). Mais informações sobre corotinas podem ser encontradas em (MEYER, 1997).
21
Ole-Johan Dahl é, supostamente, um dos primeiros na Noruega a trabalhar com computadores de grande porte.
Isso ocorreu em 1952, durante sua graduação na Universidade de Oslo e quando serviu ao exército norueguês
(OWE; KROGDAHL, 2004). Anos depois, recebeu o título de Cavaleiro da Ordem de Santo Olavo do Rei da
Noruega (em 2000) e foi agraciado com o Turing Award em 2001 e com a medalha Von Neumann (ambos os
prêmios juntamente com Nygaard), além de ter seu nome dado ao prédio que abriga o departamento de
informática da universidade de Oslo, em 2011 (BLACK, 2013).

53

auxiliar sistemas envolvendo simulações, foi chamada de SIMULA (Simulation Language)
(SKLENAR, 1997), e foi implementada, a princípio, num computador Univac 1107, em 1963
(BLACK, 2013).
Inicialmente, Dahl e Nygaard criaram uma biblioteca que operava como uma
extensão da linguagem Algol 60 (DAHL; NYGAARD, 1966) para a realização de simulações
por computador (MULLER, 1992)22. Essa linguagem foi escolhida por ser voltada para
aplicações científicas (ao contrário do COBOL, criada para aplicações comerciais). Foi
também a primeira linguagem criada pela colaboração de cientistas de várias partes do
mundo, visto que a intenção inicial era de se obter uma linguagem de programação
universal (SEBESTA, 2002). As corotinas necessárias para o desenvolvimento de
simulações foram implementadas com o conceito de classe (SEBESTA, 2002).
Além disso, sua sintaxe foi preparada para reduzir a possibilidade de erros de
programação, e, mesmo quando estes ocorriam, poderiam ser detectados e corrigidos
rapidamente, sendo considerada uma linguagem segura (BLACK, 2013).
Em SIMULA 67, foram introduzidos conceitos como herança e objetos, embora não
com esses nomes (SKLENAR, 1997) e com algumas limitações. Nesse momento, a
linguagem deixou de ter o foco somente para simulações e passou a ser usada também
para a construção de outras categorias de sistemas (SEBESTA, 2002).
Em resumo, o propósito da SIMULA era criar sistemas de simulação de
comportamentos, bem como facilitar a descrição formal das operações existentes em
sistemas discretos (que envolvam mudanças de estado) (DAHL; NYGAARD, 1966). Seus
criadores buscavam também uma melhor compreensão de sistemas complexos envolvendo
o homem e a máquina, o que demandava sistemas de simulação cada vez mais complexos
(MULLER, 1992).
Apesar de SIMULA nunca ter se tornado uma linguagem amplamente usada e
difundida23, ela foi a principal fonte de inspiração para a criação de outra linguagem, que
realmente transmitiu o paradigma orientado a objeto ao mundo todo: Smalltalk (KAY, 1993).
Alan Kay, em sua tese de doutorado, concluída em 1969, previu, com quase 10 anos
de antecedência, que os computadores seriam pequenos o suficiente para caberem numa
22

Devido a problemas no armazenamento de pilha realizado no Algol, eles tornaram a SIMULA uma linguagem
independente no Algol, apesar de sintaticamente baseada nele (SKLENAR, 1997).
23
Segundo Sklenar (1997), SIMULA não foi muito usada por ser uma linguagem complicada, com ferramentas
caras, sem nenhuma nova versão desde 1968 e que surgiu na Noruega, um pequeno país da Europa. Houve uma
tentativa de se ensinar SIMULA em Stanford em 1973, assim que Donald Knuth, numa visita ao Norwegian
Computer Center (NCC), percebeu seus possíveis benefícios. Entretanto, era necessário um compilador mais
barato para uso acadêmico, tarefa essa recusada pelo NCC, apesar da aprovação de Dahl e Nygaard (OWE;
KROGDAHL, 2004).
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mesa de escritório, ou mesmo menores, de tamanho comparável aos nossos atuais
notebooks24 (SEBESTA, 2002). Esses computadores poderiam ser utilizados por pessoas
comuns de todas as idades (KAY, 1972) (não somente por programadores) e teriam que ser,
portanto, extremamente fáceis de usar, com ampla utilização de recursos gráficos,
facilitando a interação humano-computador.
Para que essas interfaces fossem construídas, era necessária a utilização do
conceito de corotina, já criado na SIMULA 67 com sucesso, e que já era chamado de classe
(SEBESTA, 2002).
Assim que começou a trabalhar para a Xerox, Alan Kay montou uma equipe que não
só criou os computadores imaginados por ele25, mas também a linguagem Smalltalk, que
seria usada para programá-los. Essa tinha uma característica que a diferenciava de todas as
linguagens criadas até aquele momento. Foi a primeira linguagem de programação
totalmente orientada a objetos.
Esses computadores imaginados por ele foram chamados de Dynabooks. Um deles
está ilustrado na Fotografia 4 (juntamente com seu criador), e tinha como público-alvo as
crianças, que poderiam, por meio da linguagem Smalltalk, programá-lo e utilizá-lo em
qualquer lugar e em qualquer momento (KAY, 1972). Nesse mesmo artigo, Alan Kay
exemplifica a utilização de seu computador por 2 personagens irmãos (Jimmy e Beth) como
ferramenta de aprendizagem (ilustrados na Figura 16).
Fotografia 4 – Alan Kay e o Dynabook, em São Francisco, 2008

Fonte: Wikipedia

24

Os primeiros computadores pessoais surgiram no início da década de 80 (SEBESTA, 2002).
Ainda que fossem apenas protótipos. A Xerox, acabou por não entender que, um dia, computadores seriam de
uso pessoal, Em vez disso, preferiram investir em computadores para uso no escritório, não aproveitando como
deveria todo esse conhecimento criado, e acabou, por fim, transmitindo parte desse conhecimento (relacionado a
interfaces gráficas com o usuário) para a Apple (ISAACSON, 2014).

25
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Figura 16 – Jimmy e Beth estudando conceitos de gravidade usando dois
Dynabooks

Fonte: Blogspot
Apesar de o Dynabook não ter sido construído, a linguagem Smalltalk sobreviveu e
se tornou referência para todas as demais linguagens OO. Todas as linguagens OO que
vieram após a Smalltalk aplicaram os conceitos OO trazidos por ela26 (SEBESTA, 2002).
Entretanto, o paradigma OO ainda estava restrito a pesquisadores. Ele só começou
finalmente a ser usado comercialmente no início dos anos 80, quando Bjarne Stroustrup
criou a linguagem C++, uma versão da linguagem C que contém construtos para a criação
de classes, polimorfismo e outros, suportando todos os conceitos trazidos anteriormente
pela Smalltalk que caracterizam uma linguagem OO (HUANG, 2004).
Parece ser um bom entendimento assumir que um sistema orientado a objetos é um
sistema que tenta simular o mundo real, e que os objetos (ou boa parte deles,
desconsiderando

objetos

relacionados

à

tecnologia

e

considerando

somente

os

relacionados ao domínio da aplicação) são abstrações do mundo real, com seus
comportamentos simulados pelo computador27. Simular abstrações do mundo real em
computador tem como consequência a reprodução de seus comportamentos importantes
dentro do contexto do sistema, o que ajuda a desenvolver sistemas próximos das
necessidades dos usuários.
É possível concluir também que a passagem do paradigma procedimental para o
paradigma OO ocorreu devido aos motivos a seguir:
26

Apesar de se inspirar na SIMULA, Smalltalk não implementa todos os conceitos OO de Simula. Conceitos
como Active Objects e Classes as Modules, existentes na SIMULA não são suportados por Smalltalk, tornando o
conceito de objetos mais simples de entender, e criando uma “escola norte-americana“ de como os objetos
devem ser (BLACK, 2013).
27
Não se deve, entretanto, simular todos os comportamentos encontrados, mas apenas aqueles que ajudem a
resolver o problema em questão. Determinar quais comportamentos devem ser simulados é parte da tarefa de
modelagem do sistema, e esse processo é também conhecido como abstração (BOOCH; RUMBAUGH;
JACOBSON, 2006).

56

•

a necessidade de encapsular estruturas de dados e funções que manipulavam esses
dados numa única unidade computacional, permitindo o acesso aos dados somente
às funções pertencentes a essa unidade, ocultando-os de outras funções. Essa
unidade foi chamada de ADT (Abstract Data Type) e foi aproveitada da programação
modular, que já suportava esse e outros conceitos como encapsulamento e
ocultação de informações (BAUMGARTNER; LAUFER; REGO, 1996);

•

o desenvolvimento da metodologia de design orientada a objeto desenvolvida por
Booch, inicialmente com contribuição de Abbott (BOOCH, 1982; CAPRETZ, 2003).
Abbott, em (1983) desenvolveu uma técnica de modelagem de objetos baseada na
busca de substantivos e verbos de um requisito, que seriam fortes candidatos a
classes e verbos respectivamente. Booch (1982)28 racionalizou as ideias de Abbott e
desenvolveu sua metodologia com a ideia de que a solução de um problema deveria
ser implementada de maneira tal que refletisse uma abstrata, mas natural, visão do
mundo, e o código escrito deveria refletir isso;

Apesar de a programação modular suportar boa parte das necessidades daquele
momento, conforme Booch (2007), para sistemas mais complexos, a abstração por meio de
módulos possui necessários, mas insuficientes, meios de abstração. Um dos problemas é a
dificuldade de se obter mais de uma instância de um objeto, ocasionando problemas de
escalabilidade.
De forma resumida, é possível afirmar que essa passagem ocorreu devido à ênfase
dada ao contexto onde os sistemas eram utilizados, simulando os elementos participantes
do processo dentro do computador. Eles, ainda que de forma abstrata, contribuem para a
solução do problema ou para a tarefa a ser executada. Essa mudança de paradigma está
representada na Figura 17.

2.2.7 Dificuldades e equívocos de aprendizagem
Nos estágios iniciais do processo de aprendizagem do paradigma OO, seja ele
realizado por programadores novatos ou experientes, é possível que os estudantes
desenvolvam conceitos errôneos, que poderão ser difíceis de ser corrigidos mais tarde,

28

Segundo esse mesmo trabalho, Booch tinha como objetivo contribuir para a solução da chamada “crise do
software”, fenômeno notado mais claramente durante a década de 70. Ela é normalmente explicada pela
imaturidade da engenharia de software e pela complexidade cada vez maior dos sistemas a serem desenvolvidos.
Como consequências, é possível citar: software de má qualidade, fora do prazo, com estouro do orçamento ou
código-fonte pouco organizado e difícil de manter. Maiores informações podem ser encontradas em Dijkstra
(1972).
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atuando inclusive como barreiras para o aprendizado de novos conceitos (HOLLAND;
GRIFFITHS; WOODMAN, 1997).
Figura 17 – A passagem para o paradigma OO foi baseada na importância dada ao
contexto de utilização do sistema

Fonte: Elaborada pelo autor.
A maneira como o programador enxerga o código-fonte é um fator de dificuldade.
Segundo Beck e Cunningham (1989), a maior dificuldade em realizar a transição (por parte
do programador) é desistir do conhecimento global do controle que é possível no paradigma
procedimental, e passar a utilizar o conhecimento local dos objetos para realizar suas
tarefas.
Thomasson, Ratcliffe e Thomas (2006) apontam alguns aspectos relacionados a
aprender a programar um computador e destacam que resolvê-los não é uma tarefa fácil,
seja por parte do aluno, seja por parte do educador. Esses aspectos são:
•

orientação;

•

noções de como controlar o computador;

•

entendimento da notação utilizada (UML29, DFD30 e outras);

•

conhecimento das estruturas padrão do paradigma;

•

pragmatismo31.
Os trabalhos de Box e Whitelaw (2000), Morris, Speier, Hoffer (2007), Nelson,

Armstrong e Ghods (2002), Okur (2006) e White e Sivitanides (2005) ressaltam que realizar
a transição do paradigma procedimental para o orientado a objeto não é uma tarefa fácil.
Entretanto, como o paradigma OO tem se tornado o paradigma dominante na programação

29

Unified Modeling Language, ou Linguagem de Modelagem Unificada (BOOCH; RUMBAUGH;
JACOBSON, 2006).
30
Data Flow Diagram, ou Diagrama de Fluxo de Dados (LI; CHEN, 2009).
31
Segundo o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis – versão eletrônica, UOL, (2016), um dos
significados de pragmatismo é “consideração das coisas de um ponto de vista prático”.
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de computadores há mais de 20 anos, seu aprendizado torna-se importante por parte do
programador (OKUR, 2006).
As próximas seções mostram alguns exemplos de dificuldades e equívocos que
podem ocorrer na transição da programação procedimental para a orientada a objetos.

2.2.7.1 O conhecimento antigo como fator de dificuldade
O fato de se aprender o paradigma procedimental como primeiro paradigma pode
causar dificuldades de aprendizado do OO, sendo necessário um longo período para que se
ocorra o aprendizado de forma satisfatória (OKUR, 2006).
Esse problema pode ser agravado quando quem vai ensinar também possuir dúvidas
sobre o assunto, questões mal resolvidas ou equívocos no seu entendimento (HOLLAND;
GRIFFITHS; WOODMAN, 1997). Um estudo feito por Govender (2010) mostrou que mesmo
os professores formam seu conhecimento a partir de suas experiências e conhecimento
adquiridos anteriormente, sofrendo, portanto, dificuldades similares às dos alunos.
Consequentemente, seus alunos poderão aprender o paradigma OO com os mesmos
problemas, informação confirmada por Borstler, Johansson e Nordstrom (2002) e Zuhud,
Rahman e Ismail (2013). Eles apontam tanto problemas na formação de professores quanto
nos livros-texto utilizados, cujos autores alegam que possuem conteúdo centrado em
objetos. Ainda conforme Bennedsen e Caspersen (2004), os professores podem nem
conhecer a linguagem de programação selecionada para o curso. Essa informação é
confirmada no trabalho realizado por Nelson, Armstrong e Nelson (2009). Segundo eles,
algumas universidades apresentam o paradigma OO como uma extensão do paradigma
procedimental, ensinando, por exemplo uma linguagem procedimental como C no início do
curso para, no segundo semestre, ensinar C++ e o paradigma OO.
Berglund e Lister (2007) argumentam que é importante entender como o professor
entende o paradigma OO, visto que os conceitos fundamentais do paradigma (como
polimorfismo e a opção de ensinar o paradigma OO antes do procedimental) são entendidos
de diferentes formas por cada um deles.
Xinogalos (2015) cita que ensinar o básico da orientação a objetos (como os
conceitos de objetos, classes e herança) oferece muitas oportunidades para estudantes
desenvolverem entendimentos errôneos, os quais poderão não ser mais resolvidos. Em sua
pesquisa, também listou alguns problemas de aprendizagem encontrados em estudantes:
•

não sabem a distinção entre classes e suas instâncias (objetos);
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•

objetos são vistos como simples envoltórios de variáveis, com todas as variáveis de
instância de objetos de uma classe sendo do mesmo tipo;

•

veem os objetos como meros registros de bancos de dados, esquecendo-se que
objetos também possuem comportamentos, que variam conforme seu estado interno;

•

uma classe é tratada como uma coleção de objetos, ao invés de ser tratada com
uma abstração de suas instâncias;

•

sentem dificuldades em trabalhar com mais de uma classe, não sabendo se devem
usar um arquivo por classe ou um arquivo para várias classes. Segundo Nelson,
Armstrong e Nelson (2009), programadores que possuem conhecimentos básicos de
OO constroem programas simples, com poucas classes. Somente aqueles que
possuem conhecimento avançado trabalham também com conceitos como
comportamento, relacionamento e mensagens. Ainda, conforme as pesquisas de
Thomasson, Ratcliffe e Thomas (2006) com programadores novatos que estão em
processo de aprendizagem do paradigma OO, o erro mais comum é a ausência de
algumas classes propostas na modelagem do sistema dentro do software
desenvolvido, por eles não encontrarem maneiras de programar essas classes;

•

sentem dificuldades também em escrever classes compostas (uma extensão do
problema

anterior).

Consequentemente,

têm

problemas

em

entender:

encapsulamento, modularidade e ocultação de informações;
•

dificuldades em perceber objetos do mundo real que pertencem ao problema a ser
resolvido. Ou seja, dificuldades relativas à modelagem de sistemas;

•

visão estática dos objetos, por não entender a natureza estática da classe e a
natureza dinâmica dos objetos, o que leva os estudantes a terem uma visão estática
do paradigma OO (RAGONIS; BEN-ARI, 2005).
É possível que esses equívocos de concepção dos conceitos por parte dos alunos

tenham ocorrido devido à tentativa de se utilizar o conhecimento anterior (do paradigma
procedimental), seja por parte dos alunos, seja por parte dos professores.
Nelson, Armstrong e Nelson (2009) citam a mentalidade procedimental como
causadora das dificuldades de aprendizado. Segundo eles, apesar da experiência que
podem ter programadores com vasto conhecimento de engenharia de software e do domínio
do problema, o conhecimento do paradigma procedimental pode interferir no entendimento
de linguagens de modelagem do paradigma OO, como UML. Por não assimilar o paradigma,
os programadores acabam por utilizar as ferramentas e as técnicas que conhecem, ainda
que inapropriadas.
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Uma das possíveis consequências dessa maneira de trabalhar é a criação de
conjuntos de classes nos quais parte delas serão compostas apenas por atributos e
métodos que acessem ou modifiquem esses atributos, sem nenhum comportamento
adicional. A outra parte do conjunto será composta de métodos que acessem os atributos
das primeiras classes citadas, e realizarão operações com esses dados. Essa maneira de
modelar é muito semelhante à utilizada no paradigma procedimental, em que, de um lado,
tem-se as estruturas de dados, e de outro, as operações que manipularão as estruturas,
mas utilizando objetos. Box e Whitelaw (2000) encontraram referências que mostram que
programadores novatos no paradigma OO usam uma mistura dos paradigmas.
Fowler (2003) definiu essa maneira de modelar como Anemic Domain Model (ou
modelo de objetos anêmico) (SILVEIRA et al., 2012). Segundo Silveira et al. (2012), objetos
devem possuir estados e comportamentos, e, no modelo de objetos anêmicos, as variáveis
(nas quais o estado do objeto é armazenado) e os métodos (em que se situa o
comportamento) situam-se em diferentes classes. Ou seja, para que um objeto exista nessa
forma de modelar, é necessário que existam 2 objetos32.
Segundo Nelson, Armstrong e Nelson (2009), o Anemic Domain Model é um dos
recursos

empreendidos

por

programadores

que

estão

migrando

do

paradigma

procedimental para o paradigma OO. Eles verificaram que um programador nessa situação
terá dificuldades de realizar a modelagem adequada, pois sua mentalidade ainda é
procedimental e, portanto, seu modelo de objetos será criado de forma procedimental,
usando as técnicas e as ferramentas que lhe são familiares, mesmo sendo inadequadas.
Um outro exemplo de recurso é o citado por Hadar (2013). Esse exemplo é baseado
na decomposição funcional realizada pelo programador procedimental, aplicada no modelo
de classes, em que cada função de alto nível é particionada em partes menores, com as
funções criadas ajudando umas às outras e contribuindo com as funções de alto nível. A
classe, em resumo, acaba por ser um único procedimento. Isso também dificulta o
pensamento orientado a objetos, uma vez que, se aplicado em todos os pontos do sistema,
será necessária uma transformação de análise do procedimental para o orientado a objetos.
Os conceitos relacionados ao paradigma OO são antagônicos ao conceitos
procedurais. Colaboração, comunicação via mensagens, métodos, polimorfismo ou

32

Entretanto, o próprio Fowler, em (2009), lista, em seu catálogo de padrões de arquitetura, um tipo de objeto
que possui apenas atributos: o objeto de transferência de dados. Segundo ele, objetos dessa natureza devem ser
utilizados quando há a necessidade de se transmitir dados de um sistema para outro por meio de chamadas
remotas de procedimento. Sua justificativa baseia-se no fato de que cada chamada remota pode ser custosa e que,
portanto, encapsulando-se toda informação a ser enviada num único objeto, diminui-se o número de chamadas
remotas a serem feitas.
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relacionamento (conceitos relacionados ao paradigma OO) não são semelhantes a
interações, funções, subrotinas ou decomposição funcional (conceitos relacionados ao
paradigma procedimental) (NELSON; ARMSTRONG; NELSON, 2009). Entretanto, há
conceitos que possuem alguma semelhança, como os apresentados na seção 2.2.7.3.
Parece que ensinar o paradigma OO antes de ensinar o paradigma procedimental é
a melhor alternativa. Em estudos realizados por White e Sivitanides (2005), programadores
que não possuíam experiência anterior com o paradigma procedimental obtiveram melhores
resultados nos testes realizados do que programadores que já possuíam experiências
anteriores com o paradigma procedimental.

2.2.7.2 Programar de forma procedimental usando uma linguagem orientada a
objetos
Algumas linguagens de programação (como C++, Java ou C#) suportam código
escrito nos paradigmas procedimental e orientado a objetos (OKUR, 2006; GALLUD;
TESORIERO; GONZALEZ, 2012), o que poderia facilitar a transição entre os paradigmas.
Dessa forma, tenta-se aproveitar o conhecimento anteriormente adquirido com o paradigma
procedimental para facilitar o aprendizado do paradigma OO.
Baranauskas (1993) verificou que essa mistura de paradigmas pode ser
problemática, pois o programador pode não perceber quando está programando num
paradigma ou em outro, podendo, inclusive, pensar estar programando orientado a objeto
quando na realidade não está.
Esse problema foi encontrado também em alunos de diversos cursos de
programação por Gallud, Tesoriero e Gonzalez (2012). Segundo eles, é possível que se
aprenda uma linguagem orientada a objetos sem que se tenha realmente entendido o
paradigma OO, ou sem se utilizar a “verdadeira mentalidade OO”33. Consequentemente, os
alunos são graduados, mas incapazes de pensar de forma orientada a objetos.
Eles citam também problemas nas linguagens utilizadas para se aprender o
paradigma OO, como C# e Java. Essas linguagens são amplamente usadas para se
aprender esse paradigma nas universidades. Mas os alunos focam mais nos aspectos
técnicos dessas linguagens e em suas bibliotecas do que em encontrar uma boa solução
baseada no paradigma OO.

33

Ou seja, criando uma solução ruim para um problema, do ponto de vista da orientação a objetos (GALLUD;
TESORIERO; GONZALEZ, 2012).
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Okur (2006) lista os mesmos problemas encontrados anos depois por Gallud,
Tesoriero e Gonzalez (2012) e, também, argumenta que a ênfase dada à sintaxe e aos
detalhes das linguagens acaba por tirar o foco do aprendizado do paradigma. Ele também
cita os problemas de se utilizar uma linguagem híbrida. Devido à proximidade dessas
linguagens com o paradigma OO e aos hábitos do programador acostumado com o
paradigma procedimental, realizar a transição pode ser muito difícil. E, por último, ele
entende que a linguagem Java parece ser a melhor escolha para começar a estudar o
paradigma OO34.
Gallud, Tesoriero e Gonzalez (2012) defendem que a linguagem ideal para aprender
a programação orientada a objetos e adquirir a “verdadeira mentalidade OO”, devido às
suas características, é a linguagem Smalltalk35. Em aulas ministradas por eles, no início, os
alunos tiveram dificuldades devido à sintaxe diferente do que estavam acostumados, mas,
após duas semanas, o entendimento deles do paradigma OO foi considerado muito bom.
Dentre as diversas ferramentas encontradas na literatura para auxiliar a reescrita de
sistemas, uma delas é a criada por Cobo et al. (1999). Ela possui como característica a
conversão de código escrito em diversas linguagens procedimentais para linguagens
orientadas a objeto, criando classes e métodos, e buscando seguir os princípios da
orientação a objeto. Apesar de o artigo deixar claro que se trata de um protótipo, a primeira
linguagem orientada a objeto escolhida pelos autores foi Smalltalk. A título de curiosidade, o
Quadro 6 mostra as demais ferramentas e técnicas encontradas, com breves comentários
sobre cada uma delas.
Entretanto, Kölling (1995) argumenta que, apesar de Smalltalk ser uma linguagem
totalmente orientada a objetos, ela possui alguns problemas que a impedem de ser usada
como uma linguagem para ensinar OO para iniciantes. Segundo ele, por se tratar de uma
linguagem interpretada e sem tipos estáticos, os erros de programação só serão
encontrados em tempo de execução, ou, no pior caso, não serão encontrados, visto que os
estudantes normalmente não testam todos os caminhos possíveis de execução do sistema
que eles constroem. Outro problema é a sintaxe, diferente da maioria das linguagens de
programação, o que pode causar dificuldades no aprendizado de outra linguagem.

