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Introdução

Diante do exigente mercado de software, as 
empresas têm buscado atender às necessidades desse 
segmento, que cobra qualidade e exige resultados em 
prazos cada vez mais curtos. Nesse contexto, a
utilização de padrões de projetos por parte de empresas 
é notável e essencial diante das vantagens e do 
aprimoramento que sua aplicação traz às organizações. 
O presente trabalho aborda a utilização da arquitetura 
Model View Controller (MVC) e Facade no 
desenvolvimento de softwares.

O projeto intitulado Sistema de Avaliação de 
Conteúdos tem como objetivo fornecer aos alunos de 
uma instituição de ensino, uma ferramenta na qual eles 
poderão avaliar os conteúdos ministrados nas 
disciplinas em que estão matriculados. O sistema pode 
ser utilizado nas plataformas Web e Desktop, através da 
Fachada (Facade), que é um ponto de acesso global 
aos módulos do sistema, facilitando assim, a 
manutenção e deixando mais clara a divisão das tarefas 
do sistema. A Fig. 1 e Fig. 2 apresentam as telas do 
sistema nas plataformas desktop e web, 
respectivamente.

Fundamentação teórica

Segundo Gamma et al. [1], o padrão Facade tem 
como objetivo fornecer uma interface unificada para 
um conjunto de interfaces em um subsistema. Ele 
define uma interface de nível mais alto que torna o 
subsistema mais fácil de usar. Isto pode ser usado para 
simplificar uma série de interações complexas objeto 
em uma única interface  Sua utilização é motivada pela 
redução da complexidade de um sistema através da 
divisão em subsistemas, minimizando comunicação e a 
dependência entre subsistemas. 

Segundo Junior [2], o padrão Facade consiste em 
uma classe que deverá oferecer um conjunto de 
operações que sejam suficientes para que seus clientes 
possam utilizar adequadamente o subsistema, embora 
sem conhecer as interfaces de seus componentes. 

Padrões de projetos são idéias utilizadas para 
resolver problemas que ocorrem de forma recorrente
nos projetos e podem ser reutilizadas de diversas 
maneiras. O Facade é um padrão de projeto que está 

inserido no modelo estrutural que trata da organização 
dos objetos ou classes para formar sistemas mais 
complexos, podendo reutilizar classes existentes.

Os sistemas que utilizam a arquitetura MVC são 
divididos em três camadas, onde cada camada é 
responsável por uma determinada tarfefa; e diz como 
essas camadas irão interagir. A divisão de tarefas dar-se 
da seguinte forma: lógica apresentação, acesso aos 
dados e lógica de negócio. O Modelo (Model) trata da 
representação dos dados da aplicação e a lógica de 
modelo, fornecendo métodos de acesso aos atributos 
das classes do Modelo, além de prover as funções de 
armazendamento, recuperação e alteração dos dados da 
aplicação. O Controlador (Controller) processa e 
responde a eventos advindos do View, além de validar
os dados antes de serem encaminhados ao Modelo. 
Dessa forma, evita-se a inconsistência dos dados que 
estão sendo manipuladas pelo sistema. O componente 
de visualização (View) trata uma parte os dados do 
modelo que é representado nessa interface e encaminha 
para o controlador as ações do usuário. Ele acessa 
também os dados do modelo via controlador e define 
como esses dados devem ser apresentados. A Fig. 3
apresenta o fluxo de comunicação entre View, Facade e 
Controller.

Material e métodos

A. Facade

A utilização da Facade proporcionou uma melhor 
visualização dos métodos que podem ser acessados por 
qualquer camada. Como podemos observar, a Fig. 4A 
apresenta a codificação de uma classe View do projeto, 
que utiliza uma instância da Facade que fornece o 
acesso aos métodos ao Controller, que por sua vez 
possui métodos de validação e as regras de negócio do 
sistema. No entanto, seus métodos não têm contato 
direto com a interface do usuário (View), que nesse 
caso torna-se independente. 

A Fig. 4B ilustra a codificação da classe Facade no 
projeto. Possui os métodos cadastrarProfessor()
e verificarProfessor() que chamam o Controller
para validar as informações passadas pelo View através 



do modelo. Essa é relação View-Facade-Controller, 
apresentada na Fig. 3.

B. Vantagens e desvantagens da utilização de Facade

O padrão Facade foi utilizado para que os módulos 
clientes tivessem acesso aos mesmos métodos sem ter 
que utilizar outra interface que não fosse o Facade, 
dessa forma, as mudanças nas camadas mais baixas não 
afetam a interface do cliente, pois, elas não têm 
conhecimento do Facade, sendo esta característica um 
dos grandes benefícios de sua utilização. 

