
Kotlin na ponta da Flecha
Uma introdução a utilização do paradigma funcional junto ao KOTLIN, através da biblioteca ARROW
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Jonathas Hernandes

✤ Desenvolvedor iOS 

✤ Apple Developer’s Academy

✤ Desenvolvedor Android

✤ 4all

✤ IWS - ISOBAR

✤ GETNET

✤ Desenvolvedor Mobile / FLUTTER

✤ KOBE
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✤ Procedural

✤ Instrui diretamente o 
computador como 
completar a 
determinada tarefa em 
passos lógicos. 

✤ 1957–1964
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✤ Calculo Lambda

✤ O valor de seu output 
depende apenas do 
parâmetro de 
determinada função. 

✤ 1930~

✤ Orientação a Objeto

✤ O programa é 
desenvolvido a partir 
da criação de objetos 
que interagem entre si. 

✤ 1960
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Paradigma Funcional
É como dirigir um carro! Só que ele voa, navega em 3 
dimensões e não tem ré. 

Basicamente, o que muda muda é a forma de navegar. 
Segue a mesma física - ou seja, acontece o mesmo se você 
colidir com um muro em alta velocidade!
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Pureza
Funções são como filhotes: não podem fazer mal a ninguém. 
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Imutabilidade
Não existem variáveis na programação funcional.
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Funções = Cidadãos de primeira ordem
Funções podem ser definitas tanto como variáveis como parâmetros de outras funções
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“All told, a monad in X is just a monoid in the category of endofunctors of X, with 
product × replaced by composition of endofunctors and unit set by the identity 

endofunctor"

– Saunders Mac Lane :  Categories for the Working Mathematician
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MONADAS
Basicamente o seu gato dentro de uma caixa.
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ID
Encapsulamento simples de um dado
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OPTION
Similar ao existente em JAVA, porém sem ter que programar em JAVA
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EITHER
É capaz de encapsular dois valores distintos. 
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Error Handling

16



 Option para casos de valor inválido: 
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 Either para controle de exceções:
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Dependency Injection
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Injetando dependencias com Reader:

✤  myReader.run(context)

21



22



Where to go?

✤ Scala with cats 

✤ https://books.underscore.io/scala-with-cats/scala-with-cats.pdf

✤ LIB DOCS

✤ https://arrow-kt.io/

✤ Arrow Meta - Enabling Functional Programming in the Kotlin Compiler

✤  https://www.youtube.com/watch?v=WKR384ZeBgk
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Obrigado
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