34

Entretanto, apesar de Java ser uma linguagem mais fácil de se aprender que C++ (DEITEL; DEITEL, 2001),
ela também é uma linguagem híbrida (LEWIS, 2000).
35
Apesar de entenderem se tratar de uma linguagem morta, assim como o latim para os humanos.
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Quadro 6 – Referências que citam técnicas e ferramentas de conversão de código
procedimental para OO
Referência
Comentários
Bhatti, Ducasse e Huchard (2008)

Frakes e Kulczycki (2009)

Czibula e Czibula (2010)

Lano e Malik (1999).

Selim et al. (2014)

Siddik et al. (2014)

Possui uma abordagem um pouco diferente dos demais,
pois apresenta uma conversão do que os autores chamaram
de código “procedimental orientado a objetos” baseado em
boas práticas de OO. Os autores identificaram antipadrões
de código e demonstraram como corrigi-los.
Examinaram 2 métodos de conversão de código de forma
empírica, compararam-nos com outros métodos de
identificação de objetos em código procedimental e com
uma identificação ad hoc.
Apresentaram um algoritmo de agrupamento hierárquico
para a conversão de código, baseado em grafos.
Mostraram como realizar a reescrita por meio do
reconhecimento de padrões no código, partindo para
padrões procedimentais e, por último, o mapeamento para
padrões orientados a objeto. Utilizaram também gráficos
de fluxo de controle.
Buscaram mostrar um método para realizar a migração
baseado na teoria dos grafos. Realizaram comparações
com trabalhos relacionados, apresentaram diversas
técnicas de migração, bem como seus problemas, e
exibiram diversos resultados.
Buscaram inspiração na teoria dos grafos, assim como o
trabalho anterior. Realizaram comparações com trabalhos
relacionados e exibiram diversos resultados.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Assim como Okur (2006), Kölling (1995) e Kölling e Rosenberg (2000) recomendam
a linguagem Java, mesmo entendendo se tratar de uma linguagem híbrida. Para eles, ela
apresenta um suporte adequado à orientação a objetos e é a que menos apresenta
problemas de ensino, por possuir uma sintaxe mais fácil de aprender que linguagens como
C++ e Smalltalk (KÖLLING, 1999a).
Para Kölling e Rosenberg (2001), a linguagem mais adequada é a Java, mas eles
recomendam seu uso como ferramenta de aprendizagem somente após os alunos
possuírem noções adequadas do paradigma OO, noções essas que podem ser adquiridas
por meio de ferramentas gráficas. Dessa forma, eles utilizarão a linguagem apenas como
meio de execução dos programas.
Baseado no que foi apresentado nesta seção, pode-se concluir que uma ferramenta
importante para um aprendizado efetivo da programação orientada a objeto é uma
linguagem com suporte adequado à orientação a objetos, seja ela Smalltalk ou Java, e que
essa linguagem seja utilizada em estágios mais avançados do aprendizado, impedindo
assim a utilização de recursos procedimentais, seja na modelagem, seja no código-fonte.
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2.2.7.3 Igualdade de construtos e conceitos
Dado que ambos os paradigmas possuem construtos em comum (LEWIS, 2000), é
possível que um programador que queira fazer a transição entenda que, a partir dessa
semelhança e, numa possível tentativa de aproveitar o que ele já conhece, venha a
programar numa linguagem com suporte a OO e entenda que está programando de forma
orientada a objeto (conforme citado na seção 2.2.7.2)
Conforme os estudos de Govender (2010), os programadores (devido à sua
experiência no paradigma procedimental) acabam por dividir a solução do problema da
mesma forma que faziam no paradigma procedimental, criando poucos objetos e
concentrando a lógica do programa em um número pequeno de classes, com pouca ou
nenhuma preocupação com a modelagem. Nesse sentido, o problema torna-se semelhante
ao citado por Calçado (2008), Calçado (2016), Hoogenhof (1998) e sugerido por Nelson,
Armstrong e Nelson (2009), em que os métodos passam a ser vistos como funções, e as
classes, como aglutinadores de métodos. O programador que deseja realizar a transição
acaba por escrever código procedimental, por vezes, sem perceber.
Segundo Armstrong e Hardgrave (2007), a literatura também é confusa quanto às
definições dos conceitos que, juntos, formam o paradigma orientado a objetos. Esses
autores organizaram os conceitos em 2 grupos: os “emprestados“ do paradigma
procedimental (como abstração e atributos) e os novos (como classes ou polimorfismo). Na
revisão da literatura realizada por eles, foram encontrados alguns problemas:
•

enquanto autores como Page-Jones e Weiss (1989) argumentam que o conceito de
encapsulamento foi criado antes do paradigma orientado a objeto, Booch (2007) diz
que esse conceito surgiu com a criação da linguagem SIMULA;

•

outros autores, como Yourdon et al. (1995), concluem que o encapsulamento é
apenas um termo novo para o conceito de ocultação de informações, usado no
desenvolvimento tradicional36;

•

o conceito de abstração, apesar de possuir o mesmo nome e os mesmos objetivos, é
aplicado de forma diferente em ambos os paradigmas.

36

Hristakeva e Vuppala (2009) também entendem que esses conceitos são sinônimos. Entretanto, Kölling
(1999a) e Booch (2007) observam que o encapsulamento é a maneira que a orientação a objetos possui de
ocultar informações, fazendo com que certos atributos e métodos de uma classe sejam visíveis apenas para ela
mesma, não fazendo parte de sua interface de uso, ou seja, não sendo acessíveis a outras classes (SILVEIRA et
al., 2012). Maiores informações sobre encapsulamento encontram-se em Parnas (1972).
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É possível notar que a origem do conceito de encapsulamento pode atrapalhar o
entendimento, pois não é possível concluir se esse é originário do paradigma procedimental
ou se foi criado juntamente com o paradigma OO.

2.2.7.4 Capacidade de abstração
Segundo Baranauskas (1993), para se aprender um novo paradigma de
programação, é necessária uma mudança na maneira como o programador pensa sobre a
tarefa de programar, tanto na fase de análise quanto na fase de desenvolvimento. Além
disso, é necessário também entender como realizar a tradução dos termos de negócio para
as abstrações suportadas do paradigma.
Hoogenhof (1998) ensina que a abstração é um dos principais princípios da
orientação a objetos. Nesse trabalho, ele realizou as seguintes definições sobre abstração:
•

abstração é o princípio no qual se ignoram os aspectos de um assunto que sejam
irrelevantes para o trabalho que se esteja realizando no momento (seja um estudo ou
a modelagem de um sistema) em prol dos assuntos que sejam realmente relevantes;

•

abstrações procedimentais: uma operação que atinge um efeito bem definido pode
ser tratada pelos seus utilizadores como uma entidade única, apesar do fato de a
operação poder ser realizada por outras de nível inferior;

•

abstrações orientadas a objeto: definir um tipo de dados em termos de suas
operações, aplicáveis a objetos de mesmo tipo, com a restrição de que os valores de
tais objetos possam ser acessíveis ou modificados apenas por essas operações.
Logo, considerando Hoogenhof (1998), as abstrações procedimentais, utilizadas na

programação procedimental, são diferentes das abstrações orientadas a objeto, usadas no
paradigma OO.
Kramer (2007), em seu estudo, ensina que a capacidade de abstração é uma das
maneiras de se produzirem programas mais claros e elegantes. Segundo ele, seus melhores
alunos nas disciplinas ministradas relacionadas à programação eram aqueles capazes de
lidar com a complexidade dos problemas apresentados, produzindo modelos eficientes. Ele
cita também preocupações relacionados à incapacidade de abstração de problemas, como
não conseguir identificar o que é realmente importante em um problema, o não
entendimento da utilidade de uma modelagem inicial antes de codificar e até o aumento da
complexidade dos problemas assim que o código era escrito.
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Um bom exemplo de abstração pode ser encontrado no mapa da rede metroviária de
qualquer cidade que possua esse sistema de transporte. Kramer (2007) utiliza o exemplo do
metrô de Londres. Inicialmente, a rede dessa cidade era exibida num mapa que possuía
uma quantidade de detalhes desnecessária, com as curvas exatas que as linhas faziam,
bem como as distâncias entre as estações proporcionais às distâncias geográficas reais. Em
1931, esse mapa foi alterado, removendo-se as curvas, substituindo-as por linhas verticais,
horizontais e diagonais. As distâncias proporcionalmente corretas entre as estações
passaram também a não ser mais respeitadas, deixando-se apenas a ordem entre elas. O
mapa ficou mais legível, facilitou o acesso às linhas de metrô e essa maneira de se
representar redes metroviárias passou a ser copiada por outros países.
As Figuras 18 e 19 mostram como o sistema de metrô de Paris era representado e
como é hoje. Nota-se que foi possível uma melhor representação das linhas na Figura 19,
tanto das que já existiam quanto daquelas que vieram a ser construídas nos anos seguintes.
Figura 18 – Mapa do metrô de Paris de 1973, com excesso de detalhes

Fonte: Flickr
Entretanto, Baranaukas (1993) alerta quanto ao problema de se utilizar abstrações
de um paradigma em outro paradigma (ou utilizar abstrações procedimentais quando se
deseja utilizar o paradigma orientado a objetos). Segundo ela, linguagens como Logo (que
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permitem que o programador experimente vários paradigmas de programação)37 favorecem
esse tipo de erro.

Figura 19 – Mapa do metrô de Paris atualmente, já com abstração de aspectos
geográficos, posicionamento das estações e linhas e datas de construção

Fonte: Wikimedia
Um erro típico de iniciantes no paradigma OO (talvez o que mais ocorre) é o de
modelar uma solução num conjunto de funções, ou mesmo buscar uma função principal
(main). Outro erro recorrente é misturar os comportamentos nas classes, ou seja,
comportamentos que deveriam estar numa classe estão em outra e vice-versa (GALLUD;
TESORIERO; GONZALEZ, 2012).

37

A primeira versão de Logo era basicamente procedimental. Entretanto, foram criadas versões que suportam
outros paradigmas, como o OO (chamada de Object Logo), na qual se movimenta não apenas uma tartaruga, mas
várias tartarugas, por meio de envio de mensagens. Cada uma das tartarugas pode se comportar diferentemente
das outras, mesmo quando são enviadas mensagens idênticas (BARANAUSKAS, 1993).
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Além das abstrações presentes nos paradigmas, Okur (2006) amplia o descrito por
Baranauskas (1993) e apresenta a abstração como um conceito cada vez mais importante
no paradigma OO. Segundo ele, é importante que se abstraia o problema a ser resolvido na
fase de análise antes de se partir para a fase de desenvolvimento. Logo, é necessário o
entendimento das abstrações ligadas ao paradigma OO e das abstrações específicas do
problema que se pretende resolver. As abstrações são os objetos, ou seja, as abstrações
que devem surgir a partir de uma análise orientada a objeto são no formato de objetos, com
seus atributos e comportamentos (BLACK, 2013)38.
Entretanto, o conceito de abstração não é fácil de ser aprendido. Segundo
Thomasson, Ratcliffe e Thomas (2006), estudantes dos cursos de Ciência da Computação
têm mais dificuldade em modelar soluções razoáveis para os problemas descritos do que
aprender linguagens de programação, mesmo após graduados.
Parece ser fundamental o uso de abstrações do paradigma OO, como objetos e suas
interações, mensagens, classes e seus relacionamentos desde o início do aprendizado, em
detrimento de abstrações do paradigma procedimental, facilitando o aprendizado do
processo de abstração utilizado no paradigma OO. Há também a necessidade de se
aprender a modelar conceitos do mundo real, de forma a identificar os objetos a serem
criados, bem como seus relacionamentos (OKUR, 2006).

2.2.7.5 Uso incorreto dos padrões Transaction Script ou Command
O programador procedimental que teve contato com a orientação a objetos e
mostrou interesse em aprender esse paradigma pode encontrar nos seus estudos os
chamados padrões de projeto (em inglês, design patterns)39. Enquanto o padrão Transaction
Script organiza a lógica de negócios em procedimentos (FOWLER, 2009), Command
(GAMMA et al., 2006) encapsula cada Transaction Script numa classe. Ambos os padrões
possuem uma estrutura semelhante (uma classe com um método público que, uma vez
chamado, executa a lógica que a classe encapsula).
É importante que se entenda o objetivo desses padrões antes de utilizá-los. O
padrão Command deve ser utilizado para encapsular uma solicitação de um objeto a outro,

38

Em SIMULA, um dos conceitos mais utilizados era o de modelagem, com foco em capturar a interação entre
os objetos modelados, através de mensagens. Somente em 1991, começou-se a chamar esse conceito de
abstração (BLACK, 2013).
39
Pattern (ou padrão) é um termo bastante conhecido pelos programadores OO (LARMAN, 2007). Muitos
problemas envolvendo objetos podem ser resolvidos de várias formas diferentes. Entretanto, algumas formas são
mais interessantes de se aplicar em determinadas categorias de problemas. Encontradas essas formas, elas são
catalogadas e chamadas de padrões (GAMMA et al., 2006).
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transformando a solicitação num objeto (GAMMA et al., 2006), o que não justifica pensar de
forma procedimental na criação da classe, mas como o objeto tratará a requisição (lidando
com outros objetos, e não com procedimentos). O mesmo pode ser dito para o padrão
Transaction Script, com a diferença de que esse último pode lidar com outros objetos
Command (FOWLER, 2009).
A primeira vista, o programador procedimental pode encontrar, na utilização de um
desses padrões (ou de ambos), uma maneira de utilizar seus conhecimentos do paradigma
anterior. Entretanto, Fowler (2006) alerta que o Transaction Script deve ser utilizado em
projetos ou operações pequenas, que demandem poucas tarefas. Além disso, a grande
maioria dos sistemas de software acabam, com o passar do tempo, por realizar cada vez
mais tarefas, tornando-se cada vez mais complexos (HELLER; ROBERTS, 2004) e
merecedores de um modelo de domínio (FOWLER, 2009).
Dessa forma, utilizar esses padrões como forma de transição entre os paradigmas
pode iludir o programador, que pode acreditar que os paradigmas possuem semelhanças e
prejudicar seu aprendizado.

2.2.7.6 Problemas relacionados à modelagem
Thomasson, Ratcliffe e Thomas (2006) fizeram um levantamento estatístico
semelhante ao realizado por Xinogalos (2015), de problemas relacionados ao design de
soluções orientadas a objetos por estudantes e recém-graduados com ou sem experiência
anterior na área de programação. Segundo eles, os erros mais encontrados foram:
•

classes não referenciadas: classes criadas sem associação com as demais classes
do modelo;

•

referências a classes não existentes: classes que deveriam ter sido criadas, mas não
o foram;

•

problemas relacionados à coesão, como classes com muitos atributos (sendo que
alguns deles poderiam estar em outras classes).

Esses problemas têm relação com a falta de conceitos relacionados à modelagem de
sistemas, conforme o paradigma OO apresenta (THOMASSON; RATCLIFFE; THOMAS,
2006).
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Booch, Rumbaugh e Jacobson (2006) relatam que a modelagem é um elemento
importante no paradigma OO. A modelagem é necessária no sentido de conseguir prever e
suportar mudanças no sistema, realizadas durante seu desenvolvimento.
No caso de modelagem de sistemas realizada por iniciantes, ela é útil para efeito de
treinamento. Para sistemas mais complexos, ela torna-se fundamental, pois permite que um
sistema seja compreendido de diversas formas. Além disso, em sistemas desse tipo, não é
possível enxergar todos os seus detalhes ou compreendê-los em sua totalidade sem que
existam modelos (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2006).
Ainda, segundo Booch, Rumbaugh e Jacobson (2006), com a modelagem, pode-se
alcançar 4 objetivos:
•

os modelos ajudam a visualizar o sistema como ele é ou como se deseja que ele
seja;

•

os modelos permitem especificar a estrutura ou o comportamento de um sistema;

•

os modelos proporcionam um guia para a construção do sistema;

•

os modelos documentam as decisões tomadas.
Uma possível técnica de modelagem a ser aplicada é a sugerida por Larman (2002).

Trata-se de um conceito baseado em padrões de modelagem, chamados de padrões
General Responsibility Assignment Software Patterns (GRASP). Parte de um ponto de vista
de projeto dirigido por papéis, responsabilidades e colaborações entre os objetos. Os
primeiros objetos são gerados e, as responsabilidades, atribuídas a eles. Em seguida,
podem ser gerados outros objetos, até que todas as responsabilidades estejam distribuídas
entre todos os objetos do sistema.
O GRASP possui 9 padrões (LARMAN, 2002), descritos de forma resumida a seguir:
•

Criador (Creator): trabalha com a responsabilidade de criação de objetos.
o

Problema: Dado um objeto A, quem deve criá-lo?

o

Solução: Atribuir à outra classe (por exemplo, B) essa responsabilidade,
desde que B satisfaça os seguintes critérios:
§

B “contém“ A ou agrega A de forma composta;

§

B registra A;

§

B usa A de maneira muito próxima;

§

B contém os dados iniciais de A.
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•

Especialista

da

informação

(Information

Expert):

trata

da

atribuição

de

responsabilidade dos objetos.
o

Problema: dada uma determinada responsabilidade, qual objeto deve tê-la?

o

Solução: um objeto deve possuir determinadas responsabilidades caso
possua informação suficiente para satisfazê-las, ou seja, se ele for o
especialista na informação.

•

Acoplamento baixo (Low Coupling): diz respeito a futuras modificações no sistema,
sejam por evolução deste, seja por manutenção. É interessante seu uso em conjunto
com o padrão Especialista da Informação, pois pode ocorrer de mais de um objeto
satisfazer uma responsabilidade. Esse padrão oferece uma diretriz para um possível
desempate.
o

Problema: Como modificar sistemas com um mínimo de impacto?

o

Solução: Atribuindo responsabilidades de modo a manter o acoplamento
entre os objetos baixo.

•

Controlador (Controller): oferece diretrizes para a criação de objetos que receberão
informações da interface gráfica para serem usados pelo domínio. Notar que esse
objeto pode ser tanto um controlador do padrão Model View Controller (MVC) ou
mesmo um objeto de domínio (EVANS, 2009).
o

Problema: Qual o primeiro objeto responsável por receber e coordenar as
informações vindas de uma interface gráfica?

o

Solução: Para executar essa responsabilidade, há três objetos possíveis: um
objeto que represente todo o sistema (um controlador para todo o sistema);
um objeto que represente um hardware específico no qual o software rode;
ou um objeto que represente a execução de um caso de uso.

•

Coesão Alta (High Cohesion): outro padrão que deve ser utilizado em conjunto com o
padrão Especialista da Informação.
o

Problema: Como não atribuir muitas responsabilidades a determinados
objetos, em detrimento dos demais?

o

Solução: Fazer a atribuição de modo a deixar a coesão entre os objetos alta,
ou seja, delegar responsabilidades a objetos de forma que não fiquem
sobrecarregados, e que, se for o caso, delegar responsabilidades para outros
objetos mais especialistas.
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•

Polimorfismo (Polimorphism): nesse padrão, as responsabilidades são atribuídas de
acordo com o tipo de objeto. No paradigma OO, assim como na vida real, é possível
que as responsabilidades sejam executadas de forma semelhante, mas não
exatamente igual, por objetos semelhantes.
o

Problema: Como atribuir responsabilidades de acordo com o tipo do objeto?

o

Solução: Para isso, é adequado utilizar-se de mecanismos polimórficos, sem
que, para isso, seja necessária a utilização de lógica condicional para teste
de tipo.

•

Invenção Pura (Pure Fabrication): padrão utilizado em casos nos quais padrões
citados anteriormente não sejam suficientes, ou conflitem entre si.
o

Problema: Qual objeto satisfaz uma responsabilidade (ou um conjunto de
responsabilidades) sem que a aplicação dos padrões anteriormente citados
provoque um conflito entre eles?

o

Solução: Neste caso, é necessário criar um objeto artificial que possua
somente responsabilidades altamente coesas. Se for necessário, criar mais
objetos com essas diretrizes.

•

Indireção (Indirection): utilizado quando não é desejável que haja acoplamento entre
dois ou mais objetos, sendo que esses precisam se comunicar de alguma forma.
o

Problema: Como permitir que objetos troquem informações entre si sem que
haja acoplamento entre eles?

o

Solução: Deve-se criar um objeto que tenha responsabilidade de mediação
entre os objetos, criando uma indireção entre eles.

•

Variações Protegidas (Protected Variations): oferece uma solução para as variações
que um sistema sofre ao longo do tempo, de modo que uma variação num
determinado ponto não comprometa o restante do sistema.
o

Problema: Como projetar um sistema de modo que suas variações não o
afetem por completo, mas apenas no trecho em que a variação ocorra?

o Solução: É preciso encapsular o(s) elemento(s) que varia(m), identificando
pontos de instabilidade previsíveis e atribuindo responsabilidades para
criação de uma interface estável em torno deles.
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2.2.7.7 Outras dificuldades e equívocos
Holland, Griffiths e Woodman (1997) catalogaram outros problemas encontrados
durante a transição:
•

o entendimento de programadores com experiência no paradigma procedimental de
que objetos são meramente um local onde se armazenam variáveis que possuem
alguma relação;

•

classes podem possuir apenas um objeto de uma mesma classe, não podendo
possuir duas ou mais instâncias;

•

objetos representam apenas registros de banco de dados, ou registros de um
mecanismo de persistência utilizado no sistema, ignorando o estado dos objetos e
seu comportamento, que é influenciado pelo conteúdo das suas variáveis, ou seja,
pelo seu estado. Esse erro é encontrado no entendimento de alguns professores
inclusive (HOLLAND; GRIFFITHS; WOODMAN, 1997);

•

chamada de métodos dos objetos apenas para atribuir valores a variáveis dos
objetos, e não como envio de mensagem. Isso ocorre com frequência no início dos
cursos de programação, quando os primeiros códigos escritos realizam basicamente
atribuição de valores a variáveis por meio de métodos dos objetos. Esse erro foi
encontrado inclusive em programadores experientes, e pode levar a um estilo de
programação procedimental;

•

a falta de distinção entre objeto e classe;

•

problemas relacionados à identidade de um objeto. A identidade de um objeto é
constituída de alguns de seus atributos ou de todos eles. Entretanto, um
programador pode entender que determinada variável é a identidade do objeto
simplesmente devido ao nome dessa variável, ou que apenas uma variável pode
caracterizar a identidade de um objeto;

•

confundir a representação textual de um objeto como sendo o próprio objeto.
Quando se realiza uma operação matemática com números, a resposta é um
número, e é exibida pelo computador numa representação textual como um número.
Entretanto, quando se instancia um objeto como uma conta corrente de um banco,
verifica-se que sua representação textual não o representa totalmente, mas apenas o
exibe num determinado formato. Essa diferença pode confundir o programador
novato.
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2.2.8 Algumas técnicas de aprendizado do paradigma OO
Com o avanço de tecnologias como computação em nuvem, máquinas multicore e
computação paralela, a importância de se aprender o conceito de orientação a objetos é
cada vez maior (BLACK, 2013).
O paradigma orientado a objetos, com sua capacidade de abstração e de ocultação
de informações, bem como a programação orientada a serviços ou componentes,
contribuem para o avanço dessas tecnologias, fazendo com que o programador se preocupe
somente com o que realmente interessa, livrando-o de detalhes desnecessários. Isso é
possível graças a uma característica marcante do paradigma OO: os objetos são como
pequenos computadores que cooperam entre si (BLACK, 2013).
Pode-se pensar que uma possível maneira de se aprender o paradigma OO é o
entendimento de uma metodologia de desenvolvimento orientada a objeto. Por meio da
utilização da abordagem adotada pela metodologia, o aprendiz poderia entender melhor o
problema a ser resolvido e traduzi-lo para objetos.
Hoogenhof (1998) catalogou diversas metodologias orientadas a objeto. Cada uma
delas tem sua interpretação de como particionar os comportamentos de um sistema em
diversos objetos. Algumas fazem referência ao conceito de camadas de software como
conjuntos de objetos que colaboram mais diretamente, tornando-os mais próximos. Outros
fazem referência à abordagem evolucionista da transição, com referências a ferramentas do
paradigma procedimental. De forma resumida, algumas delas estão abaixo:
•

o método de Shlaer e Mellor realiza uma partição do sistema em domínios, em que
cada domínio é parte da solução do problema. Esses domínios podem incluir os
domínios de implementação (como o sistema operacional), os domínios de serviço
(utilitários de cálculo, de interface com o usuário), e os domínios do problema40;

•

CODARTS tem raízes na análise estruturada e design estruturado. Entende que é
possível, por exemplo, utilizar-se de diagramas de fluxo de dados (usados na análise
estruturada) para modelar relacionamentos entre objetos;

•

Booch procura representar a estrutura estática dos objetos com diagramas de classe
e o comportamento dinâmico com diagramas de estado (BOOCH et al., 2007;

40

Esse método tem certa semelhança com o criado por Evans (2009). Evans entende que um sistema pode ser
dividido em camadas (o que Shlaer e Mellor chamam de domínios), e que uma delas é a camada de domínio, na
qual estão os objetos de negócio. É possível, segundo Evans, que o domínio seja particionado em subdomínios,
facilitando sua implementação. Entretanto, o método de Evans permite a criação de camadas com pouca coesão e
baixo acoplamento, o que não é possível com o método de Shlaer e Mellor (EVANS, 2009; HOOGENHOF,
1998).

