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Motivação - ECMAScript Decorators

● As classes ES6 são intencionalmente mínimas e não suportam alguns 
comportamentos comuns necessários de classes;

● Alguns casos requerem algum tipo de programabilidade ou introspecção. 
Decoradores tornam as declarações de classes programáveis;

● Atualmente são amplamente utilizados em JavaScript por meio de transpilers. 
Por exemplo: core-decorators, ember-decorators, Angular, 
vue-property-decorator.



ECMAScript Decorators ou JavaScript Decorators?









https://tc39.es/process-document

https://tc39.es/process-document/


Então como usar Decorator se ainda não faz parte da 
especificação?



Usar um transpile como TypeScript ou Babel!



Usaremos Babel com a extensão: 

@babel/plugin-proposal-decorators



Um pouco de história

● Babel introduziu Decorators (stage 
1) na versão 5, mas eles foram 
removidos na versão 6 porque a 
proposta ainda estava em 
andamento.

● Voltou na versão 7 após uma 
reescrita completa

● Ainda pode usar o stage 1 setando 
a flag legacy para true



Para entender Decorators, precisamos primeiro entender o 
que é property descriptor





É um conjunto de regras do objeto, as regras são:

● Value - É o valor da propriedade;
● Writable - Se o value da propriedade pode ser mudado;
● Enumerable - Se essa propriedade será exibida em enumerações, como o 

loop - for in ou o loop - for of ou Object.keys etc.;
● Configurable - Se alguma propriedade do Descritor pode ser alterada
● Getters and Setters.

Property descriptor



Property descriptor - Get Descriptor



Property descriptor - Analisando a regra whitable



Property descriptor - Analisando a regra enumerable



Property descriptor - Analisando a regra configurable



Property descriptor - Getters and Setters



Problema

Como criar um sistema de Log para ser ser acionado sempre que um 
determinado método for chamado? 



Exemplo



Funciona? Funciona!



Mas e se tivessem mais métodos?



Bom, seria uma bagunça!



Melhorou… Mas ainda ta ruim!



Decorators



Decorators

● A proposta do estágio 2 incentiva os desenvolvedores a escreverem seus 
próprios Decorators. Para isso haverá um conjunto de decorators 
predefinidos que servem como base:

○ @wrap: Substitui um método ou a classe inteira pelo valor de retorno de 
uma determinada função;

○ @register: Chama um callback após a criação da classe;
○ @expose: Chama um callback de uma função passada para acessar 

campos ou métodos privados após a criação da classe;
○ @initialize: Executa um determinado callback ao criar uma instância da 

classe.
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Decorators



Decorators - Vamos testar!



Testando...



Mudando myMethod



Escrevendo o log



Sem Decorators x com Decorators



Log é propriedade de todo método!



Log é propriedade de todo método!

Então da para estender para a classe toda?



Aplicando em todos métodos da classe



O mesmo de antes...





Dá pra fazer algo a mais por enquanto?



Métodos imutáveis



O que esperar do futuro de Decorators em JS?



O que esperar do futuro de Decorators em JS?

● tc39/proposal-class-fields

● tc39/proposal-private-methods



tc39/proposal-class-fields



tc39/proposal-private-methods



Na comunidade de python já é realidade a um bom tempo



Dúvidas?
https://github.com/gustavooliveiraf/decorators

https://github.com/gustavooliveiraf/decorators


Fim!
Obrigado!

Gustavo Oliveira

gustavooliveiraf
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