Dentre as vantagens de sua utilização, Junior [2], 
Metsker [3], Allen & Bambara [4] e Nasser et al. [5], 
destacam o fato do Facade proteger os clientes da 
complexidade dos componentes do subsistema, 
promovendo acoplamento fraco entre o subsistema e 
seus clientes e reduzindo dependências de compilação, 
possivelmente complexas ou circulares; facilita a 
portabilidade do sistema, reduzindo a união entre 
subsistemas desde que cada subsistema utilize seu 
próprio Facade e outras partes do sistema que utilizem 
o padrão Facade para comunicar-se com o subsistema; 
não evita que aplicações possam acessar diretamente as 
subclasses do sistema, se assim o desejarem.

Resultados e Discussão

O Sistema de Avaliação de Conteúdos possui os 
módulos alunos, turmas, professores disciplinas e 
conteúdos, que fornecem o cadastro, alteração e 
exclusão de suas entidades. O módulo matrícula 
fornece uma interface para escolha das disciplinas nas 
quais o aluno irá matricular-se. Na avaliação, o aluno 
poderá selecionar as disciplinas que está matriculado e 
efetuar a avaliação de cada um dos conteúdos 
ministrados. 

O desenvolvimento em camadas (MVC) juntamente 
com o padrão Facade facilitou a divisão de tarefas, 
pois, cada módulo do sistema ficou responsável por 
uma determinada tarefa, a saber: o componente de 
interface com o usuário (View), proporcionou uma 
renderização das informações passadas pelos os 
usuários; o Controller trouxe a garantia de que as 
informações inseridas na base de dados fossem 

consistentes e a Facade proporcionou a centralização
dos pontos de acesso do sistema, onde os clientes web e 
desktop puderam acessar as mesmas funcionalidades 
sem ter que utilizar nenhum outro artifício, como visto 
nas Fig. 1 e Fig. 2 que apresentam as telas dessas duas 
plataformas. A Facade possui uma robustez no que se 
refere à comunicação entre as camadas View e
Controller.

Através do estudo dos padrões, em especial do 
Facade e a utilização do MVC, podemos constatar que 
suas aplicações no desenvolvimento de sistemas são de 
fundamental importância, diante dos benefícios que 
estas trazem. A arquitetura MVC trouxe o 
desacoplamento dos módulos do sistema, facilitando a 
manutenção do código, além de deixar mais elegante o 
desenvovimento do sistema. A Facade tornou-se 
essencial diante da implementação do sistema nas 
plataformas Web e Desktop, que foram o motivo da 
utilização deste padrão. Os padrões de projeto são 
essenciais no desenvolvimento de sistemas e, hoje 
acreditamos que muitas organizações irão utilizar esta 
tecnologia, visando o aprimoramento do seu processo 
de desenvolvimento de software. 
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Figura 1. Tela de cadastro de Professores do Sistema de Avaliação de Conteúdos no modo desktop.

Figura 2. Tela inicial do Sistema de Avaliação de Conteúdos no modo web.

Figura 3. Fluxo de comunicação entre View, Facade e Controller.

import vo.ProfessorVO;
import fachada.Fachada;

public class TelaProfessor{
  Fachada f = new Fachada();
  //...
  private void AddProfessor(){
     

ProfessorVO prof = new ProfessorVO();
prof.siape = 01234567;

if(!f.verificarProfessor(prof)){

Mensagens.msgErro("O Professor já foi 
cadastrado.", "Erro ao inserir");

}else{
prof.nome = “JOSE DA SILVA”;
f.cadastrarProfessor(prof);

}
}

}
//...
}

import vo.ProfessorVO;
import controle.ProfessorControle;
public class Fachada {

//...
public int cadastrarProfessor(ProfessorVO 

professor){
int r = 0;

ProfessorControle controle = new
ProfessorControle();

r = controle.cadastrar(professor);
return r;

}

  public boolean
verificarProfessor(ProfessorVO professor){

ProfessorControle controle = new
ProfessorControle();

if(controle.buscar(professor).size() > 0){
return false;

}else{
return true;

}
}

//...
}

(A)                                                                                                   (B)
Figura 4: A Fig. 4A ilustra a codificação de um cliente (método addProfessor()) instanciando o padrão Facade (objeto f da 
classe Fachada) e a Fig. 4B, a codificação de uma Facade (método cadastrarProfessor()) instanciando um Controller

(objeto controle da classe ProfessorControle).