75

HOOGENHOF, 1998). Não faz menções a camadas ou a outras abstrações
importantes do sistema;
•

O Processo Unificado (Unified Process ou UP) foi criada pelo esforço conjunto de
Ivar Jacobson, James Rumbaugh e Grady Booch para unificar suas notações e
métodos para modelagem de sistemas41 (HOOGENHOF, 1998; LARMAN, 2002).
Apesar de sua importância no que diz respeito ao aprendizado, essas metodologias

procuram mostrar maneiras de como utilizar o paradigma OO ignorando experiências
pregressas do programador. Experiências essas que, como apresentado na seção anterior,
são relevantes. Também não levam em consideração o nível de aprendizado do paradigma
OO antes de sua aplicação. Partem do pressuposto de que o programador já conhece a
orientação a objetos, e que precisam apenas de um norteador para seu trabalho.
Em resumo, essas metodologias não possuem suporte para auxiliar o programador a
pensar em objetos.
Uma possível maneira de fazer com que um programador procedimental entenda o
paradigma orientado a objetos é, inicialmente, estudar suas formas de pensar, seus
modelos mentais, o seu processo cognitivo de aprendizagem e como fazer com que seu
modelo mental seja modificado. Sabendo como ele pensa, pode-se sugerir de forma mais
precisa e direcionada as técnicas ou ferramentas de aprendizado.

2.2.8.1 A interferência proativa
Segundo Nelson, Armstrong e Nelson (2009), o ensino do paradigma OO para
programadores novatos e para programadores experientes deve ser diferente. Armstrong e
Hardgrave (2007), Nelson, Armstrong e Nelson (2009) e White e Sivitanides (2005) explicam
que essa diferença se faz necessária devido ao que foi chamado por Hilgard e Bower (1966)
e Underwood (1957) de interferência proativa.
Para Ausubel, Novak e Kanesian (1978), todo conhecimento novo, para ser bem
assimilado pelo aprendiz, deverá estar ancorado num conhecimento existente. É necessário,
portanto, basear-se nos conhecimentos anteriores (chamados também de subsunçores) do
aprendiz para que o novo seja ensinado. Os conhecimentos anteriores passam a ser
influenciados pela interação com os novos conhecimentos, modificando as ligações dos
neurônios do aprendiz, fazendo com que o aprendiz assimile o novo. Moreira (1997) observa

41

A unificação das notações desses autores gerou a UML (Unified Modeling Language), que pode ser usada
independente do Processo Unificado (BOOCH; RUMBAUGH; JACOBSON, 2006).
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que, para que isso ocorra, é preciso que o aprendiz identifique o conceito que está sendo
apresentado a ele como semelhante a outros que ele já conheça.
Segundo Underwood (1957), a interferência proativa consiste no esquecimento de
uma lembrança recente devido à influência de uma lembrança anterior. Assim como a
interferência retroativa, é uma área da psicologia humana responsável pelo estudo dos
motivos que levam as pessoas a esquecerem certos assuntos.
Para Armstrong e Hardgrave (2007), no que diz respeito à transição para o
paradigma OO, o aprendiz pode ativar estruturas de conhecimento existentes que podem
ser inapropriadas ou parcialmente aproveitáveis para o entendimento do novo, interferindo
no seu aprendizado de forma proativa. Ainda segundo eles, pelo fato de esses
conhecimentos não pertencerem à evolução natural do assunto, mas se tratarem de um
conhecimento aparentemente parecido com o anterior, o programador busca em suas
referências conceitos semelhantes, no intuito de tentar entender melhor o que está sendo
transmitido. Essa interferência pode não somente dificultar o aprendizado como
impossibilitá-lo.
Baseado nesses argumentos, e considerando que o paradigma OO é uma revolução
comparado com o procedimental, pode-se entender que os programadores experientes têm
grandes chances de sofrerem essa interferência. Portanto, os paradigmas possuem
modelos mentais distintos.

2.2.8.2 O modelo mental do programador
Conforme já visto na seção 2.2.7, a experiência anterior é um fator que cria
dificuldade no aprendizado. Também, na seção 2.2.6.2 foi apresentado que o paradigma OO
pode ser uma revolução no que diz respeito ao paradigma procedimental. Dessa forma,
pouco ou nenhum conhecimento deve ser aproveitado do paradigma anterior, mas
aprendido desde o início (KAY, 1997).
Embora muitas das mudanças a que os profissionais de informática são submetidos
exijam apenas modificações incrementais na mentalidade existente (atualizar a versão de
um sistema operacional, por exemplo), outras representam mudanças radicais que exigem
uma mudança fundamental na mentalidade, a fim de melhor usufruir o que a inovação tem a
oferecer, e isso emprega o uso de práticas fundamentalmente diferentes. Um dos exemplos
dessa mudança fundamental é a transição do paradigma procedimental para o OO
(NELSON; ARMSTRONG; NELSON, 2009).
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Os estudos relacionados ao processo cognitivo associado com programação e
desenvolvimento de software começaram no início dos anos 1970, mas a partir de 1990, o
foco dos pesquisadores mudou para a orientação a objetos, tendo passado por um aumento
no seu interesse nos últimos 37 anos, com diversos modelos descrevendo o processo
cognitivo de aprendizagem sendo implementados. Esse estudos têm focado ultimamente no
que diz respeito ao processo de ensino e aprendizagem do paradigma OO. No entanto, são
poucos os estudos que estão preocupados com a transição realizada por programadores
experientes, sendo, na sua maioria, realizados em programadores novatos (HADAR, 2013;
PENNINGTON; LEE; REHDER, 1995).
Nas pesquisas realizadas por Lee, Pennington e Rehder (1995) com programadores
experientes em ambos os paradigmas, e com novatos em OO com experiência no
paradigma procedimental, verificou-se que, enquanto a modelagem realizada no paradigma
procedimental foi baseada em ações e estruturas de dados (por exemplo, com dados
inseridos em banco de dados, ou seja, mais voltada à tecnologia), a modelagem OO foi mais
próxima do mundo real, o que facilita a transformação da análise do problema para o
programa, e o design das classes foi semelhante entre os novatos no paradigma OO e os
experientes, o que concorda com o trabalho realizado por Lee, Pennington e Wolff (1992).
Além disso, os programadores OO gastaram mais tempo com simulações mentais da
interação entre os objetos e com a modelagem, o que pode indicar uma outra diferença no
modelo mental de programadores procedimentais e OO: os programadores procedimentais
que querem aprender OO precisam mudar o seu modelo mental no sentido de dedicar mais
tempo à modelagem.
Outra diferença interessante foi a maneira com que os paradigmas enxergam os
sistemas. Nos estudos de Pennington, Lee e Rehder (1995), verificou-se que, no problema
passado aos programadores (um software para competições de natação, com contagem de
pontos e tempo dos atletas), o paradigma OO foi o mais apropriado pois a representação do
domínio por meio de classes foi mais óbvia que no paradigma procedimental, em que a
decomposição é feita por meio de procedimentos, o que acaba por ofuscar aspectos
relacionados ao domínio.
Estudos realizados por Hadar (2013), White e Sitivanides (2005) encontraram
também tópicos relacionados à forma de pensar dos programadores. Enquanto White e
Sivitanides (2005) concluíram que o programador procedimental utiliza somente o lado
esquerdo do cérebro (mais voltado a cálculos e a ciências exatas em geral) para programar,
e o programador OO se utiliza muito mais do seu cérebro (podendo usar ambos os
hemisférios ou somente um deles), Hadar (2013) encontrou na sua pesquisa referências na
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psicologia sobre a teoria do processo dual42, em que ele classificou os dois processos da
teoria como S1 e S2:
•

S1: responsável pelo pensamento imediato e automático que resolve problemas
familiares, sem usar processos de dados complexos e analíticos;

•

S2: responsável por lidar com problemas que requerem mais processos de
pensamento disciplinados no qual são necessários cálculos e processamento
analítico de dados. S2 também é responsável por monitorar e sobrescrever quando
necessário, respostas providas por S1.
Hadar (2013) entende que os programadores utilizam mais S1 em detrimento de S2.

Ou seja, não utilizam a capacidade de reflexão fornecida por S2. E conclui entendendo que
a causa desse problema pode estar relacionada à falta de tempo para se modelar, alegada
pelos programadores utilizados em sua pesquisa (e por muitos programadores no mundo
todo, segundo ele mesmo).
Os estudos relacionados à mudança de mentalidade mostraram também que, apesar
de algumas literaturas ensinarem que escrever programas orientados a objetos seja fácil,
pois é mais natural e mais próximo da maneira humana de pensar (BOOCH et al., 2007;
BOX; WHITELAW, 2000), esse processo pode ser lento e ter uma curva de aprendizado alta
(NELSON; ARMSTRONG; NELSON, 2009), sendo tal entendimento considerado inclusive
como um dos maiores mitos do paradigma OO (HADAR, 2013). Há inclusive estudos que
indicam que representações orientadas a processos são mais fáceis de serem
compreendidas que representações OO (FALESSI; CANTONE; GRANDE, 2007).
Hadar (2013) verificou também que existem algumas diferenças entre o mundo real e
o mundo orientado a objetos, tais como:
•

as pessoas têm percepções diferentes da realidade. Consequentemente, cada
pessoa interage com o mundo de forma diferente, e por consequência, a forma de
ver e de pensar em objetos não é a mesma para todos;

•

programadores novatos tendem

a acreditar que os objetos instanciam-se

automaticamente (erro similar a esquecer de inicializar variáveis no paradigma
procedimental) e esquecem-se de instanciar os objetos. Esse erro é atribuído à
analogia do mundo real, onde isso não é necessário;

42

Segundo Wixted (2007), a teoria do processo dual fornece um ponto de vista de como dois fenômenos podem
acontecer como resultado de dois processos diferentes, sendo um controlado e automático, e, o outro, consciente.
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•

o mundo real não possui todos os comportamentos necessários para que o objeto
funcione, do ponto de vista computacional. Ou seja, nem todos os comportamentos
serão obtidos se o programador analisar apenas o mundo real;

•

o conceito de herança é ligeiramente diferente no mundo real. As hierarquias
naturais possuem um nível básico de abstração em que semelhanças entre objetos
reais no mundo são mais confiáveis e rapidamente reconhecidas. É possível que um
cachorro da raça labrador seja visto apenas como um cachorro, e não como um
labrador ou como um mamífero. Essa distinção não existe na abordagem orientada a
objetos.
Esses estudos têm se mostrado de grande utilidade não somente para indivíduos,

mas para organizações inteiras (ARMSTRONG; HARDGRAVE, 2007). Um exemplo prático
é a construção de um sistema por mais de um programador. Como cada um enxerga o
mundo de seu ponto de vista, os objetos construídos por um programador poderão entrar
em discordância com os objetos construídos pelos demais programadores, comprovando a
diferença de percepções entre os profissionais.
Além disso, os resultados da pesquisa de Pennington, Lee e Rehder (1995)
mostraram que aqueles que obtiveram os piores resultados foram os novatos em OO, pois
seu modelo mental ainda era fortemente procedimental. Nessa mesma pesquisa, outros
indicadores apontaram que os programadores experientes no paradigma OO tiveram índices
de tempo referentes a atividades gerais de criação do sistema (como análise do problema e
definição de entidades de domínio) iguais ou em certos casos superiores aos índices
alcançados por programadores experientes no paradigma procedimental.

2.2.8.3 A capacidade de abstração do programador43
Segundo Kramer (2007), os estudantes que mais tiveram dificuldades em aprender a
programar foram aqueles que mais tiveram dificuldades em aprender algoritmos, em
identificar o que é mais importante em um problema ou ainda aqueles que não apreciavam a
utilidade da modelagem antes da programação. Eles tinham dificuldades também em formar
um pensamento abstrato sobre os problemas. Numa palavra: eles tinham dificuldades em
abstrair os problemas a eles apresentados, ou seja, em definir o que deve ser considerado e
remover o que for irrelevante na modelagem, selecionando o que é informal e complicado do
mundo real para algo mais simples. Sendo um software algo abstrato em si mesmo

43

Definições sobre abstração e problemas de utilizar abstrações procedimentais na escrita de programas
orientados a objeto encontram-se na seção 2.2.7.4.
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(KRAMER, 2007), a capacidade de abstração e de pensamento abstrato é um conhecimento
fundamental para o programador (BENNEDSEN; CASPERSEN, 2006).
Zuhud, Rahman e Ismail (2013) complementam essa informação citando que a
dificuldade de abstração pode também afetar a transição de um paradigma para outro
devido à falta de um modelo mental já acostumado com as atividades de modelagem e de
abstração44, informação também comprovada por Page-Jones (2008). Para ele, empresas
que tiveram sucesso na utilização do paradigma procedimental não terão dificuldades em
aplicar o paradigma OO em seus novos projetos, em parte por aplicarem certa disciplina na
escrita de seus códigos, além de trabalharem como uma equipe, o que ajuda a escolher
melhor os termos e os significados a serem utilizados em um sistema. Já para Cobo et al.
(1999), é necessário que os programadores tenham escrito códigos procedimentais
seguindo boas práticas recomendadas para esse paradigma, a fim de que reúnam as
condições necessárias para uma boa transição. Ou seja, talvez o único aprendizado que
programadores procedimentais podem aproveitar quando estiverem aprendendo a OO é o
costume de se lidar com abstrações de negócio e a busca por implementá-las em um
software.
Or-Bach e Lavy (2004) concluíram em seus estudos que a dificuldade em abstrair o
negócio que se pretende modelar causa muitos problemas justamente nos conceitos
básicos do paradigma OO, como habilidades em modelagem, identificação de relações
entre o mundo e os objetos do sistema, decomposição do problema em classes, criação de
novas classes quando necessário e polimorfismo. Elas sugerem também uma taxonomia da
tarefa de análise, útil para determinar o nível de abstração em que o programador se
encontra. Essa taxonomia é descrita na Figura 20.
De acordo com a modelagem realizada pelo aprendiz, e utilizando a taxonomia
descrita na Figura 20, pode-se determinar o seu nível de conhecimento, bem como, de
maneira mais precisa, as próximas atividades. Os programadores que se encaixam no topo
da pirâmide possuem um maior grau de abstração, enquanto que os da base, possuem um
grau menor.
Baseado na taxonomia da Figura 20, é possível dizer que a maioria dos
programadores que pretendem realizar a transição estão no primeiro nível, ou seja, o
comportamento dos objetos é mais difícil de se aprender do que a estrutura deles,
informação confirmada por Sim e Wright (2001).

44

Tanto Kramer (2007) quanto Zuhud, Rahman e Ismail (2013) e Bennedsen e Caspersen (2006) entendem
também que as habilidades matemáticas de um programador não são um fator de sucesso no aprendizado de
modelagem de sistemas, principalmente em cursos nos quais o paradigma OO é ensinado antes do paradigma
procedimental (ZUHUD; RAHMAN; ISMAIL, 2013).
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Figura 20: Taxonomia da tarefa de análise

Fonte: adaptada de Or-Bach e Lavy (2004).

Considerando o apresentado, pode-se afirmar que a abstração é tanto um conceito
necessário quanto fundamental no aprendizado do paradigma OO e deve ser aprendido pelo
profissional que deseja realizar a transição para esse paradigma. Além disso, as
ferramentas a serem utilizadas pelo professor deverão suportar o ensino desse conceito.

2.2.8.4 Contribuições das ciências humanas
Segundo Holmboe (2005), para que ocorra o aprendizado do paradigma OO, é
necessário que o professor considere que essa não é uma atividade natural (ou seja, que
não é fácil entendê-la naturalmente), mas uma desafiante atividade cognitiva, que deve
envolver não apenas a aprendizagem individual, mas principalmente a aprendizagem
coletiva, por meio da formação de grupos de estudo. Nesses grupos, os alunos determinam,
a partir da linguagem do cotidiano do negócio e da experiência adquirida anteriormente
quais os termos e os significados que serão usados para nomear e dar comportamento aos
objetos que serão usados.
Levando-se em consideração que na linguagem natural as palavras podem ter
significados ligeiramente diferentes entre contextos, o fato das pessoas enxergarem o
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mundo de maneiras diferentes e que o computador deverá lidar com um conjunto bem
definido de termos e significados (expressos no código fonte pelos nomes de classes e
métodos), a formação de uma linguagem comum para possibilitar a criação desses termos e
significados por um conjunto de pessoas torna-se uma atividade importante. Como
consequência, os alunos desenvolvem termos e significados comuns a todos, os quais
buscam explicar da melhor forma possível os nomes de classes, métodos e variáveis, além
de verificar de forma prática que o uso da linguagem como eles conhecem é ambígua por
natureza, e que um termo utilizado pode conter problemas no seu entendimento45
(HOLMBOE, 2005).
Esse maneira de ensinar OO é compartilhada por Berge et al. (2003). Para eles, um
problema deve ser analisado por diversas perspectivas, com o objetivo de realizar um
refinamento mútuo tanto na maneira de pensar sobre o problema quanto na maneira de
transmiti-lo para o computador, através da exploração de diversas alternativas opostas na
argumentação. Nesse cenário, um efeito colateral é o fato de os alunos usarem uns aos
outros na construção desse conhecimento.
Holmboe (2005) baseou-se no trabalho do filósofo Ludwig Wittgenstein, que usou o
conceito de jogos de linguagem. Esse conceito é baseado na tentativa de encontrar, entre
as muitas palavras de uma linguagem, aquelas que formam uma linguagem logicamente
perfeita, baseada em formalismo matemático, o que se encaixa na tarefa de buscar uma
linguagem comum a todos os envolvidos no projeto, facilitando seu aprendizado, sua
transmissão para novos futuros envolvidos e a escrita do código.
Evans (2009) recomenda que essa atividade de busca de termos e significados
comuns seja realizada não apenas entre os programadores e analistas, mas principalmente
entre os especialistas do negócio e o pessoal técnico. Assim como Holmboe (2005), ele
entende que os significados das palavras podem variar, e que essa busca permite que
sejam utilizados termos e significados prioritariamente dos especialistas do negócio. Termos
que eles entendam, com que estejam acostumados, e que permitam discussões com os
desenvolvedores baseadas na linguagem fruto dessa atividade. O conjunto resultante dessa
atividade é chamado por Evans de linguagem onipresente46, representada na Figura 21.

45

A ideia de estudar termos e significados comuns ao domínio de negócio é também citada em Evans (2009),
que deu o nome de ubiquitous language (ou linguagem onipresente) ao resultado dessa atividade.
46
Para Calçado (2016), a linguagem onipresente é talvez a maior contribuição do trabalho de Evans (2009), visto
que, segundo ele, os demais conceitos, como padrões de codificação e camadas, já eram conhecidos há décadas
no paradigma OO.
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Figura 21: Os conjuntos de linguagens e a linguagem onipresente.

Fonte: adaptado de Evans (2009).
Nota-se, na Figura 21, que tanto os desenvolvedores quanto os especialistas de
negócio não deixam de utilizar linguagens distintas, mas passam a utilizar, como meio
facilitador de comunicação, a linguagem onipresente47.
Para Evans (2009), a criação dessa linguagem onipresente e a utilização dessa
linguagem na criação de código produz um design de código chamado por ele de Design
Dirigido por Modelos (ou Domain Driven Design, DDD). Para ele, quanto mais próximo o
código estiver do negócio, mais fácil será seu entendimento e, por consequência, mais
fáceis serão as manutenções futuras do sistema, informação confirmada por Bennedsen e
Caspersen (2004), Berge et al. (2003), Box e Whitelaw (2000), Calçado (2016), Georgantaki
et al. (2007) e Wiedenbeck et al. (1999).
A linguagem utilizada também pode modelar o pensamento, segundo a hipótese de
Sapir-Whorf (BARANAUSKAS, 1993; SZCZESNIAK, 2005), criada na década de 20 pelos
linguistas estadunidenses Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf. Segundo eles, o
pensamento é constituído de construções linguísticas, não sendo possível, portanto, ocorrer

47

A linguagem onipresente, quando utilizada na programação de sistemas, é talvez o que mais se aproxima do
conceito de máquinas que imitam ações humanas descrito em Turing (1950) pois nessa abordagem, o
computador é instruído de maneira semelhante a que um humano seria instruído. Segundo ele, computadores
devem imitar ações humanas de maneira muito próxima, sendo a igualdade impossível por se tratarem de
máquinas diferentes. Enquanto seres humanos são máquinas contínuas, computadores são máquinas de estado
discreto, possuindo inclusive restrições físicas que o impedem de raciocinar totalmente de forma humana.
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determinados tipos de pensamento sem que existam palavras adequadas na língua nativa
do indivíduo para expressá-los (SZCZESNIAK, 2005).
Baranauskas (1993) entende que essa hipótese se encaixa em um grande problema
criado pelo paradigma procedimental para quem quer aprender o paradigma OO: a maneira
com que o programador encara a tarefa de programar e o tipo de pensamentos que um
determinado paradigma desperta, concordando com os demais trabalhos descritos no item
2.2.8.2 deste texto.
Se essa hipótese estiver correta, um programador terá muitas dificuldades em
aprender o paradigma OO, provavelmente semelhantes às de se aprender uma nova língua
(inglês, por exemplo). Nesse caso, uma alternativa possível é buscar ler, escrever e,
principalmente, pensar em inglês (ou pensar orientado a objetos, no caso deste texto).
A busca por termos e significados refinados é também um dos objetivos buscados na
utilização de cartões Class-Responsibility-Collaboration (CRC). Com eles, é possível
encontrar um conjunto consistente de palavras para descrever os objetos (BECK;
CUNNINGHAM, 1989). Eles ressaltam também que a atividade de confecção de cartões
deve ser realizada de forma física, ou seja, com cartões físicos e sem a utilização de
softwares, destacando a vantagem da interação entre as pessoas como uma das vantagens
de se trabalhar em grupo.
A criação de uma ontologia também necessita da definição de termos e significados
e suas vantagens já são conhecidas na engenharia de software48. Por se referirem à
formalização do conhecimento de um domínio, a criação de ontologias possui muitas
semelhanças com a criação do modelo de um sistema baseado em objetos, inclusive com
termos e definições semelhantes (como classes e atributos). Uma ontologia juntamente com
um conjunto de instâncias individuais das classes de um sistema formam uma base de
conhecimento. (SIRICHAROEN, 2007).
A seguir, uma lista de regras fundamentais para criação de ontologias existente em
Siricharoen (2007). É possível notar semelhanças com a modelagem de um sistema
baseado em objetos, comparando com o ensinado por Evans (2009), Larman (2002), Meyer
(1997) e Rumbaugh et. al (1994):

48

Segundo Siricharoen (2007), ontologias são utilizadas desde a década de 60 na área da inteligência artificial
(IA), com foco na modelagem de conhecimento. Pierrakeas, Solomou e Kameas (2012) definem ontologia como
uma especificação explícita de um conceito compartilhado, sendo utilizada como um meio de representar o
domínio de uma área de conhecimento específico de uma forma mais típica.
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•

não há uma maneira livre de erros para modelar um domínio. Há sempre alternativas
viáveis. A melhor solução quase sempre depende da aplicação que está sendo
desenvolvida e do conhecimento anterior adquirido;

•

o desenvolvimento de uma ontologia é necessariamente um processo iterativo;

•

é muito provável que os conceitos de uma ontologia sejam semelhantes a
substantivos e verbos.
O desenvolvimento de um sistema de forma semelhante ao de uma ontologia permite

que, em resumo, sejam tomadas decisões baseadas em conhecimento de com que se está
lidando, sem suposições, a partir do entendimento do ambiente do problema, utilizando os
seus próprios conceitos, pois enfatiza o aprendizado dos conceitos do problema a ser
resolvido para somente depois pensar numa solução.
Pode-se notar contribuições relevantes das ciências humanas para o ensino da OO,
além de motivações. Mais do que uma ciência exata, a modelagem orientada a objetos
necessita de intensa atividade linguística, exigindo um bom vocabulário do programador, no
sentido de escrever um código o mais próximo possível do negócio, seguindo seus termos e
definições.

2.2.8.5 Como o programador procedimental enxerga o paradigma orientado a
objetos
O ensino do paradigma OO normalmente é realizado com exemplos de problemas
que podem ser resolvidos com poucas classes, além da apresentação de uma linguagem
com suporte ao paradigma OO. Essa maneira de ensinar pode ser útil para programadores
iniciantes, mas pouco eficiente para programadores experientes, visto que, em seu trabalho,
eles terão à sua frente modelos bem mais complexos do que os vistos em sala de aula, e
espera-se que, por possuírem certa experiência, tornem-se produtivos rapidamente. Diante
desses problemas, o programador acaba por voltar ao paradigma que já conhece, ou busca
alguma semelhança entre os construtos dos paradigmas. Por isso, classes passam a ser
vistas como estruturas de dados, ou mesmo campos de uma tabela de um banco de dados;
objetos passam a ser vistos como módulos; entre outras associações49. E, por mais que o
programador experiente busque utilizar o que aprendeu, ele terá sempre restrições de
tempo para impedi-lo, visto que os processos de desenvolvimento atuais pedem tempos

49

Esse comportamento é um bom exemplo de interferência proativa, já citada na seção 2.2.8.1.
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mais curtos de trabalho. Esse é considerado um ciclo de interferência negativa (NELSON;
ARMSTRONG; GHODS, 2002).
Para que o programador procedimental consiga realizar a transição, é importante que
ele deixe de ver objetos como blocos de código que fazem coisas e passe a vê-los como
elementos que possuem certo comportamento, o que não é uma tarefa fácil. É necessário,
portanto, quebrar esse ciclo de interferência negativa (NELSON; ARMSTRONG; GHODS,
2002).
Outros programadores enxergam os paradigmas de acordo com a linguagem de
programação que estão acostumados a usar, sem considerar as diferenças na forma de
pensar o modelo, ou não consideram os paradigmas de programação algo relevante.
Segundo Page-Jones (2008), alguns programadores consideram que a linguagem C++ é
apenas um “C melhorado“, e que somente por isso devem aprendê-la. Zuhud, Rahman e
Ismail (2013) buscaram em sua pesquisa a não programadores, mas mestres e doutores em
tecnologia da informação, e descobriram que alguns deles não sabiam a diferença entre
linguagem e paradigma, além de encontrarem cursos nos quais a ênfase maior era dada na
linguagem de programação, em detrimento do paradigma. Nordstrom (2011) também
concluiu em sua pesquisa, composta basicamente por entrevistas com diversos professores
tanto do ensino médio quanto do ensino superior, na Suécia, que a maioria desses
profissionais baseia-se muito mais em opiniões pessoais para ensinar OO do que em um
método baseado em critérios ou outros métodos. Os resultados de seu trabalho indicaram
que o paradigma OO é ensinado juntamente com uma linguagem de programação. Para ela,
as linguagens de programação têm sua importância no currículo dos cursos, mas os
paradigmas devem ser ensinados independentemente da linguagem.
Parece que um boa técnica de ensino de OO para programadores do paradigma
procedimental deverá inicialmente se preocupar com o entendimento por parte dos alunos
do que são paradigmas de programação e nas suas relações com as linguagens de
programação. Além disso, deverá inicialmente lidar com a interferência causada pelo
conhecimento do paradigma anterior, para, somente em seguida, ensinar realmente a OO.

2.2.8.6 Como realizar uma transição para o paradigma OO
Conforme citado na seção 2.2.7.1, algumas instituições de ensino ensinam OO como
uma extensão do paradigma procedimental. Outras instituições, como aponta Xinogalos
(2015), ensinam o paradigma OO juntamente com o ensino de uma linguagem de
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programação. Em ambos os casos, foram encontrados problemas. É provável que, devido a
esses problemas, muitos mitos sobre OO surjam (LEWIS, 2000).
Dessa forma, é necessário criar novas maneiras de se realizar uma transição do
paradigma procedimental para o paradigma OO.
Para Nelson, Armstrong e Ghods (2002), uma primeira tarefa a ser realizada na
transição é a quebra da interferência proativa. Nesse trabalho, eles criaram um método
baseado nas técnicas de intervenção de Johnson (1986) e no pensamento sistêmico de
Senge (1990). Para Johnson (1986), uma realidade que é considerada nova para alguma
pessoa deve ser mostrada a ela de forma receptível, ou seja, mostrando fatos específicos e
suas consequências, baseados no comportamento dessa pessoa, de forma objetiva,
inequívoca, sem julgamentos e irresistível. Já o trabalho de Senge (1990), baseia-se no
aprendizado de cinco disciplinas, sendo a última a mais importante, por integrar todas as
anteriores. De forma resumida, as disciplinas são:
•

domínio pessoal: estabelecimento de metas em consonância com o que se deseja,
fazendo com que seja adotada uma postura ativa em relação ao mundo. Saber usar
também a postura passiva (que apenas responde a eventos). Aprofundar a visão
pessoal de si mesmo, desenvolver a paciência e ver a realidade objetivamente;

•

modelos mentais: conscientização de que foram criados modelos mentais baseados
nos grupos aos quais se pertence, suposições e generalizações de como o mundo é
visto, a forma de agir e o comportamento;

•

aprendizado em equipe: importante, pois suspende as pressuposições pessoais.
Ajuda a valorizar o diálogo e a discussão;

•

visão compartilhada: quanto mais as pessoas compartilham e associam-se a uma
visão, maior é a chance dessa se realizar;

•

pensamento sistêmico: com os objetivos em comum e com todo o conhecimento
necessário, definir ações. Integração de todas as disciplinas.
Govender (2010) sugere que ler código escrito por outros programadores também é

importante para que o programador tenha outras perspectivas do mundo que ambos estão
modelando. Esse exercício pode ajudar a evitar os problemas citados por Hadar (2013) de
que as pessoas enxergam o mundo de formas diferentes, refletindo suas visões no código.
Outras possíveis vantagens são o entendimento e a coleta de sugestões de como usar a
linguagem para melhor modelar o problema.
Kramer (2007) entende que talvez a única forma de ensinar abstração a um
programador seja o treinamento intensivo dessa atividade por meio da criação de modelos.
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Bennedsen e Caspersen (2004) e Okur (2006) encontraram problemas no ensino do
paradigma OO quando se utilizou uma linguagem de programação como ferramenta
principal de ensino. Segundo eles, problemas relacionados à sintaxe da linguagem, bem
como implementações de conceitos do paradigma OO na linguagem selecionada, podem
levar o aluno a gastar mais tempo entendendo a linguagem do que compreendendo
propriamente o paradigma OO. Thomadasson, Ratclife e Thomas (2006) entendem que são
necessárias mais atividades de design e modelagem inicialmente para, depois, ensinar-se
alguma linguagem de programação OO.
Bennedsen e Caspersen (2004) defendem que o ensino do paradigma OO deve ser
colocado num contexto em que desenvolver um programa a partir de um modelo conceitual
deve ser o foco primário. À medida que o curso fluir, são fornecidos modelos mais
complexos.
Okur (2006) fornece uma lista ordenada de conceitos a serem ensinados num curso
como esse. Parte dessa lista é semelhante à lista fornecida por Xinogalos (2015)50:
•

objetos;

•

classes, subclasses e superclasses;

•

dados e variáveis;

•

métodos;

•

construtores e sobrecarga de métodos;

•

encapsulamento e modificadores de visibilidade;

•

interações entre objetos;

•

herança e reuso de software.
Xinogalos (2015) também entende que ferramentas gráficas fazem com que o novato

entenda melhor os conceitos relacionados à orientação a objetos, mais precisamente
objetos e classes. Como objetos, entende-se como entidades que possuem comportamento
e interagem com outros objetos. Como classes, entende-se como a estrutura desses
objetos.
Nesse sentido, Kölling e Rosenberg (2001) prepararam uma sequência de diretrizes
para que o aprendizado ocorra de maneira efetiva:

50

Em sua pesquisa, Xinogalos (2015) se preocupou basicamente com os conceitos de objetos e classes, e não
com todos os conceitos do paradigma OO. Daí a lista ser somente em parte semelhante com a de Okur (2006).
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•

objetos em primeiro lugar: mostrar como a instanciação de objetos é realizada, as
diferenças estruturais entre objetos de classes diferentes, as diferenças de estados
que podem haver entre objetos de mesma classe e comportamentos de um objeto
(representados pelos métodos, que podem receber parâmetros e retornar
resultados);

•

não começar com um sistema a ser totalmente construído: um dos maiores
problemas enfrentados pelos programadores novatos é a modelagem das classes.
Mesmo sabendo o conceito de objetos e classes, eles podem preparar modelos que
não atendam todas as necessidades. Devido a esses fatos, é importante que o
aprendiz comece com pequenas mudanças num sistema já existente, com exercícios
que lhes permitam, aos poucos, entender cada mudança necessária no sistema. Em
ferramentas como BlueJ, é possível visualizar os objetos e suas classes, bem como
acrescentar comportamentos por meio de novos objetos ou métodos. Essa diretriz é
semelhante à utilizada por Nevison e Wells (2004), em que, inicialmente, são
exibidas apenas as interfaces de um software de labirinto, e o aprendiz deve
escrever as implementações necessárias;

•

ler código escrito por outros programadores: dessa forma, podem ser obtidas
diversas sugestões de modelagem;

•

usar “grandes” projetos: o paradigma orientado a objetos possui um overhead de
sintaxe, fazendo com que, para que se resolvam pequenos problemas nesse
paradigma, sejam necessárias uma quantidade maior de linhas de código do que se
o problema fosse resolvido usando o paradigma procedimental. E, quanto menor o
problema, esse overhead seja mais evidente. Consequentemente, criar programas
com apenas uma classe e um método podem fazer com o que o aprendiz não
perceba a necessidade de se organizar o seu código no paradigma OO. Dessa
forma, é importante que se utilizem projetos durante o aprendizado com um conjunto
de classes, os quais permitam que esse aprendiz possa apreciar as vantagens de se
organizar o código nesse paradigma. Essa diretriz também é usada por Nevison e
Wells (2004) e Berge et al. (2003);

•

não iniciar com o método “main“: o método main é a construção de código no qual os
programas construídos na maioria das linguagens de programação iniciam sua
execução. Entretanto, ele não é uma construção do paradigma OO. Além disso, sua
utilização desde o início pode causar problemas de entendimento, visto que ele é um
método que não fornece comportamentos a nenhuma classe. É recomendado,
portanto, que ele seja utilizado apenas no momento em que o aprendiz deixar de
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escrever seus objetos em ferramentas gráficas e passe a escrever programas num
ambiente de programação;
•

não usar o hello world: essa diretriz é semelhante à anterior, pois o código que o
estudante escreve para esse programa não é um código OO. Escrever um programa
com apenas esse comportamento quebra todas as diretrizes anteriores;

•

exibir a estrutura do programa: essa diretriz também é usada por Nevison e Wells
(2004). No problema do labirinto, citado nessa referência, após algumas fases serem
transpostas, os aprendizes podem ler o restante do código;
Além das diretrizes apresentadas, Kölling e Rosenberg (2001) citam que a passagem

de um ambiente gráfico de aprendizagem para um ambiente de programação pura é
realizada somente nos estágios finais do curso, o que indica uma precedência das
ferramentas gráficas sobre as linguagens de programação para ensino do paradigma OO.
Box e Whitelaw (2000) verificaram que os alunos preferem realizar a modelagem de
um sistema separadamente da atividade de escrita de código, o que pode incentivar o uso
prioritário de ferramentas gráficas. E sugerem os cartões CRC como ferramenta de
modelagem. Essa mesma técnica é citada por:
•

McLaughlin,

Pollice

e

West

(2007)

como

um

mecanismo

importante

na

implementação do princípio da responsabilidade única51;
•

Henrique e Rebouças (2016) para o ensino de conceitos como objetos e classes;

•

Nelson, Armstrong e Nelson (2009) para preparar a mentalidade OO; e

•

Booch (2007) como uma ferramenta importante para aumentar a comunicação entre
os desenvolvedores.
CRC consiste na criação de cartões em papel divididos em 3 partes, cada uma delas

com conceitos diretamente ligados a OO. O nome da classe é a parte que ajuda a criar um
conjunto ótimo de palavras para que se possa discutir a modelagem do sistema. Outra parte
são as responsabilidades da classe, que ajudam a identificar problemas a serem resolvidos
e os colaboradores, que correspondem a última parte. Na OO, os objetos não atuam
sozinhos, como em uma ilha, devendo sempre trabalhar de forma colaborativa. Eles podem
ser usados independentemente de linguagem de programação e da maneira com que a

51

Em inglês, Single Responsibility Principle, ou SRP. Esse princípio diz, resumidamente, que cada classe deve
ter apenas um motivo para existir. Consequentemente, apenas uma razão para mudá-la, caso seja necessário
(MCLAUGHLIN; POLLICE; WEST, 2007).
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linguagem implementa a OO, seja por meio de classes ou protótipos (BECK;
CUNNINGHAM, 1989).
Em resumo, os cartões CRC são também uma ferramenta para a criação de uma
linguagem onipresente.
Para Kent e Cunningham (1989), a técnica CRC pode ser utilizada num software
próprio. Entretanto, eles recomendam o uso efetivo de cartões físicos, o que traz um novo
problema, também citado por Begosso et al. (2015) e Koohang e Harman (2007):
ferramentas gráficas trazem um aprendizado significativo, mas é necessário considerar
outras ferramentas, visto que a principal premissa deve ser ensinar, e alguns conceitos
podem ser melhor ensinados quando são fisicamente manipulados.
No workshop organizado por Michiels et al. (2003), composto por diversos
pesquisadores, foram apresentadas sugestões para o ensino e a aprendizagem do
paradigma OO, e a maioria das sugestões apontaram para a utilização de ferramentas
gráficas, com a justificativa de que elas auxiliam o aprendiz a ver os objetos em ação, uma
das principais deficiências apontada por eles em seus alunos. Nesse mesmo trabalho, Ola
Berge trouxe, como sugestão, a utilização de objetos de aprendizagem52 (OAs) como
mecanismo complementar ao uso de ferramentas gráficas, abordagem essa originária do
artigo escrito por ele em conjunto com Annita Fjuk (BERGE; FJUK, 2003)53. Segundo eles,
objetos de aprendizagem estão em linha com o que Kristen Nygaard pensava no que diz
respeito ao ensino do paradigma OO (produzir módulos didáticos e disponibilizá-los para
instituições tradicionais e para aquelas que usem cursos e soluções envolvendo tecnologias
da informação e comunicação).
Com base nesses estudos, parece que, para um bom aprendizado do paradigma
OO, deve-se considerar o uso de ferramentas gráficas ou não que ensinem os aprendizes a
construir os primeiros objetos (os quais resolvam problemas iniciais simples), façam com
que esses objetos interajam entre si, e, somente depois, partam para a implementação
desses objetos em uma linguagem de programação, que deve ser puramente orientada a
objetos. Essas ferramentas podem ser construídas seguindo os princípios dos recursos
educacionais abertos.
52

Segundo Pawlowski e Bick (2012), objetos de aprendizagem podem ser considerados um subconjunto dos
REAs.
53
Essa e outras pesquisas (referenciadas neste trabalho) fazem parte do projeto COOL (Comprehensive ObjectOriented Learning), desenvolvido entre 2002 e 2006 na universidade de Oslo, Noruega. Seus pesquisadores
tinham como objetivos: avaliar abordagens pedagógicas e organizacionais para a aprendizagem do paradigma
OO; criar diretrizes para a criação ou a reutilização de recursos digitais; compreender princípios didáticos no
processo de aprendizagem do aluno; e oferecer sugestões para criação de cursos de modelagem e programação
orientada a objeto (FJUK, 2013). Um de seus principais resultados foi o livro escrito por (FJUK;
KARAHASANOVIĆ; KAASBØLL, 2006). Mais informações encontram-se em Fjuk (2013).
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2.3

Recursos Educacionais Abertos

2.3.1 Resumo de suas características
O interesse no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na
educação tem aumentado nos últimos anos, sendo um bom caminho para o ensino efetivo
de diferentes assuntos de variadas áreas (BRAGA, 2014; HENRIQUE; REBOUÇAS, 2016).
O uso das TICs permite que turmas de alunos sejam formadas sem a necessidade de que
seus componentes estejam presentes num mesmo local físico, possibilitando a realização
de cursos com alunos de diversas partes do mundo e favorecendo o ensino a distância
(ADAMCHIK; GUNAWARDENA, 2003; BENNEDSEN; BERGE; FJUK, 2005; FJUK et al.,
2004).
Os materiais disponibilizados nesses cursos podem ser em diferentes formatos,
como softwares, jogos, imagens, vídeos, entre outros, provocando mudanças na forma de
ensinar, devido ao seu potencial pedagógico,e fazendo com que as aulas possam se tornar
mais atrativas e motivadoras (BRAGA, 2014; HENRIQUE; REBOUÇAS, 2016; SANTANA;
ROSSINI; PRETTO, 2012). Além disso, cada ser humano é único, com a sua maneira de
aprender e de assimilar novos conhecimentos, indicando a presença de diferentes estilos de
aprendizagem. É importante, portanto, que o professor disponha de materiais que permitam
o aprendizado de seus alunos de formas variadas, reconhecendo assim que nem todos os
estudantes aprendem da mesma maneira, sempre com o objetivo da obtenção de um saber
comum (CAVELLUCCI, 2005).
Entretanto, esses recursos digitais podem estar muitas vezes disponibilizados sob
determinadas restrições, dificultando sua reutilização, aprimoramento ou redistribuição
gratuita em novos cursos. Essas restrições podem envolver licenças de propriedade
intelectual, que podem impedir seu uso parcial ou total, ou mesmo cobrança pelo uso dos
recursos (PAWLOWSKI; BICK, 2012; SANTANA; ROSSINI; PRETTO, 2012).
Com o intuito de superar esses problemas, tem-se recursos educacionais criados por
meio de padrões e ferramentas abertas, que podem ser utilizados em cursos online ou
presenciais, permitindo uma distribuição gratuita e livre, favorecendo a democratização da
educação em todo o mundo54 e dando origem ao conceito de Recursos Educacionais
Abertos, ou REAs (SANTANA; ROSSINI; PRETTO, 2012).
Para a UNESCO (“Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education in
Developing | An Open Education Reader”, 2002), recursos educacionais abertos são

54

A UNESCO considera os REAs, como sendo estratégicos para a democratização mundial da educação
(SANTANA; ROSSINI; PRETTO, 2012).
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materiais de ensino e aprendizagem em quaisquer formatos, sejam digitais ou não, e que
possuam licenças abertas o suficiente para permitir o seu uso, redistribuição ou adaptação
gratuitamente. Ao invés de oferecer apenas livros, artigos ou notas de leitura, o professor
pode oferecer esses recursos, de forma a facilitar um entendimento mais aprofundado dos
conceitos ensinados (BEGOSSO et al., 2015). Essa definição é semelhante a utilizada por
Hilton III et al. (2010).
A definição de Pawlowski e Bick (2012) é mais abrangente. Para eles, REAs podem
ser gratuitos ou não, desde que possuam licenças que suportem esse modelo de negócio.
Ainda segundo eles, esse problema é semelhante ao que a indústria de software encontra
atualmente, no movimento open source.
Pawowski e Bick (2012) e Santana, Rossini e Pretto (2012) classificaram diversos
tipos de recursos que podem ser classificados como REAs, tais como objetos de
aprendizagem, artigos, livros ou textos no formato digital, ferramentas de software,
normalmente produzidos sob licenças open source, materiais didáticos, como exercícios,
lições ou questionários, imagens, links para páginas web ou outros materiais que não
representam um conteúdo por si só, mas que podem complementar outros conteúdos.

2.3.2 Conceitos relacionados
A construção de um REA envolve, segundo Santana, Rossini e Prieto (2012) e
Rossini e Abdo (2008), três elementos principais:
•

conteúdo de aprendizado: é o conhecimento que se pretende transmitir via REA;

•

ferramentas:

software

para

criação

de

conteúdo,

aprimoramento

e/ou

armazenamento (se for o caso) de REAs, criação de comunidades de aprendizado;
•

recursos para implementação: consiste basicamente das licenças que determinarão
as formas de acesso e utilização do REA. Licenças de propriedade intelectual que
façam alguma restrição ao uso de REAs (como, por exemplo, “uso não comercial”)
podem fazer com que recursos de aprendizagem não sejam classificados como REA,
pois são consideradas licenças problemáticas55.
Hilton III et al. (2010) e Rossini e Abdo (2008) buscaram detalhar o conceito de

“aberto” no que diz respeito a REAs, seja na sua criação, seja na maneira com que eles são

55

É possível notar diversas semelhanças entre o movimento de REAs e o de software livre. Segundo Arimoto e
Barbosa (2012), o movimento de REAs foi inspirado no movimento de software livre. Um REA é uma forma de
transmitir conhecimento. Esse, por sua vez, é um bem público. Logo, não deve haver barreiras para sua difusão.
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disponibilizados. Para os autores, é importante que um REA atenda 4 objetivos, ou 4
liberdades (chamados por eles, nesse trabalho, de “4 R’s“ referindo-se às liberdades em
inglês):
•

reuso (reuse): todo REA pode ser usado em parte ou totalmente para a criação de
outros REAs. É possível, por exemplo, usar imagens obtidas de uma página web na
construção de um novo REA;

•

redistribuição (redistribute): todo REA pode ser copiado ou compartilhado por todos.
Como exemplo, é possível citar a utilização de uma vídeo-aula em diversos cursos;

•

adaptação (revise): todo REA pode ser modificado, traduzido, adaptado ou
convertido para uma nova mídia. Pode-se considerar como exemplos: a tradução de
um livro escrito em inglês para português, ou mesmo sua conversão para vídeo ou
áudio;

•

recombinação (remix): todo REA pode ser composto de partes de diversos REAs,
criando assim um novo REA. É uma consequência da primeira liberdade.
Neste trabalho, foram estudadas maneiras de se aplicar esses conceitos tanto nos

REAs criados quanto nos REAs reaproveitados. Foi dada também uma atenção maior
quanto à efetividade do aprendizado por meio das ferramentas criadas. Essa preocupação
se justifica pois, devido aos problemas relacionados à interferência proativa (como a
desconfiança relacionada ao paradigma OO por parte dos programadores que farão a
transição), há a necessidade de os materiais produzirem um conhecimento tal que não
somente faça os aprendizes entenderem efetivamente os conceitos do paradigma OO, mas
que façam com que eles deixem de possuir possíveis preconceitos sobre o paradigma.

2.3.3 Vantagens e desvantagens
Abaixo, algumas vantagens relacionadas do uso de recursos educacionais abertos
como ferramenta de ensino, citadas por Santana, Rossini e Pretto (2012):
•

liberdade de local de estudo. O aluno, por meio de cursos baseados em REAs pode
decidir onde deseja estudar, seja na instituição de ensino ou em casa;

•

facilidade de acesso a cursos por pessoas portadoras de necessidades especiais ou
por pessoas que possuam alguma desvantagem social;

•

escolas públicas podem usufruir de REAs adaptáveis às realidades de cada região,
melhorando a qualidade de ensino, além de otimizarem recursos públicos, caso
optem por REAs com pouco ou nenhum custo;
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Algumas desvantagens encontram-se a seguir, conforme Arimoto e Barbosa (2012):
•

apesar de haver diversos repositórios de REAs, tanto em português quanto em
outras línguas (ROSSINI; ABDO, 2008), tanto o custo de criação de um REA quanto
o tempo de desenvolvimento podem ser problemáticos;

•

as licenças devem ser apropriadas não somente para garantir a liberdade de uso
mas também para preservar os direitos de autoria, sob risco de o autor original não
ser reconhecido pela sua obra.

2.4

Discussão
As questões norteadoras iniciais, criadas no começo da pesquisa, foram importantes

para a confecção do mapa conceitual, que foi sendo lapidado ao longo do desenvolvimento
deste trabalho, conforme maiores conhecimentos e detalhes foram sendo adquiridos a
respeito do tema foco: “Transição de um Programador que Trabalha com Paradigma
Procedimental para o Paradigma Orientado a Objetos”.
Por sua vez, o mapa foi de grande ajuda na organização dos conceitos encontrados
e na geração das strings de busca utilizadas nas bases de trabalhos acadêmicos, tais como:
IEEE, ACM e Springer, que permitiram encontrar um conjunto de trabalhos para
fundamentar esta pesquisa

e

fornecer importantes direcionamentos para o seu

desenvolvimento.
A revisão da literatura, inicialmente, permitiu buscar referências ao longo da história
sobre os paradigmas de programação do ponto de vista de organização de código,
mostrando que a organização é importante. Em seguida, foram apresentados alguns
problemas do paradigma procedimental e as soluções que o paradigma orientado a objetos
pode trazer. Além disso, foram destacadas uma lista de dificuldades pelas quais o
profissional pode passar na transição.
Também foi identificado que o modelo mental do programador experiente é um
grande obstáculo para a aprendizagem do paradigma OO, e que criar objetos inicialmente
por meio de recursos educacionais abertos que envolvam aspectos conceituais do
paradigma parece ser um bom caminho para um aprendizado mais livre de erros dessa
natureza ou dificuldades de aprendizagem para, em um segundo momento, partir para o
desenvolvimento em alguma linguagem OO.
Recursos educacionais abertos são construídos para serem de acesso livre,
suportam o conceito de remix e podem ser incorporados a outros materiais, o que pode
trazer vantagens, como a construção de cursos baseados fortemente nesses recursos,
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permitindo sua elaboração de forma mais rápida, além da economia de custos na produção
de materiais.
Outra vantagem é a possibilidade de tornar o conhecimento mais acessível e flexível,
especialmente quando o REA é publicado em um repositório de acesso aberto ou é parte
integrante de um curso a distância. Então, o aluno pode estudar no lugar e no horário que
lhe seja mais conveniente.
As técnicas de ensino atuais normalmente utilizam a linguagem UML e linguagens de
programação para ensinar o paradigma OO. Nesse cenário, para que o aprendiz consiga
aprender o paradigma, é necessário que ele entenda a linguagem de programação a ser
utilizada para traduzir a modelagem, o que pode gerar um ruído de aprendizado. Por esse
fato, o aprendiz pode deixar de aprender o paradigma por não ter conhecimento suficiente
da linguagem de programação, bem como ter uma relação errônea entre o paradigma e a
linguagem, em que linguagem e paradigma se confundem como um único conceito
(ZUHUD; RAHMAN; ISMAIL, 2013).
Com a utilização de recursos educacionais abertos, adequadamente definidos, por
exemplo, na forma de ferramentas gráficas, é possível tanto modelar quanto instanciar os
objetos sem a necessidade do uso de linguagens de programação, e permitir que eles
interajam entre si para executar uma tarefa.
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3

3.1

PROPOSTA DE CURSO NA TRANSIÇÃO

A proposta de uma sequência de estudos e de recursos educacionais abertos
De acordo com a revisão da literatura realizada no capítulo 2, foi possível identificar

uma sequência de estudos a ser seguida com a finalidade de conseguir um aprendizado
efetivo do paradigma OO na transição do procedimental. Essa sequência encontra-se na
Figura 22 e é detalhada nas seções de 3.1.1 a 3.1.5.
Figura 22: Sequência de Temas e Tópicos propostos para estudo do Paradigma OO
na transição do Procedimental

Fonte: Elaborada pelo autor.
A sequência se inicia com “Conceitos Pré-Orientação a Objetos” e aborda os tópicos
que preparam o programador para o aprendizado do paradigma OO, mostrando algumas
definições que serão úteis para as próximas unidades. Busca também eliminar possíveis
entendimentos errôneos e mostrar que o paradigma OO possui pouca relação com o
paradigma procedimental.
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Em seguida, no tema “Modelagem de Sistemas“, são exibidos conceitos de
modelagem no paradigma orientado a objetos, em que também será mostrada a sua
importância na construção de sistemas, utilizando alguns dos diagramas da linguagem UML.
A seguir, no tema “Fundamentos de Orientação a Objetos”, são apresentados os
conceitos fundamentais da orientação a objetos, segundo a sequência sugerida na literatura.
De modo que os aprendizes possam aproveitar melhor os conceitos ensinados no
seu dia a dia, os tópicos referentes à “Prática de Programação” buscam mostrar como
aplicar os conceitos aprendidos com o uso de linguagens de programação. Os tópicos desse
tema envolvem: os conceitos fundamentais da orientação a objetos, estudados no tema
anterior, aplicando-os na prática; o uso de padrões GRASP; e abordagens relacionadas à
modelagem de objetos, como DDD e TDD.
Por fim, no tema “Conceitos Avançados”, são destinados ao estudo dos conceitos de
refatoração de código e design patterns.
Conforme Bennedsen e Fjuk (2006) e Nevison e Wells (2004), os programadores que
quiserem aprender o paradigma OO precisam ter contato com exemplos próximos aos da
vida real. No caso de programadores experientes, isso se faz necessário para que não haja
o risco deles retornarem ao uso do paradigma procedimental (NELSON; ARMSTRONG;
GHODS, 2002).
A sequência de estudo apresentada também busca evitar os problemas relacionados
por Bennedsen e Fjuk (2006). Para eles, os métodos de ensino focam mais em linguagens
de programação do que nos paradigmas, além de não preparar os alunos experientes para
o que vão enfrentar no cotidiano profissional, pois os cursos têm o objetivo de atender todos
os tipos de alunos, novatos ou não, deixando de prestar um auxílio maior a esse tipo de
público.

3.1.1 Conceitos pré-orientação a objetos
Para que a transição seja realizada de forma efetiva, é necessário inicialmente que
sejam desmistificados alguns conceitos, bem como mostrar ao programador as diferenças
entre os paradigmas, os motivos da criação do paradigma OO e os problemas de se utilizar
ambos os paradigmas no mesmo código (EVANS, 2009; HELLER; ROBERTS, 2004;
ZUHUD; RAHMAN; ISMAIL, 2013). Propõe-se que esses aspectos sejam tratados nesse
tema, envolvendo os tópicos:
•

Paradigmas e linguagens de programação: as diferenças entre paradigmas e
linguagens devem ser apresentadas aos programadores nesse tópico, pois,
conforme Zuhud et al. (2013), profissionais de programação, mesmo mestres e
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doutores, podem desconhecer essas diferenças, podendo entender que não há
distinção entre linguagem e paradigma. A ideia principal nesse estudo é mostrar que
as linguagens de programação podem implementar todo ou parte de um ou mais
paradigmas, bem como oferecer outros construtos exclusivos, a fim de apresentar
recursos adicionais ao programador. Serão mostrados também exemplos de
estruturas de código que são exclusivas das linguagens e que não pertencem a
nenhum paradigma de programação, bem como linguagens que implementam partes
de um paradigma. Dessa forma, espera-se corrigir esse conceito equivocado, caso o
programador o tenha;
•

Quebra de interferência proativa: a interferência proativa foi estudada na seção
2.2.8.1 e é mencionada como um dos principais problemas a serem enfrentados pelo
programador que deseja realizar a transição. Inicialmente pode-se realizar uma
pequena revisão do paradigma procedimental, para preparar o ensino dos demais
tópicos. Em

seguida, devem

ser ensinados os problemas do

paradigma

procedimental e as razões que levaram à criação do paradigma OO. Logo após, usar
uma abordagem que busca estar em conformidade com o pensamento sistêmico de
Senge (1990) e as técnicas de intervenção de Johnson (1986), por meio de:
o

exemplos de sistemas escritos de forma procedimental em linguagens que
suportam o paradigma OO;

o

exemplos de sistemas que se propõem a resolver os mesmos problemas que
os anteriores, mas construídos usando o paradigma OO;

o

discussões relacionadas à maneira como os códigos foram escritos;

o

apresentação das desvantagens de se utilizar linguagens que suportam o
paradigma OO para escrever programas de forma procedimental;

o

detalhes sobre os problemas em se usar uma abordagem híbrida; e

o

exemplos de programas que, uma vez convertidos para o paradigma OO,
resultaram em sistemas com menos linhas de código e mais organizados.

Após esse estudo, espera-se que o aprendiz reúna as mesmas condições de um
programador novato, com a vantagem de já conhecer estruturas de controle e ter noções de
organização de código.
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3.1.2 Modelagem de sistemas
De forma a minimizar os problemas citados na seção 2.2.7.6, a sequência deve
contemplar não somente conceitos de modelagem de sistemas orientados a objetos, mas
também uma linguagem que permita essa modelagem.
Este tema é proposto para ensinar esses conceitos usando as abordagens de Larman
(2007) e Booch, Rumbaugh e Jacobson (2006):
Larman (2007) ensina que a UML pode ser aplicada sob 3 perspectivas de

•

modelagem: “conceitual”, em que os diagramas são criados com o intuito de descrever
como os conceitos interagem na vida real: “de especificação”, mais próxima às classes
que serão escritas, sem no entanto referir-se a linguagens específicas; e “de
implementação”, semelhante à perspectiva anterior, mas com preocupações
relacionadas à tecnologia utilizada. Além disso, ele entende que as ferramentas de
modelagem devem ser as mais simples possível (mesmo que elas sejam quadros
brancos para desenho dos modelos). Seus exemplos não utilizam todos os diagramas
UML,

mas

apenas

os

diagramas

de

classe

e

sequência,

destacando,

consequentemente, a estrutura e as interações entre os objetos;
Booch, Rumbaugh e Jacobson (2006) buscam mostrar as vantagens de se utilizar

•

modelos antes de se partir para a codificação.

3.1.3 Fundamentos de orientação a objetos
Os conceitos básicos do paradigma OO, como objetos, classes, mensagens,
atributos, comportamentos, herança e polimorfismo devem ser ensinados nesse tema. Para
isso, é importante que sejam utilizados:
•

a sequência sugerida de tópicos citada na seção 2.2.8.6;

•

ferramentas de TIC identificadas como possíveis recursos educacionais abertos,
tanto para modelagem de sistemas quanto para sua implementação;

•

as diretrizes citadas na seção 2.2.8.6;

•

as diretrizes do projeto COOL (utilização de grandes projetos e a preocupação com o
contexto social do aprendiz) (FJUK; KARAHASANOVIĆ; KAASBØLL, 2006);

•

o conceito DDD e as atividades individuais e em grupo, de forma a suportar a criação
de uma linguagem onipresente, citada em 2.2.8.4; e
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•

os padrões GRASP, citados na seção 2.2.7.6, para a modelagem das classes. As
sugestões dadas pelos padrões GRASP serão usadas nesse tema na construção de
classes e métodos, sem que eles sejam ensinados inicialmente, mas apenas
aplicados. O objetivo, nesse caso, é fazer com que o aprendiz utilize esses padrões
sem que ele saiba que se trata de padrões, evitando possíveis confusões com os
design patterns criados por Gamma et al. (1994) e Fowler (2009).

Os conceitos DDD e GRASP serão apenas aplicados nesse momento e ensinados
mais tarde, nos temas seguintes. As atividades de modelagem serão realizadas por meio de
ferramentas que suportem a linguagem UML. Dessa forma, os aprendizes poderão fazer a
modelagem inicial das suas soluções56.
Ao finalizar alguns passos intermediários desse estudo, serão solicitadas atividades
avaliativas, individuais e em grupo, envolvendo, por exemplo, a modelagem de partes de
sistemas. Essas atividades abordarão a criação de uma linguagem onipresente pelos
membros dos grupos e a sua implementação nos REAs.
Por último, o aprendiz será levado a uma reflexão, a partir do uso de conceitos
ligados à eliminação da interferência proativa. Ou seja, será apresentada a ele que, assim
como citou Kolling (2001), a organização de código do paradigma OO, que pode ser
complexa, mas é adequada quando o problema a ser resolvido possui certa complexidade, e
que pode não ser a melhor solução quando o que se pretende resolver necessita de apenas
algumas poucas funções.

3.1.3.1 O objeto
De acordo com Kay (1997), uma boa maneira de ensinar o que é um objeto é utilizar
uma metáfora biológica, comparando o objeto computacional a uma célula ou a um ser vivo,
que possui comportamentos e que responde a mensagens.

56

Ferramentas como BlueJ permitem a criação de classes utilizando UML e a posterior instanciação de objetos a
partir dessas classes (BARNES; KÖLLING, 2002; BORSTLER; JOHANSSON; NORDSTRÖM, 2002;
KÖLLING; ROSENBERG, 2001), sendo considerada inclusive como uma das principais ferramentas para o
ensino da orientação a objetos (BERGE, 2006; GEORGANTAKI; RETALIS, 2007; HENRIQUE; REBOUÇAS,
2016), além de poder ser usada no ensino de diversos tópicos relacionados ao paradigma OO (HENRIQUE;
REBOUÇAS, 2016). Um ambiente de aprendizagem semelhante ao BlueJ pode ser encontrado na ferramenta
RAPTOR (CARLISLE, 2009). O software Alice (BARROS et al., 2012) permite que se realizem estudos de
modelagem sem a necessidade de uma linguagem de programação, diferente das ferramentas anteriores. Outros
autores, como Black et al. (2013) e Gallud, Tesoriero e Gonzalez (2012), defendem a utilização de linguagens de
programação no ensino. Para outras ferramentas, é interessante consultar os catálogos criados nos trabalhos de
Georgantaki e Retalis (2007) e Henrique e Rebouças (2016).

102

Já para Wegner (1997), o paradigma OO se aproxima dos conceitos de computação
interativa, enquanto que o paradigma procedimental, dos conceitos de computação
algorítmica, caracterizando modelos de computação diferentes.
Tanto a metáfora de Kay (1997) quanto a comparação realizada por Wegner (1997)
são sugeridas por este trabalho para serem usadas nesse ponto do estudo como uma
maneira de mostrar o caráter revolucionário do paradigma OO, conforme seção 2.2.6.2.
Os exemplos e atividades avaliativas procurarão apresentar que 2 ou mais objetos
de mesma classe poderão fornecer respostas diferentes, mostrando que são semelhantes,
mas possuem, cada um, seu próprio estado.
O conceito de objeto foi selecionado para ser ensinado antes do conceito de classe,
tanto por Okur (2006) quanto por Kölling (2001). Este trabalho seguirá essa mesma ordem.

3.1.3.2 Classes
Após o estudo dos objetos, será ensinado como construí-los. A classe é o elemento
de construção mais utilizado por linguagens de programação OO57, e pode ser ensinada
como o esqueleto do objeto.
Buscando estar em conformidade com as diretrizes de Kölling (2001), propõe-se um
espaço para leitura de diversos códigos, mostrando exemplos de classes construídas para
grandes sistemas, com apontamento dos elementos de uma classe, como atributos e
métodos, bem como suas funções dentro de um objeto.
Também serão propostas atividades avaliativas para que o aprendiz possa explicar
com suas próprias palavras o que determinados códigos fazem. Os códigos mostrados
nessas atividades serão elaborados de forma a refletir as regras de negócio que eles se
propõem a resolver. A ideia, nesse caso, é mostrar desde cedo a abordagem dirigida por
domínios usada por Evans (2009) sem, no entanto, conceituar ou detalhar o DDD, mas
exemplificando como o paradigma OO, em conjunto com o DDD, pode facilitar o
entendimento do problema e, com isso, evitar possíveis manutenções futuras58.
A Figura 23 mostra um exemplo de código escrito com essa abordagem, com código
de um domínio de negócio referente a hotéis e hospedarias em geral.

57

Algumas linguagens como JavaScript suportam o protótipo ao invés da classe como elemento de construção
do objeto. Sua característica principal é permitir a mudança dinâmica de estrutura de um objeto, ao contrário da
classe, que possui uma estrutura estática (FLANAGAN, 2011).
58
Essa abordagem também é utilizada por Calçado (2016). Dessa forma, segundo ele, mesmo os
desenvolvedores com um nível básico de conhecimento do paradigma OO (e que podem, portanto, ter
dificuldades de assimilar os conceitos de DDD) podem se beneficiar dessa técnica.
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Figura 23: Código escrito usando a abordagem DDD na linguagem Java
List<Quarto> vagas = quartos.vagosNoPeriodo(proximaSemanaUtil())
.dosTipos(Tipos.PADRAO, Tipos.LUXO)
.listar();

List<Cliente> hospedes = clientes.queSeHospedaram(data)
.nos(quartos.doTipo(Tipos.PADRAO))
.listar();

Fonte: Silveira et al. (2012).

3.1.3.3 Dados, variáveis e métodos
Neste ponto, deve-se ensinar que os objetos possuem estados e comportamentos, e
que o seu comportamento é determinado pelo seu estado atual. As variáveis de um objeto
determinam o seu estado, e seus métodos, o comportamento. Além disso, os métodos
devem também ser considerados como a maneira de os objetos se comunicarem com o
mundo externo, e todos os objetos que queiram se comunicar com ele, deverão usar esse
protocolo de comunicação.
Por isso, é proposta a utilização de REAs que exibam métodos de objetos que
precisem ser modificados ou mesmo criados, bem como métodos que mudem as respostas
dadas em cada chamada, demonstrando a mudança de estado de um objeto. Assim,
espera-se atender os itens 3 e 4 das diretrizes de Kölling e Rosenberg (2001) e Nevison e
Wells (2004), descritas na seção 2.2.8.5.

3.1.3.4 Construtores e sobrecarga de métodos
Os construtores são fábricas de objetos. É o método da classe responsável por criar
o objeto no seu estado inicial, contendo inclusive outros objetos já criados, atributos do novo
objeto. Já a sobrecarga de métodos possui a característica de serem métodos semelhantes
aos existentes, com poucas diferenças e que, do ponto de vista de quem chama o objeto,
realizam a mesma tarefa, mas recebendo outros parâmetros. O mesmo se pode dizer de
construtores sobrecarregados (BARNES; KÖLLING, 2002; DEITEL; DEITEL, 2001).
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Nesse ponto da sequência, propõe-se mostrar as definições anteriores, com
exemplos de sobrecarga e sugestões dadas pelos próprios alunos de como resolver
problemas por meio da sobrecarga.

3.1.3.5 Encapsulamento e visibilidade
Para que um objeto conserve um estado consistente, é necessário que sua interface
pública não exponha demais seus atributos, mas apenas o que for necessário para que ele
execute suas tarefas e auxilie os seus clientes a executarem as tarefas deles (BARNES;
KÖLLING, 2002; BOOCH et al., 2007; MEYER, 1997). Uma forma de se determinar isso é,
segundo Barnes e Kölling (2002), verificar se somente o que o objeto faz é visível aos seus
clientes, e não como ele faz. Ou seja, ocultando detalhes de como o seu estado é
armazenado e oferecendo recursos que permitam a utilização desse objeto sem que a
utilização quebre seu estado.
Meyer (1997) entende que uma boa maneira de se implementar esse conceito nos
objetos é a utilização de invariantes59. Para Calçado (2016) e Meyer (1997), é dever da
implementação do objeto zelar para que ele esteja sempre em um estado válido. Daí a
aplicação dessa técnica.
Como atividades avaliativas, podem-se apresentar situações nas quais o estado dos
objetos ficará exposto demais e precisem ser sugeridas correções.
O objetivo neste tópico é mostrar ao aprendiz que a visibilidade dos atributos deve
ser controlada ao ponto de o objeto, se submetido a testes, comportar-se conforme o
esperado.

3.1.3.6 Interações entre objetos
Os objetos não devem executar tarefas sozinhos, pois isso caracteriza uma
modelagem de sistema muito pobre (BOIS et al., 2006), com baixa coesão e alto
acoplamento. Ao invés disso, eles devem se utilizar de outros objetos, todos eles
executando tarefas específicas e encapsuladas (BOOCH et al., 2007).
Neste tópico, é esperado que se destaquem, inicialmente, objetos com todos os
atributos e métodos privados, como uma forma de ilustrar que é impossível utilizar um objeto
desses. Também, sejam apresentados objetos com uma grande quantidade de tarefas a

59

Segundo Calçado (2016) e Meyer (1997), invariantes são restrições no espaço-estado de um objeto que
garantem seu correto funcionamento. Essa deve ser garantida em todas as operações de um objeto.
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executar, como exemplo de alta coesão e baixo acoplamento. E, a partir de técnicas de
refatoração, sua lógica ser dividida por outros objetos.

3.1.3.7 Herança, reuso e polimorfismo
Para Rumbaugh et al. (1994) e Deitel e Deitel (2001), o mecanismo de herança é
uma forma importante de reutilização de software, pois, com ele, é possível o agrupamento
de estruturas semelhantes entre classes, ao mesmo tempo em que suas diferenças são
preservadas.
Já o polimorfismo, segundo Gamma et al. (2006), é a capacidade de substituir
objetos que possuam interfaces coincidentes por um outro objeto em tempo de execução.
Isso significa que é possível alterar o comportamento de parte de um sistema, dependendo
do objeto que se está utilizando.
O conceito de reuso é classificado como sendo importante na engenharia de
software desde que se criou o conceito de sub-rotinas, pois permite que partes de um
sistema sejam reaproveitadas (BOOCH et al., 2007; ISAACSON, 2014), já que o mecanismo
de herança é baseado em reuso. Entretanto, Silveira et al. (2012) alertam que a herança
deve ser usado com cautela, pois ela cria um acoplamento forte entre as classes filhas e a
classe mãe, o que pode ser visto como quebra de encapsulamento.
Para o estudo deste tópico, propõe-se a utilização de exemplos de modelagem de
domínios em que os usos de herança e polimorfismo mostram-se vantajosos, bem como
motivos para não se utilizar herança, como a possibilidade de 2 objetos que possuem
comportamentos semelhantes usarem o mecanismo de composição em detrimento de
herança.

3.1.4 Práticas de programação
Neste ponto, o aprendiz começará a lidar com uma linguagem de programação.
Conforme Kölling e Rosenberg (2001), ele poderá criar programas com uso do método main,
bem como lidar diretamente com os recursos do ambiente da linguagem de programação
(compilação, execução e sintaxe avançada). Os assuntos abordados serão:

•

os conceitos fundamentais da orientação a objetos, apresentados na seção 3.1.3, na
linguagem de programação Java, conforme Kölling e Rosenberg (2001), bem como
uma transposição dos diagramas criados na linguagem UML para essa linguagem;

•

os conceitos de DDD, citados na seção 2.2.8.3;
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•

os padrões GRASP, citados na seção 2.2.7.6. Nesse assunto, o aprendiz terá a
oportunidade de entender os motivos das recomendações usadas durante o tema
Fundamentos de Orientação a Objetos;

•

princípios de programação presentes no acrônimo SOLID, descritos por Martin
(2005);

•

atividades em grupo: criação de um sistema por meio de uma descrição breve;

•

atividade dividida em duas partes, sendo a primeira parte inicialmente em grupo, na
qual os aprendizes poderão, a partir de uma descrição breve de um problema a ser
resolvido, determinar como deve ser a modelagem desse sistema, bem como seus
principais conceitos. A segunda parte será individual, e nela eles deverão
implementar a solução proposta. Dessa forma, cada um escreverá seu próprio
código, mas com a oportunidade de ouvir a opinião dos demais;

•

exemplos de código obtidos por meio da revisão da literatura.

3.1.5 Design patterns e refatoração de código
Nesse último item da sequência de estudos, é proposto o ensino de conceitos
avançados de organização de objetos, utilizando maneiras já conhecidas e catalogadas de
organização (os padrões) e meios de alcançá-la, pelo uso de código de que esta necessite.
Para isso, serão utilizados:

•

a definição de design patterns, com as razões de sua criação;

•

exemplos de código de que necessitem na aplicação de um pattern para mostrar sua
utilidade;

•

conceitos de UML e apresentação de atividades avaliativas que o utilizem, nas quais
o aluno deverá identificar o padrão representado;

Os padrões a serem ensinados nesse tópico são os citados em Gamma et al. (1994),
e a ordem de ensino é a sugerida por Kerievsky (2009), que criou uma classificação de
complexidade de aprendizado dos padrões.
A ordem dos padrões a ser ensinada será:
a. (Abstract) Factory;
b. Factory Method;
c. Strategy;
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d. Template Method;
e. Composite;
f.

Builder;

g. Command;
h. Adapter;
i.

State;

j.

Singleton;

k. Observer;
l.

Decorator;

m. Visitor;
n. Interpreter.
Para o ensino de refatoração, sugere-se o trabalho de Fowler (2004) e Kerievsky
(2009). Fowler (2004) fornece diversos exemplos de padrões de refatoração de código, com
descrições passo a passo de como realizar o trabalho. Já Kerievsky (2009) aprofunda o
tema, inserindo refatorações que conduzem à aplicação de padrões.

3.2

Unidades de estudo: estrutura e organização
Baseado na sequência de estudo detalhada na seção 3.1, e considerando a

necessidade do aprendiz conhecer os fundamentos teóricos dos assuntos apresentados,
visualizar exemplos e aplicar esses conceitos, estão sendo propostas Unidades de Estudo
(UE) compostas de 4 itens didáticos, a saber: Teoria, Exemplo, Atividade de Fixação e
Atividade Avaliativa, todos suportados por um ou mais recursos educacionais abertos,
conforme proposta inicial ilustrada na Figura 24.
Figura 24: Descrição dos Itens Didáticos e os tipos de Recursos Educacionais
Abertos que serão utilizados

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Abaixo, uma breve definição de cada item:
•

Teoria: composta de uma contextualização ou problematização inicial, um pequeno
conteúdo teórico dos assuntos que se pretende ensinar e um conjunto de materiais
complementares.
A contextualização ou problematização pode envolver recurso educacional aberto na
forma de texto em Hypertext Markup Language (HTML), exemplo de aplicação,
vídeo, situação problema, entre outros. Nesse elemento, deverá ser apresentado um
conteúdo referente ao cotidiano do aprendiz ou da sua futura prática profissional.
Além disso, é importante ressaltar a importância do estudo do tópico para a sua
formação profissional.
O material complementar pode disponibilizar recursos educacionais abertos na forma
de texto em HTML, vídeo e links encontrados em sites relacionados ao tópico em
estudo.

Caso

seja

do

interesse

do

aluno,

esse

elemento

permitirá

um

aprofundamento dos conceitos aprendidos.
•

Exemplo: descrição de uma ou mais situações-exemplo a respeito da teoria;

•

Atividade de Fixação: proposição de exercícios e/ou situações-problema, fornecendo
ao final a sua resolução;

•

Atividade Avaliativa: proposição de atividades pontuadas com o intuito de avaliar os
conhecimentos adquiridos.
Os temas da Figura 22 foram divididos nas UEs descritas no Quadro 7.

Quadro 7 – Unidades de Estudo e seus respectivos temas
Unidades de estudo propostas

Tema referente

1

Paradigmas e Linguagens de Programação

Conceitos Pré-Orientação a Objetos

2

Quebra da Interferência Proativa

Conceitos Pré-Orientação a Objetos

3

Modelagem e UML

Modelagem de Sistemas

4

Objetos e Classes

Fundamentos de Orientação a Objetos

5

Construtos Básicos da Orientação a Objetos

Fundamentos de Orientação a Objetos

6

Herança, Reuso e Polimorfismo

Fundamentos de Orientação a Objetos

7

Orientação a Objetos na Prática

Prática de Programação

8

Padrões GRASP em Profundidade

Prática de Programação

9

Princípios SOLID de Programação OO

Prática de Programação

10

Domain Driven Design e Test Driven Development

Prática de Programação

11

Design Patterns e Refatoração de Código

Conceitos Avançados

Fonte: Elaborada pelo autor.
Seguindo as orientações para a elaboração dos recursos educacionais abertos
apresentadas na seção 2.3, entende-se que todas as UEs e seus REAs internos devem ser
pensados e projetados de tal forma que sejam independentes o suficiente para permitir o
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seu reuso em outros contextos que se façam necessários, considerando cursos a distância,
semipresenciais ou presenciais.
Das UEs propostas, destaca-se que a “UE 1” e a “UE 2” são o ponto de partida para
o estudo do paradigma OO por profissionais experientes no paradigma procedimental;
qualquer novato em programação, por sua vez, interessado em aprender esse paradigma,
pode realizá-lo a partir da “UE 3”.
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4

ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE UM CURSO

De forma a testar a teoria estudada, bem como a proposta apresentada no Capítulo
3, foi elaborado um curso de ensino de Programação Orientada a Objetos (POO). O curso
foi ofertado a alunos de Bacharelado em Ciência da Computação e em Sistemas de
Informação de duas universidades brasileiras (sendo uma privada e outra pública), entre os
meses de abril e maio de 2017. Teve duração de 1 mês e contou com a matrícula de 50
alunos.
As seções a seguir explicam com maiores detalhes o processo de elaboração e
realização do curso.

4.1

Estruturação do curso
A proposta do curso de POO, definida no capítulo anterior, teve como objetivo

elencar um conjunto de conceitos do paradigma de programação orientado a objetos a ser
ensinado àquele indivíduo interessado em aprendê-lo, mas que teve seu primeiro contato
com a programação no paradigma procedimental.
Considerando a abrangência dessa proposta, a necessidade de procurar ou elaborar
recursos educacionais para todas as unidades e seus itens, além da duração do curso para
sua cobertura completa e do tempo disponível para a realização desta pesquisa, o seu
escopo foi reduzido para envolver os conceitos básicos do paradigma OO, como objetos e
classes, atributos e métodos, relacionamentos e encapsulamento, além do ensino de UML.
Devido a esses fatos, o curso desenvolvido cobriu um subconjunto das unidades descritas
no Quadro 7, utilizando a estrutura apresentada no Quadro 8.
Por meio do Quadro 8, pode-se observar que a unidade de estudo "Objetos e
Classes" não sofreu alteração em relação à proposta inicial, mas "Construtos Básicos da
Orientação a Objetos" foi dividida em três unidades mais específicas. Além disso, o
tratamento da quebra da interferência proativa foi diluído entre todas as unidades
consideradas. Dessa forma, o curso foi estruturado em seis unidades de estudo.
No processo de sua construção, como o interesse foi disponibilizá-lo em uma
plataforma de cursos a distância, o material didático selecionado foi composto de recursos
educacionais encontrados na internet na forma de vídeos e páginas web aderentes às
conclusões realizadas no Capítulo 3, bem como houve criação de conteúdo complementar
nos casos em que não foram encontrados materiais adequados.
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Todos os códigos-fonte usados nos exemplos e exercícios do curso foram criados
seguindo os conceitos do DDD.
Quadro 8 – Estrutura do curso criado, baseada nas unidades propostas inicialmente
Unidades propostas

Unidades criadas

Observações

Paradigmas e Linguagens de
Programação

História da OO e Introdução à
Filosofia de Programação OO

Abordou apenas parte dos
assuntos da unidade proposta.
Foi abordada em todas as
unidades criadas, no lugar de
uma unidade dedicada ao
assunto.

Quebra da Interferência
Proativa

Modelagem e UML

Prática de Programação com
BlueJ

Objetos e Classes

Objetos e Classes

Foi possível trabalhar com
conhecimentos de modelagem
UML, por meio de ferramentas
de ensino como o BlueJ.

Atributos e Métodos de um
Objeto
Construtos Básicos da
Orientação a Objetos

Construtores, Visibilidade e
Encapsulamento
Relacionamentos e Interações

Fonte: Elaborada pelo autor.
A plataforma educacional utilizada para estruturação e publicação do curso de POO
chama-se CompEducation (COMPEDUCATION, 2017). Trata-se de um ambiente virtual de
aprendizagem (AVA) orientado ao desenvolvimento de pesquisas em Computação e
Educação, que utiliza como base para seu funcionamento o AVA Moodle.

4.2

Modelagem da proposta no ambiente virtual
Além das unidades de estudo descritas no Quadro 8, foram criadas unidades de

ambientação e de fechamento, um fórum de notícias e um glossário.
O fórum de notícias teve como objetivo ser um canal informal no qual diversos
conteúdos relacionados à temática do curso foram compartilhados. Esses conteúdos foram
materiais referentes a algum conceito estudado e avisos gerais. O glossário buscou definir
de forma sucinta diversos verbetes utilizados durante todo o curso, assumindo o papel de
um dicionário. Todos os termos descritos por ele foram acompanhados de referências
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bibliográficas, caso o aluno desejasse consultar e obter maiores detalhes. Alguns verbetes
presentes nele podem ser vistos na Figura 25.
Figura 25: Trecho do glossário, com verbetes, seus significados e referências
consultadas

Fonte: Captura de tela do Glossário do curso de POO.
Considerando que o curso de POO modelado expõe um total de 8 unidades, sendo
uma de ambientação, seis para estudo e uma de fechamento, além de materiais e
atividades a serem estudados em cada uma delas, foram atribuídas 5h de estudo para cada
unidade, contemplando uma carga horária de 40h a ser realizada no período de 1 mês. Por
esse fato, a cada semana, duas unidades eram liberadas. No entanto, esse período foi
prorrogado por mais uma semana para permitir a conclusão de algumas atividades
avaliativas em atraso.
A Unidade de Ambientação, ilustrada na Figura 26, abrange a estrutura do curso, o
critério de avaliação, o formato das unidades de estudo, as bibliografias e outros detalhes
que compõem a informação necessária para o acompanhamento adequado do curso. Nela,
foram oferecidos dois questionários. O primeiro deles, chamado “Sobre Você”, coletou
informações sobre a formação dos alunos, o que eles conheciam sobre o paradigma
orientado a objetos, a universidade em que eles estudam, entre outras. O segundo
questionário, chamado “Atividade Avaliativa Inicial” (AAI) buscou medir o conhecimento do
paradigma orientado a objetos por meio de questões como autocorreção, que envolveram
diversos conceitos do paradigma.
A Unidade de Fechamento também envolve dois questionários, sendo que um deles
foi aplicado de forma semelhante à AAI, mas com o intuito de entender qual o nível de
conhecimento adquirido ao concluir os estudos no curso, sendo chamado de “Atividade
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Avaliativa Final“ (AAF). O segundo questionário, denominado "Questionário de Avaliação do
Curso" (QAC), representou uma avaliação geral, na qual foi possível obter informações
sobre a qualidade do curso, bem como oferecer sugestões de melhoria. Uma visualização
dessa unidade encontra-se na Figura 27.
Tanto a AAI quanto a AAF foram preparadas a partir de questões obtidas das fontes:
a) POSCOMP, entre os anos de 2006 e 2015;
b) Site “Passei Direto”, [s.d.];
c) Site “Gabaritou TI”, [s.d.].
As demais atividades foram elaboradas pelo proponente do curso.
Figura 26: Unidade de Ambientação do curso de POO

Fonte: Captura de tela do curso no ambiente virtual.

A ideia inicial para as questões das AAI e AAF foi contemplar itens de avaliações
conhecidas, considerando o conteúdo abordado no curso, por isso, foi selecionado o
POSCOMP. Porém, a quantidade de questões encontradas foi insuficiente para a criação de
duas avaliações. Dessa forma, foram realizadas buscas em diversos sites de produção de
materiais de estudo, chegando-se aos apresentados nos itens b e c. As questões do Exame
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Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) não foram utilizadas, apesar de ser uma
avaliação conhecida.
Figura 27: Unidade de Fechamento do curso de POO

Fonte: Captura de tela do curso no ambiente virtual.
A elaboração das demais unidades e dos conceitos presentes em cada uma delas foi
baseada nos trabalhos descritos no Quadro 9. Esses foram selecionados por meio das
strings de busca descritas no primeiro capítulo deste trabalho, além do curso em vídeo de
orientação a objetos de Guanabara (2016), considerado bastante aderente ao apresentado
nos primeiros capítulos. Todas essas referências sugerem sequências de estudos dos
tópicos do paradigma OO. A primeira linha do Quadro 9 contém os trabalhos selecionados,
e as linhas subsequentes, os tópicos abordados em cada um deles, de forma sequencial.
Esses tópicos foram agrupados de acordo com a frequência com que eles apareceram
próximos uns dos outros, gerando as unidades do curso. Os agrupamentos gerados são
apresentados no Quadro 10.
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Quadro 9 – Sequencias estudadas
(BARNES;
KÖLLING, 2002)

(OKUR, 2006)

(GEORGANTAKI
et al., 2007)

(HERALA;
VANHALA;
NIKULA, 2015)

(SILVEIRA et al.,
2012)

(SILVEIRA, 2017)

(GUANABARA,
2016)

Objetos, classes,
métodos e
parâmetros

Objetos

Introdução à
filosofia de
programação
orientada a objetos

Introdução a OOP
e ferramentas do
curso

História da OO

Motivação:
problemas do
procedimental

O que é
programação OO?

Campos,
construtores,
métodos e
parâmetros

Classe,
Superclasse e
subclasse

Objetos, classes,
atributos, métodos
e representação
diagramática

Java e objetos,
entrada e saída de
dados e métodos
em Java

Vantagens da OO

Tipos e classes

O que é um objeto?

Dados e variáveis

Abstração,
encapsulamento ocultação de
informação separação de
comportamento e
implementação

Estruturas de
dados em Java,
mais sobre OOP,
variáveis e
constantes,
operações

Definições e
fundamentos

Objetos

O que é visibilidade
em um objeto?

Design dirigido por
responsabilidades,
coesão,
acoplamento e
refactoring

Métodos

Criação de objetos
- alocação de
memória Construtor Referências a
objetos

Conceitos
Estruturais (Classe,
método, objeto,
tipos, mensagens)

Métodos

Métodos especiais

Herança, Subtipos,
Substituição,
variáveis
polimórficas

Construtores e
sobrecarga de
métodos

Variáveis e
métodos estáticos

Design baseado
em objetos com
UML e testes
unitários

Conceitos
organizacionais

Atributos

Exemplo prático
com objetos

Classes abstratas e
interfaces

Encapsulamento e
modificadores de
visibilidade

Sobrecarga de
métodos

Herança, abstração
(classes
abstratas/interfaces
), e polimorfismo

Prática

Encapsulamento

Pilares da OO Encapsulamento

Programação
defensiva e
tratamento de
exceções

Interações entre
objetos

Hierarquia de
classes - Herança Polimorfismo Sobrecarga de
métodos - dynamic
binding

Básico de
construção de GUIs

Boas práticas

Construtores

Relacionamento
entre classes

Descobrindo
classes, CRC
cards, Desenhando
interfaces, patterns

Herança e reuso de
software

Variáveis de classe
e métodos

Design Patterns,
Refatoração, UML,
Aspectos,
Frameworks

Atributos de classe

Relacionamento de
agregação

Filosofia de design
baseada em
objetos, erros e
exceções, Java,
internet e XML

Herança

Exercícios de POO

Tipos genéricos em
Java, iteradores e
seus usos, conexão
de um programa
Java com a internet

Classes abstratas

Herança (parte 1)

Básico sobre
classes internas e
anônimas

Interfaces

Herança (parte 2)

Revisão visando ao
exame

Exceções

Polimorfismo

Abstração,
modularização,
diagramas de
objetos, criação de
objetos e
chamadas de
métodos

I/O de arquivos,
serialização e
bibliotecas

Pacotes

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 10 – Agrupamento de tópicos
Unidades/
Referências

(SILVEIRA,
2017)

(GUANABARA,
2016)

(OKUR, 2006)

(BARNES;
KÖLLING, 2002)

(GEORGANTAK
I et al., 2007)

Motivação:
problemas do
procedimental
1 - História da
OO e
Introdução à
Filosofia de
Programação
OO

(SILVEIRA et al.,
2012)

(HERALA;
VANHALA;
NIKULA, 2015)

História da OO

Introdução à
filosofia de
programação
orientada a
objetos

O que é
programação
OO?

Vantagens da
OO

Introdução a
OOP e
ferramentas do
curso

Definições e
fundamentos
Tipos e classes
2 - Objetos e
Classes

Objetos

O que é um
objeto?

O que é
visibilidade em
um objeto?

3 - Atributos e
Métodos de
um Objeto

4–
Construtores,
Visibilidade
e
Encapsulamento

Métodos

Métodos
especiais

Atributos

Exemplo prático
com objetos

Objetos

Objetos, classes,
métodos e
parâmetros

Objetos,
classes,
atributos,
métodos e
representação
diagramática

Classe,
superclasse e
subclasse

Campos,
construtores,
métodos e
parâmetros

Abstração,
encapsulamento
- ocultação de
informação separação de
comportamento
e
implementação

Dados e
variáveis

Abstração,
modularização,
diagramas de
objetos, criação
de objetos e
chamadas de
métodos

Criação de
objetos alocação de
memória Construtor Referências a
objetos

Conceitos
Estruturais
(classe, método,
objeto, tipos,
mensagens)

Java e objetos,
entrada e saída
de dados e
métodos em
java

Estruturas de
dados em java,
mais sobre
OOP, variáveis
e constantes,
operações

Variáveis e
métodos
estáticos

Métodos

Sobrecarga de
métodos
Construtores e
sobrecarga de
métodos

Encapsulamento

Pilares da OO Encapsulamento

Encapsulamento
e modificadores
de visibilidade

Relacionamento
entre classes

Interações entre
objetos

Construtores

5 – Relacionamentos e
Interações

Atributos de
classe

Design dirigido
por
responsabilidade
s, coesão,
acoplamento e
refactoring

Relacionamento
de agregação

Fonte: Elaborado pelo autor.
Analisando o Quadro 10, é possível verificar que há graus de granularidade
diferentes em cada um dos trabalhos, no que diz respeito aos tópicos ensinados. Enquanto
Silveira (2017) apresenta uma sequência de tópicos com uma granularidade menor, Herala,
Vanhala e Nikula (2015) retratam uma granularidade maior, dificultando a criação de grupos
de tópicos. Por isso, esse quadro busca classificar os níveis de granularidade entre os
trabalhos e agrupar os tópicos. À esquerda do Quadro 10, encontram-se os classificados
com granularidade menor e, à direita, os com granularidade maior.
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No geral, a estrutura das unidades é representada pela Figura 28, com exceção das
Unidades 2 (que não apresenta os itens Conceitos Avançados e Bibliografia) e 6 (que não
contempla o item Conceitos Avançados).
Figura 28: Estrutura geral de todas as unidades

Fonte: Elaborada pelo autor.
No tópico Introdução, foram utilizados, quando necessário, recursos educacionais na
forma de figuras, vídeos obtidos da internet e links para páginas web com conteúdo
aderente à proposta deste trabalho, todos com licenças abertas.
Na montagem dos Conceitos Básicos, foram utilizadas vídeoaulas produzidas por
Guanabara (2016), pelo seu conteúdo conectado a esta proposta, e por apresentarem bons
exemplos e curiosidades sobre o paradigma.
Assim como na Introdução, os Conceitos Avançados foram enriquecidos com
discussões obtidas em páginas web, buscando trazer não somente conhecimento além do
básico mas também experiências de outros desenvolvedores do conceito ensinado,
mostrando exemplos de problemas que ocorrem no cotidiano do desenvolvimento de
software.
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As Atividades de Fixação foram criadas para permitir quantidade ilimitada de
tentativas e não foram pontuadas. Por sua vez, as Atividades Avaliativas contabilizavam
pontos para a obtenção tanto do certificado de conclusão quanto do de participação, caso o
aluno não completasse o curso.
O Fórum de Dúvidas foi exclusivo para assuntos relacionados aos conteúdos das
unidades. As dúvidas poderiam ser esclarecidas tanto pelos próprios alunos quanto pelo
tutor do curso. A ideia foi a possibilidade de cooperação entre eles, mas isso não ocorreu.
Ao invés disso, os alunos publicaram dúvidas para o tutor do curso, que buscou respondêlas no prazo de 24 horas úteis. Essa, inclusive, foi uma diretriz para toda e qualquer
comunicação entre tutor e aluno.
Uma descrição mais detalhada do conteúdo de cada uma das unidades criadas
encontra-se nas próximas seções.

4.2.1 Unidade 1 – História da OO e Introdução à Filosofia de Programação OO
Essa unidade procurou ensinar os motivos da criação do paradigma OO, algumas
diferenças entre o paradigma OO e o procedimental, além de enfatizar uma mudança na
forma de pensar do aluno, no sentido de fazê-lo raciocinar mais orientado a objeto. A Figura
29 ilustra o espaço correspondente a essa unidade dentro do ambiente virtual.

Figura 29: Área da Unidade 1 dentro do curso de POO

Fonte: Captura de tela do curso no ambiente virtual.
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A parte teórica destacou os comentários de Kay (1997) e Wegner (1997) que
realçam a maneira pela qual se deve pensar em objetos, além de alertar sobre as diferenças
de pensamento nos paradigmas procedimental e OO, e mostrar um pouco da história dos
paradigmas de programação.
Tanto as Atividades de Fixação quanto as avaliativas procuraram reforçar esses
conceitos. Dentre os exercícios de ambas as atividades, podem-se destacar: exemplos de
código na linguagem Java, em que os alunos puderam comparar códigos procedimentais e
OO que faziam a mesma coisa com o intuito de identificar qual deles foi escrito no
paradigma OO; descrições de problemas nos quais eles deveriam identificar o paradigma
mais adequado para sua resolução (ilustrando que o paradigma OO pode não ser o mais
adequado para todos os problemas); e uma pesquisa sobre a lei de Deméter
(LIEBERHERR; HOLLAND; RIEL, 1988), devido à citação em um dos materiais utilizados.

4.2.2 Unidade 2 – Prática de Programação com BlueJ
A Unidade 2 foi criada com a premissa de que os alunos não conheciam a
ferramenta BlueJ (HUANG; MORREALE, 2015). Dessa forma, foi considerado que o
primeiro contato com ela ocorreu nesta unidade, bem como o conhecimento dos recursos
por ela disponibilizados que seriam utilizados ao longo do curso. A Figura 30 apresenta uma
imagem dessa unidade na página inicial do curso.
Figura 30: Área da Unidade 2 dentro do curso de POO

Fonte: Captura de tela do curso no ambiente virtual.
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Como material de estudo, foi disponibilizado um tutorial de uso do BlueJ no formato
de vídeo, mostrando de forma simplificada como realizar diversas tarefas, por exemplo:
criação de classes, construtores e métodos; compilação de projetos; exibição de diversos
objetos de mesma classe; e utilização dos objetos instanciados.
As atividades dessa unidade foram resumidas à Atividade Avaliativa, e consistiram
em exercícios realizados no BlueJ. Nesses exercícios, os alunos não precisaram entregar os
projetos desenvolvidos, mas, para responder corretamente, era necessário realizá-los.

4.2.3 Unidade 3 – Objetos e Classes
Essa unidade trabalhou conceitos a respeito dos objetos de mesma classe que
poderiam responder à mesma mensagem de maneiras diferentes, o conceito de abstração e
as diferenças entre objetos e classes. Uma imagem dessa unidade é apresentada na Figura
31.
Figura 31: Área da Unidade 3 do curso de POO

Fonte: Captura de tela do curso no ambiente virtual.
O material de estudo envolveu: o conceito de abstração, o relacionamento entre
objetos e classes, além de exemplos de objetos da mesma classe respondendo de forma
diferente ao mesmo método, destacando, ainda que de forma inicial, que os objetos
possuem seu próprio estado. Também foi incluída uma breve explicação sobre métodos,
fazendo um paralelo com o conceito de mensagens do paradigma OO.
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Nas atividades, foram solicitadas aos alunos as definições de abstração, objeto e
classe, mostrados exemplos de objetos diferentes de mesma classe (por exemplo, 2 faturas
de cartão de crédito, nas quais deveria ser informado se elas estavam totalmente quitadas
ou não, de acordo com o código fonte fornecido, sendo que uma delas estava e a outra
não). Além disso, foi solicitado um projeto a ser criado no BlueJ que modelava o conceito de
uma carrocinha. Nesse projeto, os alunos deveriam criar diversas instâncias da classe
Animal, cada uma com sua devida onomatopeia. Assim que o animal fosse capturado pela
Carrocinha, ele deveria emitir a onomatopeia particular da sua espécie (“au au” no caso de
cachorros, “miau” para gatos, etc.). Por meio desse projeto, os alunos puderam criar suas
classes, instanciar seus primeiros objetos, ver as respostas às mensagens enviadas e
trabalhar com conceitos básicos de herança.
A Figura 32 mostra o texto contendo o projeto do Sistema da Carrocinha a ser criado
no BlueJ.
Figura 32: Descrição do projeto a ser implementado no BlueJ

Fonte: Captura de tela do Curso de POO no ambiente virtual.

4.2.4 Unidade 4 – Atributos e Métodos de um Objeto
A Unidade 4 destaca a importância da nomeação de atributos e métodos, no sentido
de identificar melhor o que o código faz, como eles representam os estados e o
comportamento dos objetos, a importância da ocultação de informações e conceitos
relacionados ao espaço-estado de objetos. Uma ilustração dessa unidade encontra-se na
Figura 33.
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O material de estudo destaca a importância na identificação dos métodos, variáveis e
classes com bons nomes. Nele também são evidenciados os conceitos de estados e
comportamentos de um objeto, e as consequências de tornar o estado de um objeto
inconsistente.
O BlueJ foi novamente utilizado nas atividades dessa unidade. Inspirado no material
usado nos Conceitos Básicos por meio de um projeto simples envolvendo duas canetas, os
alunos deveriam executar e verificar se alguma ou nenhuma delas escreveria ao final da
execução. Além disso, algumas perguntas foram feitas como questões de múltipla escolha,
abordando os conceitos de estado e comportamento de um objeto.
Figura 33: Unidade 4 do curso de POO

Fonte: Captura de tela do curso no ambiente virtual.

4.2.5 Unidade 5 – Construtores, Visibilidade e Encapsulamento
Esta unidade orienta os alunos na construção de objetos com estados consistentes a
partir de seu construtor, sem a necessidade de chamadas de métodos adicionais para sua
criação. Na sequência, foram trabalhados os conceitos de visibilidade e encapsulamento. A
Figura 34 apresenta uma imagem dessa unidade.
Nos Conceitos Básicos e Avançados, foram realçadas as ideias de encapsulamento
e interface de uso de um objeto, enfatizando que o encapsulamento define o seu nível de
visibilidade, representada pela sua interface de uso. Alertou-se quanto ao uso indiscriminado
de métodos que fornecem acesso aos atributos privados de uma classe e a possibilidade de
inconsistência de estado de um objeto que os possui. As Atividades de Fixação e Avaliativa
refletiram essa preocupação.
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Figura 34: Unidade 5 do curso de POO

Fonte: Captura de tela do curso no ambiente virtual.

4.2.6 Unidade 6 – Relacionamentos e Interações
A Unidade 6 procurou ensinar com mais profundidade os motivos que levam os
objetos a precisarem uns dos outros para resolverem um problema, bem como a ideia de
que cada um deve ter suas tarefas bem definidas. Uma imagem da unidade é apresentada
na Figura 35.
Figura 35: Unidade 6 do curso de POO

Fonte: Captura de tela do curso no ambiente virtual.
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O conteúdo fornecido na seção Conceitos Básicos foi considerado suficiente para a
unidade, não sendo necessária a criação da seção Conceitos Avançados.
As atividades destacaram tarefas de refatoração de classes. Foram mostrados
exemplos de classes que realizavam tarefas demais, cabendo ao aluno, seguindo algumas
dicas, decidir como refatorar o código por meio da extração de código para novas classes.

4.2.7 Abordagem do Conceito de Quebra da Interferência Proativa
Conforme destaca a seção 4.1, foi realizada uma diluição da unidade originalmente
proposta, denominada ”Quebra da Interferência Proativa“, nas diversas unidades do curso.
Nessa unidade, a intenção era expor uma nova realidade por meio de fatos e suas
consequências, sem julgar os conhecimentos anteriores dos alunos, mas levando-os em
consideração. A exposição dessa nova realidade seria feita com o uso de códigos escritos
nos paradigmas procedimental e OO por meio de comparações entre eles e mostrando
possíveis vantagens no uso do paradigma OO. Também seriam solicitadas sugestões de
melhoria em códigos procedimentais, e logo em seguida seriam exibidas soluções usando o
paradigma OO, buscando assim ilustrar como o paradigma OO determina a organização de
código, além de destacar que o código escrito nesse paradigma apresenta maior
proximidade do mundo real. Dessa forma, essa unidade estaria em conformidade com as
técnicas de intervenção de Johnson (1986).
A abordagem do conceito de quebra da interferência proativa, realizada nos
materiais de estudo e nos exercícios das unidades do curso, pode ser observada, por meio
da Figura 36, relativa ao conteúdo dos “Conceitos Avançados” da Unidade 1. Nela, é
possível notar o bloco (1) que apresenta comparações entre os paradigmas na tentativa de
efetuar essa quebra, bem como recursos educacionais na forma de links, destacados no
bloco (2), para páginas nas quais seus autores indicam possíveis formas errôneas de se
criar objetos, tais como: locais no qual se agrupam atributos e funções que manipulam
esses atributos; ou mesmo simples estruturas de dados sem nenhum comportamento,
gerenciadas por outros objetos.
Outro exemplo encontra-se na Figura 37, que apresenta um exercício de uma das
Atividades de Fixação da Unidade 1. Nesse exercício, foram exibidos 2 exemplos de código,
escritos numa mesma linguagem e que realizam tarefas idênticas, extraídos do primeiro link
presente na Figura 36. Nesse link, Calçado (2008) critica a forma com que o paradigma OO
é ensinado. Segundo ele, numa tentativa de facilitar o seu entendimento, os professores o
ensinam de forma simplista, mostrando aos seus alunos, num primeiro contato, que objetos
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representam apenas atributos e funções num mesmo código. Assim, o aluno que já conhece
o paradigma procedimental, poderia aprender o paradigma OO mais facilmente. Para ele,
um agravante desse problema é a escrita de objetos que não possuem comportamento, mas
apenas expõem todos os seus atributos a outros objetos por meio de mensagens que
somente leem ou atualizam esses atributos. O objeto, escrito dessa forma, torna-se apenas
uma estrutura de dados60.
Figura 36: Trecho da Unidade 1 contendo material relacionado à quebra de
interferência proativa

Fonte: Captura de tela do Curso de POO.
Nesse mesmo link, Calçado (2008) expõe um exemplo de modelagem de um
sistema, no qual foram modeladas diversas classes, destacando a classe Pedido, e informa
que, de acordo com as regras de negócio definidas na modelagem do sistema, os pedidos
podem ser finalizados num determinado momento, e quando isso ocorrer, um e-mail deverá
ser enviado por um notificador, informando a finalização do pedido. O exercício faz
referência a esse material, e pede ao aluno para informar qual dos códigos está em melhor
conformidade com os conceitos da OO.

60

Outros exemplos de problemas no ensino do paradigma OO, bem como seus motivos, podem ser encontrados
em Govender (2010), Govender e Govender (2012), Nordström (2011) e Zuhud, Rahman e Ismail (2013).
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No ponto do exercício, era esperado que o aluno tivesse consultado o conteúdo
correspondente a unidade Conceitos Básicos, ao qual ele pertence. Logo, quando fosse
resolvê-lo, não seriam necessárias maiores explicações, mas apenas a exibição dos códigos
citados.
Figura 37: Exercício de comparação de código

Fonte: Captura de tela do Curso de POO.
A resposta era considerada correta se as alternativas 2 e 4 fossem assinaladas, e foi
baseada no que Calçado (2008) cita no encerramento do seu texto. Ele informa que o
segundo código é o correto, pois nele, o status do pedido é verificado e informado pelo
próprio objeto p da classe Pedido, não havendo necessidade de leitura de seus atributos por
outros objetos que não ele próprio. Numa palavra, o notificador precisa saber se o pedido
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está finalizado, e realiza essa verificação enviando uma mensagem ao objeto do tipo
Pedido. O comportamento de verificação de finalização do pedido não está mais em quem o
utiliza, mas passa a ser interno ao objeto.
Dessa forma, buscou-se apresentar, segundo as técnicas de intervenção de Johnson
(1986) uma nova forma de modelar e escrever código, considerando o conhecimento
anterior do aluno, trazendo-o ao paradigma OO por meio de fatos e consequências. Ou seja,
mostrando os problemas de se utilizar soluções procedimentais e as vantagens de se utilizar
a orientação a objetos.

4.2.8 Informações Adicionais do Curso de POO
O critério de avaliação envolvendo todas as atividades pontuadas ao longo do curso,
bem como as datas de liberação de acesso às unidades de estudo e as datas limite para
realização dessas atividades são detalhados na Figura 38.
Analisando a Figura 38, verifica-se que as atividades avaliativas contavam pontos,
bem como os questionários que permitiriam extrair informações a respeito dos alunos e do
curso. Esses últimos não tiveram sua pontuação baseada no preenchimento correto das
respostas, mas pela sua simples realização, visto que não havia questões certas ou erradas.
Figura 38: Critério de avaliação do curso

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Os certificados de conclusão e de participação poderiam ser adquiridos ao término
da Unidade de Fechamento e de acordo com a pontuação obtida ao longo das atividades. A
saber:
•

pontuação entre 30 e 60, o aluno tem acesso ao certificado de participação do curso;

•

pontuação conquistada acima de 60, o aluno possui direito, ao certificado de
conclusão do curso61.
O texto dos certificados contempla o nome e a carga horária do curso, além do nome

do aluno.
A obrigatoriedade da conclusão da Unidade de Fechamento se faz necessária devido
à coleta de alguns dados estatísticos e à pontuação das suas atividades.
Todos os tópicos e recursos de autoria não própria apresentaram as referências dos
materiais utilizados, com o intuito de fornecer crédito ao(s) autor(es). Além disso, teve-se o
cuidado de utilizar, por todo o curso, recursos educacionais na forma de imagens, links e
demais

materiais

marcados

para

reutilização

não

comercial, evitando

problemas

relacionados a direitos autorais. Um exemplo de página contendo um dos vídeos usados no
curso e a sua referência é ilustrado na Figura 39.
Figura 39: Página contendo um dos vídeos utilizados dentro do curso

Fonte: Captura de tela do Curso de POO.
Tanto a montagem quanto a aplicação do curso foram realizadas totalmente online,
sendo toda a sua construção feita dentro da CompEducation, baseada na plataforma

61

Embora esse recurso estivesse disponível e devidamente explicado a todos os alunos na seção “Critério de
Avaliação e Certificado“, somente certificados de conclusão foram emitidos, com exceção de 6 alunos que
optaram por adquirir ambos os certificados.
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Moodle, apesar da necessidade de instalação do software BlueJ62 na máquina do aluno para
a prática de alguns exercícios, com entregas pelo ambiente virtual de aprendizagem.

4.3

Divulgação, matrícula e papel do tutor
Foram utilizados pouco mais de 3 meses entre as atividades iniciais de elaboração

do curso e o término de sua confecção. O orientador do autor deste trabalho divulgou o
curso de POO aos alunos de seus cursos nas instituições de ensino superior nas quais ele
leciona63, instruindo os interessados a enviarem os seus dados pessoais para o e-mail do
tutor (o autor deste trabalho), que, por sua vez, preparou um arquivo de importação com
esses dados para a CompEducation. Assim que os alunos eram matriculados, eles recebiam
um e-mail de confirmação do próprio tutor, com instruções de acesso ao curso. As
matrículas começaram cerca de 20 dias antes do começo do curso e se encerraram 2 dias
antes do seu início, sendo esse prazo prorrogado mais tarde.
No total, 47 alunos efetuaram a matrícula antes do prazo final, e apenas 3 foram
beneficiados com essa prorrogação, totalizando 50 alunos64.
Logo após o primeiro dia de curso, o tutor passou a conferir diariamente todas as
atividades executadas pelos alunos (exceto aos finais de semana), com o intuito de avaliar
questões dissertativas (e que não tinham, portanto, correção automática) além de verificar
possíveis dúvidas nos fóruns das unidades.
Na Unidade de Ambientação, foi informado que as respostas ou pareceres sobre as
avaliações realizadas seriam fornecidas em até 24 horas úteis. Durante as avaliações, o
tutor enviou e-mails aos alunos, parabenizando-os quando as notas eram altas, buscando
motivá-los no caso das notas serem baixas ou mesmo incentivando-os a continuar os
estudos quando a nota da avaliação era considerada boa, após uma anterior ruim.
A presença frequente do tutor no curso ocorreu com o objetivo de estimular os
alunos a prosseguirem com os estudos e deixar claro que, apesar de o curso ser a distância,

62

O BlueJ, apesar de ter sido criado há mais de 17 anos (KÖLLING, 1999b) continua sendo considerado como
uma ferramenta para o ensino do paradigma OO. Mesmo trabalhos mais recentes como Henrique e Rebouças
(2016), Huong (2015) e Xinogalos (2015) recomendam a sua utilização, o que fez com que essa fosse a
escolhida.
63
Essa sondagem foi realizada com a ciência e o consentimento dos coordenadores dos cursos de ambas as
instituições de ensino superior.
64
Foi também criado um usuário com perfil de aluno para permitir a visitação por parte dos pesquisadores. Para
utilizá-lo, basta acessar o site http://www.compeducation.com.br, usar o usuário cursopoo_dissertacao e senha
cursopoo_dissertacao1. Em seguida, clicar no link “Programação Orientada a Objetos“.
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o tutor estaria acompanhando de maneira próxima o desempenho de cada um, não os
deixando desamparados.
Como atividades semanais, o tutor buscou também classificar os alunos que não
estavam acessando o curso com frequência e que ficaram, consequentemente, com
atividades em atraso. A eles foi enviado um e-mail buscando motivá-los a continuar, sempre
se colocando à disposição para resolver qualquer dúvida, seja relacionada ao curso ou
mesmo ao seu acesso. Outra atividade semanal do tutor era um aviso por e-mail indicando a
abertura de outras unidades para acesso e estudo. Pelo fato de haver 8 unidades no curso e
4 semanas para sua realização, tomou-se a decisão de se efetuar a liberação para estudo
de 2 unidades por semana, e esse e-mail os instruía sobre essa liberação.
Era esperado o uso do fórum de dúvidas das unidades para esclarecimento de
dúvidas de conteúdo. Entretanto, esse recurso foi utilizado apenas 2 vezes, e ambas as
respostas foram fornecidas pelo tutor do curso. Uma delas foi respondida em menos de 24
horas, enquanto que a outra foi respondida cerca de 3 dias depois, de forma a ver se
ocorreria a troca de informações entre os alunos, o que acabou não ocorrendo. Houve
também uma dúvida que foi enviada diretamente ao tutor do curso, sem a utilização de
nenhum fórum, totalizando 3 dúvidas. Uma delas estava relacionada ao conceito de
generalização, pedindo mais explicações sobre ele. As demais eram relacionadas à
resolução do exercício no BlueJ, mais especificamente à modelagem da solução e não à
utilização da ferramenta.
Ocorreram algumas dúvidas relacionadas à geração do certificado de conclusão.
Alguns alunos acabaram suas últimas avaliações sabendo que possuíam praticamente a
nota para obtê-lo. Então, realizavam as atividades da Unidade de Fechamento e em seguida
solicitavam esse certificado. Entretanto, era necessária a avaliação das respostas pelo tutor
do curso. Consequentemente, sem ela o ambiente virtual não liberava o certificado.
Notou-se também que algumas respostas de questões dissertativas foram copiadas
entre os alunos, algumas vezes com pequenas alterações. Nesse caso, avaliou-se apenas
se a resposta estava correta, dada a dificuldade em saber quais respostas eram originais e
quais eram cópias.
Houve também um incidente com um aluno, no questionário Sobre Você65. Esse
questionário era de preenchimento obrigatório, porém, considerando o seu objetivo, não
havia resposta certa ou errada. Assim, devido ao tipo de questionário utilizado, em sua
construção foi considerada qualquer resposta como sendo correta e não foi configurada a

65

O conteúdo desse questionário encontra-se no Apêndice A.
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opção de não apresentar o resultado aos alunos. Então, o tutor recebeu um e-mail de um
aluno que deixava clara a sua preocupação (e a disposição de abandonar o curso), pois ele
não entendia como um questionário desse tipo podia atribuir valores às questões. O tutor lhe
respondeu rapidamente com desculpas e com promessas de que o questionário seria
corrigido, além de lhe dar a opção de responder novamente. Foi também enviado um aviso
a todos os alunos alertando dessa situação (visto que alguns alunos haviam respondido
esse questionário antes), com as mesmas instruções. O aluno que enviou o e-mail
respondeu o questionário novamente e concluiu o curso com uma das melhores notas
dentre todos que adquiriram o certificado de conclusão.
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5

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Ao término do curso de POO, foram coletados e analisados os dados relativos aos
estudos dos alunos no ambiente virtual, no sentido de identificar a sua participação, o seu
perfil e, especialmente, avaliar a sua aprendizagem no paradigma OO.
O corpo discente foi composto inicialmente por 50 alunos, sendo que 15 obtiveram o
certificado de conclusão. Na avaliação da aprendizagem, foram examinados apenas os
alunos que concluíram o curso e desconsiderados aqueles que evadiram dele em algum
momento.
As análises para os resultados obtidos são apresentadas nas seções a seguir.

5.1

Perfil do estudante no curso de POO
Conforme seção 4.3, o corpo discente foi composto de alunos de graduação em

cursos da área de computação de 2 universidades brasileiras, sendo que 82% dos alunos
eram do sexo masculino e 18% do sexo feminino. Para entender o perfil desses estudantes,
foram utilizadas as respostas do questionário “Sobre você”, presente na Unidade de
Ambientação.
Dos alunos que responderam esse questionário, 21 estudavam em universidade
privada e 11 em universidade pública, totalizando 32 alunos, ou 65% dos inscritos. Os 18
alunos que não realizaram essa tarefa compõem, como será visto na seção 5.4, o conjunto
dos alunos que apenas se matricularam no curso, sem a realização de nenhuma atividade.
Com exceção de 2 alunos (que declararam conhecer a orientação a objetos devido a
trabalharem com esse paradigma), todos os demais informaram que já estudaram ou estão
estudando o paradigma OO em seus cursos de graduação, mas todos conheciam o
paradigma procedimental.
Os alunos que informaram possuir algum nível de conhecimento no paradigma OO
anterior à realização do curso encontram-se na Figura 40.
No geral, de acordo com a Figura 40, os alunos afirmaram possuir conhecimento
parcial no paradigma OO. Nenhum deles declarou não possuir conhecimentos no paradigma
ou que o conhecia totalmente.
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Figura 40: Nível de conhecimento anterior, dentre os alunos, no paradigma OO
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
não possuo

pouco

parcial

quase
totalmente

totalmente

Fonte: Elaborada pelo autor.
Outra análise realizada relaciona-se à atuação no mercado de trabalho, com o
objetivo de verificar se os alunos tiveram contato com o paradigma OO no âmbito
profissional. A Figura 41 mostra que a grande maioria não teve contato com o paradigma
nesse meio, visto que não desenvolvem tarefas associadas à programação.
Figura 41: Tempo de experiência com o paradigma OO
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Fonte: Elaborada pelo autor.
Baseado nos resultados das Figuras 40 e 41, é possível inferir que boa parte dos
alunos acreditam que possuem conhecimentos razoáveis no paradigma OO, e que esse
conhecimento pode ser oriundo da faculdade, mas não de atividades profissionais.
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5.2

Análise da aprendizagem no curso
Para avaliar a aprendizagem no curso, foram utilizados basicamente 2 critérios:
a) o primeiro considerou apenas as notas obtidas nas AAI e AAF do curso.
Esperava-se que as notas das AAF deveriam ser maiores que as da AAI;
b) o segundo avaliou o desempenho dos alunos tanto nessas atividades quanto em
todas as unidades do curso. A expectativa era de que as notas subiriam no
decorrer das unidades.
Em ambos os critérios, foram utilizados os trabalhos de Borstler, Johansson e

Nordströn (2002) e Georgantaki (2007), que sugerem um critério baseado em gênero. Os
resultados foram computados considerando os dados independente do gênero e separados
pelos sexos masculino e feminino.
Foram realizadas também avaliações dos REAs utilizados no curso, de forma a
verificar quais foram os mais acessados.
Conforme seção 4.2 deste trabalho, as AAI e AAF foram compostas por questões
obtidas de diversas fontes, que buscaram verificar os conhecimentos dos alunos de acordo
com os principais tópicos abordados no curso, a saber:
•

Objetos e classes;

•

Encapsulamento;

•

Construtores;

•

Métodos;

•

Relacionamentos entre objetos;

•

Passagem de mensagens;

•

Visibilidade.
O Quadro 11 mostra a relação entre as questões de ambas as atividades e os

tópicos citados acima.
A leitura do Quadro 11 deve-se basear no tópico e na(s) questão(es) que o
aborda(m). Assim, o tópico “Construtores“, por exemplo, é abordado pelas questões 2 da
AAI e 6 da AAF, enquanto que o tópico “Visibilidade“ é verificado nas questões 1 da AAI e 2
e 7 da AAF66.

66

As questões que compuseram essas atividades estão nos Apêndices B e C.
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Quadro 11 – Relação entre as questões das AAI e AAF e os principais tópicos abordados
Tópicos

Questões da AAI

Questões da AAF

Objetos e classes

4

1, 6

Encapsulamento

1, 7

2, 3, 5, 7

Construtores

2

6

Métodos

4

1

5, 6

4

Passagem de mensagens

7

1

Visibilidade

1

2, 7

Relacionamentos entre objetos

Fonte: Elaborada pelo autor.
Foi realizada também uma avaliação do progresso de aprendizagem por tópico. Para
isso, verificou-se o valor de cada questão nas AAI e AAF e os resultados obtidos pelos
alunos em cada uma delas. Utilizando como base o valor de cada questão, calculou-se a
porcentagem dos acertos em relação a esse valor. Os resultados para cada uma das
questões e a média por tópico encontram-se nos Quadros 12, 13 e 14. O Quadro 12
apresenta o percentual de acertos de todos os alunos por tópico, independente do gênero, e
os Quadros 13 e 14 ilustram o mesmo resultado por sexo.

Quadro 12 – O percentual de acertos dos alunos por cada questão dos tópicos do Curso na
AAI e AAF, independente do gênero

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Quadro 13 – O percentual de acertos dos alunos do sexo masculino por cada questão dos
tópicos do Curso de POO na AAI e AAF

Fonte: Elaborada pelo autor.
Quadro 14 – O percentual de acertos dos alunos do sexo feminino por cada questão dos
tópicos do Curso de POO na AAI e AAF

Fonte: Elaborada pelo autor.
Do Quadro 12, pode-se verificar que houve redução na média dos tópicos da AAI
para AAF em praticamente todos eles, exceção para o tópico Relacionamentos, em que
houve uma melhora no percentual de 58,8% para 77,8%. Esse fato se repete na análise do
percentual de acertos para o sexo masculino, representado no Quadro 13. Por meio desse
quadro, observa-se melhora na média somente no tópico Relacionamentos, de 58,3% para
72,2%. Entretanto, isso não ocorre quando se analisam somente as médias das alunas
(Quadro 14). Ambos os sexos obtiveram médias gerais muito próximas na AAI, porém, em
quase todos os tópicos, as mulheres conseguiram mais que o dobro da média dos homens
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na AAF. Além disso, elas também obtiveram notas melhores em praticamente todos os
tópicos da AAF, comparando com os mesmos tópicos da AAI, excluindo-se os tópicos
Encapsulamento e Mensagens com resultados de 100% para 91,7% e 100% para 67,6%
respectivamente.
No geral, uma análise das notas obtidas nas AAI e AAF do curso não mostraram
evolução no aprendizado dos alunos, pois a média das notas da AAF foi menor que a média
das notas da AAI (Quadro 12). Porém, considerando a separação por gênero, observa-se
que as mulheres (Quadro 14) obtiveram uma melhora na média geral de 71,8% para 77,4%.
Uma comparação entre as notas médias dos alunos considerando ambos os sexos
juntos e separados é apresentada no Quadro 15.
Quadro 15 – Progresso de aprendizagem antes e depois do curso
Sexo

AAI

AAF

Ambos

6,72

5,87

Masculino

6,71

5,34

Feminino

6,8

8

Fonte: Elaborada pelo autor.
Analisando o Quadro 15, nota-se a influência do peso das notas obtidas por alunos
do sexo masculino na média geral a despeito das boas médias das alunas, pois, como
apresentado na seção 5.1, o percentual de homens é de 82% e o de mulheres, de 18%.
Como última análise do primeiro critério, foi calculado o desvio padrão das médias de
ambos os sexos juntos e separados com o intuito de verificar a dispersão das notas em
torno da média, cujos resultados estão destacados no Quadro 16.
Quadro 16 – Dispersão das notas em torno da média
Sexo

AAI

AAF

Ambos

1,53

1,52

Masculino

1,59

0,85

Feminino

1,23

1,72

Fonte: Elaborada pelo autor.
Segundo o Quadro 16, as médias das alunas dispersaram um pouco mais da média,
em comparação com as médias dos alunos. Um possível motivo para essa variação
encontra-se na análise do segundo critério, descrito a seguir.
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Na análise pelo segundo critério, foram calculadas apenas as médias dos alunos,
independente do gênero, por unidade, conforme ilustrado na Figura 42.
Figura 42: Médias de notas dos alunos nas unidades
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5

Fonte: Elaborada pelo autor.
Considerando a Figura 42, é possível observar que, apesar da variação das médias
oscilar entre as unidades, as notas melhoraram da unidade 1 para a unidade 2, e da
unidade 3 para a unidade 4. Além disso, tendo por base a média da unidade 1, todas as
outras unidades obtiveram notas melhores e acima de sete. Devido a esses fatos e aos
conhecimentos serem cumulativos, pode-se constatar que os alunos obtiveram progresso no
entendimento do paradigma OO.
Nas análises seguintes, será considerado o gênero dos alunos. A Figura 43 mostra
um comparativo de notas por gênero e por unidade.
Figura 43: Média de notas nas unidades por gênero
10
9
8
7
6
5
4

Fonte: Elaborada pelo autor.

Homens
Mulheres
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Da Figura 43, tendo por base as notas obtidas em todas as unidades como critério
de análise, identifica-se que as médias seguem tendências semelhantes. De qualquer
forma, como observado no critério "a", as mulheres conseguiram médias melhores em todas
elas. Porém, independente do gênero, observa-se que há melhoria das notas da unidade 1
para a 2 e da 3 para a 4.
Entretanto, nota-se, a partir da Unidade 4, uma queda nas médias. Essa queda pode
ser explicada pelo critério de avaliação adotado no curso, descrito na seção 4.2.8. Por esse
critério, os alunos conseguem alcançar a nota suficiente (ou muito próxima do suficiente)
para obter o certificado de conclusão do curso na Unidade 4. Cientes disso, os alunos
podem não ter se esforçado tanto nas últimas unidades.
Por último, a Figura 44 apresenta os itens mais acessados por unidade e a Figura
45, os mais acessados do curso.
Figura 44: Itens mais acessados por unidade

Fonte: Elaborada pelo autor.
Pela análise das Figuras 44 e 45, pode-se perceber que o item Conceitos Básicos foi
o mais acessado em praticamente todas as unidades, o que mostra que mídias digitais no
formato de vídeo têm mais aceitação entre os alunos; e os menos acessados foram os itens
de Bibliografia e Fórum de dúvidas. Conforme seção 4.3, realmente ocorreram poucos
acessos ao fórum.
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Figura 45: Itens mais acessados do curso

Bibliografia
10%
Fórum
15%

Introdução
25%
Conceitos
Básicos
29%

Conceitos
Avançados
21%

Fonte: Elaborada pelo autor.

5.3

Percepção da aprendizagem pelos alunos
Baseado nos trabalhos de Bonini-Rocha et al. (2014), Centra e Gaubatz (2005),

Delucchi (2000) e Godoy, Carvalho e Halpern (2013), buscou-se também estudar o
sentimento dos alunos relacionado ao conteúdo do curso, no sentido de compreender a
percepção deles em relação ao conteúdo apresentado. A partir disso, obter informações
sobre se o material foi útil e suficiente ou se carece de melhorias.
As informações contidas nos gráficos das Figuras 46 a 50 foram obtidas das
respostas assinaladas em algumas questões do Questionário de Avaliação do Curso
(destacado no Apêndice D). Ao todo, 15 alunos responderam esse questionário. As
perguntas realizadas estão logo acima de cada gráfico.

Figura 46: Porcentagens das respostas dadas a questão 2 do QAC

Numa escala de 1 a 5, você entende que
este curso lhe ensinou muitos conceitos,
sobre os quais você tinha pouco ou
nenhum conhecimento?
1
7%
5
33%
4
27%

Fonte: Elaborada pelo autor.

2
13%
3
20%
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Figura 47: Porcentagens das respostas dadas à questão 3 do QAC

Este curso me ajudou a eliminar
conhecimentos errôneos que eu tinha
sobre orientação a objetos.
Não concordo
nem discordo
33%.

Concordo
totalmente
27%.

Mais concordo
do que
discordo
40%.

Mais discordo
que concordo
0%.
Discordo
totalmente
0%.

Fonte: Elaborada pelo autor.
Figura 48: Porcentagens das respostas dadas à questão 7 do QAC

Qual o seu grau de satisfação em relação
à organização do curso?
Nem satisfeito
nem
insatisfeito
7%

Totalmente
satisfeito
47%

Mais satisfeito
do que
insatisfeito
46%

Mais
insatisfeito do
que satisfeito
0%
Totalmente
Insatisfeito
0%

Fonte: Elaborada pelo autor.
Figura 49: Porcentagens das respostas dadas à questão 8 do QAC

O que você achou dos links
compartilhados em todo o curso, bem
como dos materiais disponibilizados?

Totalmente
satisfeito
33%

Nem satisfeito
nem
insatisfeito
34%

Mais satisfeito
do que
insatisfeito
33%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Mais
insatisfeito
que satisfeito
0%
Totalmente
insatisfeito
0%
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Figura 50: Respostas dadas à questão 10 do QAC

Você recomendaria este curso a outro
desenvolvedor? Por quê?
15
10
5
0
Sim

Não

Não respondeu

Fonte: Elaborada pelo autor.

Pela análise das respostas dadas às questões descritas nas Figuras de 46 a 50, é
possível afirmar que os alunos tiveram uma boa percepção do curso. Eles tiveram o
sentimento de que o material apresentado poderia realmente lhes ensinar e agregar novos
conhecimentos e, portanto, favorecer a aprendizagem. Além disso, nota-se um equilíbrio
entre as respostas fornecidas para as questões 3 e 8 (que avaliaram respectivamente a
percepção da aprendizagem do conteúdo ensinado e dos links compartilhados e materiais
disponibilizados), não havendo avaliações negativas em ambas. A questão 7 (envolvendo a
satisfação em relação à organização do curso) também não apresentou respostas
negativas.
Por último, o gráfico da Figura 50 apresenta apenas 2 alunos que não
recomendariam o curso para outros possíveis candidatos. Uma análise dos resultados
obtidos por esses alunos destaca que, provavelmente, eles possuíam um bom
conhecimento de programação OO antes de começar o curso, pois obtiveram as melhores
médias dentre todos. Isso sugere que o curso foi considerado básico por eles e esse pode
ser o motivo da não indicação.
Pela análise dos respondentes para as perguntas das Figuras 50 e 51, verifica-se
que os 2 alunos citados no parágrafo anterior estão entre os que entendiam que o seu
conhecimento era nota 8. Nota-se também um equilíbrio entre as notas menores ou iguais a
5 e maiores que 5, com 7 alunos entendendo que seu conhecimento era menor ou igual a 5
e 8 alunos com conhecimento maior que 5.
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Figura 51: Respostas dadas à questão 1 do QAC

Usando uma nota entre 1 e 10, como você avalia
o seu nível de conhecimento de programação
orientada a objetos antes do curso?
6
5
4
3
2
1
0
nota 3

nota 4

nota 5

nota 6

nota 7

nota 8

nota 9

Fonte: Elaborada pelo autor.
O Quadro 17 mostra a relação entre a percepção do conhecimento dos alunos antes
do curso e a nota obtida por cada um deles. Seus nomes foram suprimidos.
Quadro 17 – Relação entre a nota dada pelos próprios alunos sobre o seu conhecimento
em OO antes do curso e a nota real obtida por eles67
Aluno
Nota dada pelo próprio aluno
Nota real
A1

5

82,23

A2

7

85

A3

8

86,07

A4

8

80,63

A5

5

64,93

A6

4

80,67

A7

4

74,37

A8

6

73,55

A9

6

78

A10

7

65,3

A11

6

82,07

A12

5

84,53

A13

5

74,1

A14

8

99,3

A15

5

74,9

Fonte: Elaborada pelo autor.

67

A nota dada pelo aluno para si mesmo poderia ser de 1 a 10, enquanto que sua avaliação no curso poderia ser
de 0 a 100. Assim, para que as notas possam ser comparadas, pode-se multiplicar a “Nota dada pelo próprio
aluno” por 10 ou dividir a “Nota real” por 10.
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Conforme Quadro 17, é provável que todos os alunos tenham percebido que seu
entendimento a respeito do paradigma OO melhorou, visto que praticamente todos eles
obtiveram médias reais iguais ou superiores àquela nota sobre o conhecimento em OO
fornecida no QAC.

5.4

Evasão do curso: análise sucinta
Tanto cursos presenciais quanto a distância possuem certas taxas de evasão. Então,

com o intuito de conhecer essa situação no curso de POO, esta seção se encarrega de
fazer uma análise. Para isso, realizou-se uma comparação da taxa de evasão desse curso
com informações obtidas do Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil
(“Censo EAD Brasil 2015 - Relatório Analítico da Aprendizagem a Distância no Brasil”,
2016), preparado anualmente pela Associação Brasileira de Ensino a Distância (ABED).
Essa comparação encontra-se no Quadro 18, no qual se pode observar que a evasão
ocorrida no curso de POO está acima do esperado pela ABED, embora essa entidade não
considere cursos gratuitos nas suas estatísticas.
Quadro 18 – Comparativo da evasão ocorrida no curso de POO e o apurado pela ABED em
diversos cursos a distância
Evasão
mínimo
máximo
ABED*

26%

curso de POO

50%
69,38%

* A ABED não considera cursos gratuitos na sua
análise.
Fonte: Elaborada pelo autor.
Segundo esse mesmo relatório, as instituições apontam o fator tempo insuficiente
como o que mais influencia o aluno a evadir dos cursos à distância, seguido dos fatores
aspectos financeiros e falta de adaptação à modalidade do curso. Essa informação pode ser
confirmada no curso de POO, pois todos os alunos são regularmente matriculados em
cursos superiores e, segundo o respondido no questionário "Sobre você", mais da metade
trabalha68. Ou seja, a maioria dos alunos tiveram que conciliar e priorizar atividades variadas
ao longo do curso, podendo desconsiderar a sua continuidade.

68

Diferente das demais estatísticas, para esse cálculo, levou-se em consideração todos os alunos que
responderam o questionário “Sobre você”.
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Essa evasão foi diminuindo ao longo das unidades. A Figura 52 apresenta a
quantidade de alunos por unidade.
Figura 52: Quantidade de alunos por unidade
60
50
40
30
20
10
0

Fonte: Elaborada pelo autor.
A partir da Figura 52, é possível verificar que a evasão concentrou-se nas unidades
iniciais, diminuindo consideravelmente a partir da Unidade 2. Nota-se também que muitos
alunos apenas se inscreveram no curso, mas não o cursaram, sendo a maior taxa de
evasão concentrada justamente nesse ponto.
Com base nas respostas fornecidas no questionário “Sobre você” e nos certificados
emitidos,

foi

identificado

que

a

quantidade

de

concluintes

que

trabalhavam

é

consideravelmente menor que a dos que não trabalhavam, mostrando a dificuldade em
conciliar estudos e trabalho. Os resultados estão nas Figuras 53 e 54.
Figura 53: Relação de inscritos que responderam o questionário “Sobre Você”,
relacionados por estarem ou não no mercado de trabalho
30
25
20
15
10
5
0
Trabalhavam

Fonte: Elaborada pelo autor.

Não trabalhavam
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Figura 54: Relação de formados, relacionados por estarem ou não no mercado de
trabalho
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Trabalhavam

Não trabalhavam

Fonte: Elaborada pelo autor.
Analisando as Figuras 53 e 54, pode-se verificar que tanto o número de alunos que
trabalhavam quanto o número dos que não trabalhavam diminuiu. Entretanto, a diminuição
maior ocorreu na relação de alunos que estavam no mercado de trabalho.
Na análise dos alunos que concluíram o curso, também foi utilizado o critério
baseado em gênero, sugerido por Borstler, Johansson e Nordströn (2002) e Georgantaki et
al. (2007). E, no curso de POO, foi possível notar que, embora a quantidade de alunos do
sexo

masculino

fosse

consideravelmente

maior,

as

alunas

mostraram-se

mais

compromissadas com o curso. As Figuras 55 e 56 apresentam quantos alunos iniciaram e
concluíram o curso e a Figura 57, a porcentagem de alunos de ambos os sexos que
obtiveram o certificado de conclusão e que, portanto, concluíram o curso.
Figura 55: Quantidade de inscritos por gênero
45
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0
Homens

Fonte: Elaborada pelo autor.

Mulheres
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Figura 56: Quantidade de concluintes por gênero
14
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10
8
6
4
2
0
Homens

Mulheres

Fonte: Elaborada pelo autor.
Baseado nas Figuras 55 e 56, observa-se que a quantidade de homens que
evadiram o curso é maior que a quantidade de mulheres que não o completaram. Esse
resultado é reforçado analisando-se a Figura 57, na qual é possível observar a porcentagem
de alunos que concluíram o curso, separados por gênero.
Para essa análise, utilizaram-se os dados obtidos das Figuras 55 e 56 e calculou-se
a porcentagem de concluintes em cada um dos gêneros.
Figura 57: Porcentagem de alunos que concluíram o curso, por gênero
34
33
32
31
30
29
28
27
Homens

Mulheres

Fonte: Elaborada pelo autor.
Com base nas estatísticas fornecidas nesta seção, pode-se concluir que alunos de
ambos os sexos tiveram dificuldades em realizar o curso devido ao trabalho e aos estudos
do ensino superior. As mulheres, no entanto, apesar de minoria, foram mais engajadas, pois
o número de alunas que desistiram do curso foi proporcionalmente menor que o número de
alunos desistentes, além de obterem melhores notas.
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5.5

Discussão
Apesar de o curso ser composto em sua maioria por homens, foi possível notar uma

maior dedicação das alunas mulheres, embora a evasão tenha sido considerada
razoavelmente alta em alunos de ambos os sexos. Essa evasão pode ser justificada por um
possível excesso de atividades por partes dos alunos, visto que a maioria trabalha durante o
dia e estuda a noite. Essa evasão fez com que somente 15 alunos dos 50 inscritos
inicialmente se formassem. Dos alunos formados, 6 obtiveram também o certificado de
participação.
Em todo os materiais criados para o curso (excluindo-se, portanto, os vídeos e links,
por se tratarem de recursos educacionais prontos) buscou-se lidar com a questão da
interferência proativa utilizando-se as técnicas de intervenção de Johnson (1986), como uma
tentativa de auxiliar na adequação do modelo mental do aluno do paradigma procedimental
para o OO. Não foi possível aplicar o pensamento sistêmico de Senge (1990) e suas 5
disciplinas por completo, visto que a disciplina referente ao aprendizado em equipe não foi
aplicada.
A reutilização de recursos educacionais abertos existentes mostrou-se de grande
valia na criação do curso, pois com eles foi possível construir partes inteiras de unidades,
reduzindo o tempo de criação do curso. Entretanto, alguns recursos, especialmente as
videoaulas, apresentavam uma granularidade muito baixa, com alguns de seus recursos
além do escopo do curso, mostrando um dos possíveis problemas que o reuso pode trazer.
Mesmo assim, as videoaulas fizeram algumas comparações entre os paradigmas
procedimental e OO e apresentaram algumas vantagens no uso da orientação a objetos,
mostrando-se estar de acordo com o destacado pelos autores Asagba e Ogheneovo (2010),
Booch (2007), Kay(1997), Khan, Al-A’ali e Girgis (1995), Morris, Speier e Hoffer (1999), Okur
(2006), Page-Jones (2008), Pennington, Lee e Rehder (1995), Silveira (2012), Silveira
(2017), White e Sivitanides (2005).
O BlueJ foi uma ferramenta gráfica utilizada no curso. Ela poderia ter sido melhor
aproveitada, por meio da adição de outros exemplos que faziam uso de objetos instanciados
na própria ferramenta, como forma de mostrar ao aprendiz a interação entre os objetos.
Entretanto, foi possível mostrar diversos conceitos do paradigma OO, fazendo com que os
alunos pensassem em objetos e contribuindo para que ocorresse uma mudança no modelo
mental do aluno.
Também não foi possível efetuar atividades em grupo, devido às dificuldades em se
realizar atividades desse tipo em cursos à distância, especialmente de curta duração.
Tentou-se compensar essa deficiência com o uso dos fóruns de discussões por unidade,
que não foram utilizados. Talvez, propor fóruns pontuados com questões reflexivas
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permitisse maior interação entre os participantes e uma atuação mais colaborativa, gerando
discussões mais ricas, mas esse aspecto não foi explorado no curso.
No entanto, os dados mostram que os alunos avaliaram bem o curso, com a maioria
de avaliações sendo positivas. Alguns alunos descreveram o curso como sendo “muito bom
e bem estruturado”, ou que “trouxe conceitos que não haviam sido ensinados na faculdade”,
ou mesmo que “possuiu conteúdo de fácil entendimento”. As maiores críticas foram
realizadas pelos alunos que tiraram as notas mais altas. Esses alegaram que, apesar de
apreciarem a iniciativa de trazer um conteúdo simples a alunos que gostariam de aprender o
básico do paradigma OO, esperavam um conteúdo mais avançado. É provável que, se o
curso contemplasse os demais conceitos presentes na sequência inicial proposta, esses
alunos se dariam por satisfeitos.

150

6

6.1

CONCLUSÃO

Síntese dos resultados
Durante a atividade de pesquisa bibliográfica, foi possível verificar que uma das

dificuldades na aprendizagem do paradigma OO na transição do paradigma procedimental é
a interferência proativa, causada pelo contato anterior do programador com o paradigma
procedimental. Esse contato pode dificultar o aprendizado do paradigma OO, pois o
programador pode entender que os paradigmas são semelhantes, em parte porque ambos
são estruturados e por compreender que possuem alguns construtos em comum, entre
outros dificultadores citados neste trabalho. Os artigos encontrados sugeriram a aplicação
de determinadas técnicas para essa quebra de interferência, não citando exatamente como
utilizá-las ou mesmo como foram empregadas.
Além da interferência proativa, foram encontrados trabalhos criticando o ensino do
paradigma OO realizado por alguns professores, que o exercem de forma semelhante ao
procedimental. Então, é provável que esses professores sofram dessa interferência, fazendo
com que o seu ensino seja influenciado por ela, e possivelmente transmitindo-a a seus
alunos.
Ademais, este trabalho buscou não apenas entender os motivos da criação do
paradigma OO como também procurou investigar as diferenças fundamentais entre os
paradigmas, sem no entanto ignorar os conhecimentos anteriores dos alunos (uma das
premissas das técnicas de intervenção de Johnson e das teorias sobre ensinoaprendizagem de Ausubel) nem menosprezar a importância do paradigma procedimental.
Também foi enfatizada a natureza revolucionária do paradigma OO, em comparação
com o procedimental, bem como esse último foi fundamental para a construção de sistemas
no passado, e as necessidades e motivos da utilização do paradigma OO, com argumentos
de diversos autores sobre as vantagens do paradigma OO em relação ao procedimental na
construção de sistemas mais recentes.
Com o intuito de facilitar essa transição e considerando alunos em níveis variados de
conhecimento na orientação a objetos, este trabalho propôs uma sequência de estudos
envolvendo onze unidades, contemplando desde conceitos básicos como Paradigmas e
Linguagens de Programação, Objetos e Classes até conceitos avançados como Design
Patterns e Refatoração de Código. Nessa sequência, também foi incluída uma unidade para
tratar da Quebra da Interferência Proativa.
Considerando essa sequência proposta, foi idealizado um curso de extensão sobre
POO para aplicação em uma situação real. Entretanto, devido a diversas razões, entre elas
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o tempo disponível e a abrangência dessa proposta, apenas os tópicos iniciais de OO foram
incluídos no curso.
Baseado nesse conjunto reduzido de temas e tópicos da sequência, foram realizadas
algumas adaptações. O conceito de quebra de interferência proativa deixou de ser um
tópico a ser tratado isoladamente, passando a ser um assunto tratado em todas as
unidades. Já o tópico de “Paradigmas e Linguagens de Programação” foi tratado em parte
na Unidade 1. As demais unidades criadas aproximam-se das unidades originais. Utilizou-se
o AVA Moodle para a montagem e aplicação do curso. Para a realização de alguns
exercícios, foi necessária a instalação do software BlueJ no computadores dos alunos.
Foram utilizados também diversos REAs existentes na web, como videoaulas, links
para páginas web e imagens que possuíam licenças adequadas para uso em cursos abertos
e gratuitos, além de conteúdo próprio escrito pelo tutor do curso. Todos esses materiais
utilizaram algumas orientações como base, obtidas da revisão da literatura, sendo algumas
delas: comparações entre os paradigmas, as limitações do paradigma procedimental,
evidências das vantagens da orientação a objetos em problemas que envolvem domínios de
negócio, entre outros.
A quebra de interferência proativa foi abordada por meio de REAs na forma de links
para páginas web, em textos criados pelo tutor como material teórico e nos exercícios
(baseados ou não nos REAs selecionados).
O curso foi aplicado para 50 alunos de 2 universidades, sendo uma pública e uma
privada. Todos eles tiveram o primeiro contato com programação no paradigma
procedimental e declararam conhecer parcial ou totalmente o paradigma OO, seja por meio
da faculdade ou pelo trabalho. Então, por este fato, atendem aos critérios descritos no
objetivo geral desta pesquisa. Dos 50 alunos matriculados, somente 15 conquistaram o
certificado de conclusão, com 6 concluintes obtendo também o certificado de participação.
Nenhum aluno que não tenha concluído o curso solicitou esse certificado.
A comparação entre as atividades inicial AAI e final AAF não indicaram melhoria nas
notas. Essa conclusão é notada principalmente entre os homens, que se mostraram menos
engajados no curso. Somente as alunas fizeram, na média, a AAF melhor que a AAI.
Entretanto, as médias das avaliações realizadas nas unidades mostraram notas melhores
entre a primeira e a última, independente do gênero, apesar das oscilações nas unidades
intermediárias e no critério de avaliação utilizado, que pode ter interferido no empenho dos
alunos ao longo do curso e, consequentemente, nas notas. Se considerarmos, portanto, as
avaliações nas unidades, pode-se dizer que houve um resultado satisfatório na
aprendizagem do paradigma OO.
Os resultados obtidos com a análise dos dados do curso mostraram uma evasão de
mais da metade dos alunos, ocorrida nas primeiras unidades, mas que se estabilizou ao
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longo de sua realização. Isso pode ser justificado pelo excesso de atividades externas ao
curso realizadas por parte dos alunos. Alguns, além de frequentar a universidade, também
trabalhavam. Consequentemente, tinham pouco tempo para acessar o curso e desenvolver
suas tarefas.
Baseado no relato dos concluintes, foi possível observar uma percepção positiva de
aprendizagem do curso, entendendo que ele contribuiu para melhora dos conhecimentos a
respeito do paradigma OO.

6.2

Considerações finais
Por meio deste trabalho, foi possível verificar que professores de programação

orientada a objetos poderão se beneficiar do seu conteúdo, pois este fornece entendimentos
que permitem uma possível reflexão a respeito do ensino desse paradigma.
A partir dos resultados obtidos nas avaliações do curso, entende-se que os alunos
concluintes passaram a ter melhor conhecimento das diferenças entre os paradigmas
procedimental e OO e seus conceitos. Além disso, eles reuniram condições para assumirem
um papel mais crítico na escrita ou na leitura de código, se o mesmo foi escrito de forma
procedimental ou orientado a objetos.
No início deste trabalho, buscou-se entender a importância dos recursos
educacionais na forma de objetos de aprendizagem no ensino de orientação a objetos para
profissionais do paradigma procedimental gerando o artigo Pinto e Oliveira (2017).

6.3

Trabalhos Futuros
É possível estender este trabalho de diferentes formas. Os tópicos de herança e

polimorfismo, pouco citados no curso, podem ser abordados como novas unidades, assim
como os demais temas e tópicos apresentados na proposta inicial das unidades de estudo.
Os temas poderiam ser classificados e agrupados em níveis (como básico, intermediário,
avançado).
Outra sugestão é a aplicação de mais testes e/ou atividades dissertativas que
avaliem uma postura mais crítica dos alunos em relação ao código lido e escrito por eles. Os
testes aplicados no curso não permitem que essa afirmação seja feita sem nenhuma dúvida.
O critério de avaliação utilizado no curso de POO construído permitiu que os alunos
não se esforçassem tanto nas atividades finais, visto que já possuíam nota suficiente (ou
muito próxima do suficiente) para adquirir o certificado. A sugestão é corrigir esse critério,
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podendo utilizar o conceito, por exemplo, de pesos nas notas, aplicando pesos menores nas
avaliações iniciais e maiores nas finais.
Além das estatísticas extraídas, pode-se também verificar o tempo de dedicação dos
alunos nas atividades e demais materiais do curso. Dessa forma, seria possível determinar o
tempo necessário para conclusão do curso com mais precisão, além de ser uma variável
que pode mostrar ao tutor os assuntos mais difíceis de serem entendidos pelo aluno. Por
exemplo, se um aluno ficar muito tempo no estudo de um tópico ou na realização de uma
determinada atividade, isso pode significar que ela é difícil para ele e portanto, merece maior
atenção do tutor. Ou mesmo, que o material precisa de melhorias.
O curso criado como experimento para este trabalho utilizou apenas a ferramenta
gráfica BlueJ, apesar da citação de outras ferramentas por diversos artigos pesquisados69.
Então, seria interessante, a criação de exercícios que fazem uso dessas ferramentas, nos
cenários propostos pelos artigos que as referenciam.
Trabalhos investigados durante a revisão da literatura aplicaram cursos de
programação orientada a objeto com uma quantidade de alunos semelhante ao do curso de
POO proposto nesta pesquisa. Porém, é possível que uma quantidade maior de alunos
poderia conduzir a resultados diferentes dos obtidos. Por esse fato, recomenda-se aplicar o
curso de POO para uma maior quantidade de alunos com disponibilidade para sua
realização de forma engajada e, posteriormente, avaliar os seus resultados.
Por último, sugere-se a aplicação do curso, da maneira como foi aplicado neste
trabalho ou como sugerido originalmente, a programadores experientes no paradigma
procedimental que necessitem do aprendizado de POO.

69

A lista com esses trabalhos encontra-se na seção 3.1.3.
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