


Há 15 anos, a Sun Microsystems apresentava Java, uma lingua-
gem de programação orientada a objetos que se tornou rapida-
mente uma das linguagens mais populares do mundo. Hoje, Java 
está muita mais estruturada e em fase de finalização das implemen-
tações para sua sétima versão. Para antecipar nossos leitores sobre 
o que está por vir na plataforma, convidamos o professor Sérgio 
Furgeri, autor da série de livros Java - Ensino Didático. 

WIDE Conte-nos um pouco sobre sua trajetória como desenvolvedor 

Java e sua dedicação aos livros sobre a plataforma. 

SÉRGIO FURGERI Comecei a aprender Java em 1998, quando os 
livros existentes no Brasil eram todos traduzidos (pelo menos aque-
les que eu conhecia). Não cheguei a fazer um curso de Java, tive que 
aprender "na marra" para finalizar meu projeto de mestrado, em 
1999. A princípio, achei a linguagem difícil, pois eu não possuía expe-
riência com a orientação a objetos e a maioria dos livros de Java 
abordava esse assunto de maneira superficial, fato que dificultava 
ainda mais o aprendizado. Além disso, estava habituado a desen-
volver software no paradigma estruturado usando as linguagens 
Delphi e Visual Basic 6. Não é fácil mudar de paradigma quando se 
está acostumado com um outro. 

Em parte, os aspectos negativos que dificultavam o aprendizado 
da linguagem Java me estimularam a escrever um livro. O primeiro 
que escrevi sobre Java foi o Java 2 - Ensino Didático, lançado em 2002 
pela editora Érica. O foco didático do livro, apresentando a lingua-

gem Java desde o início, deu 
muito certo e a publicação foi 
um sucesso. A versão atual do 
livro chama-se Java 7- Ensino 
Didático e continua com muito 
boa aceitação. Apesar de a ver-
são 7 da linguagem ainda não 
ter sido lançada oficialmente, 
o livro cita algumas caracterís-
ticas que devem ser incorpora-
das na nova versão. 

WIDE A plataforma Java já se 

tornou totalmente open source? 

O que ainda não é livre e como 

andam os planos para que se torne? 

SÉRGIO FURGERI As principais iniciativas open source do Java se 
referem às plataformas de desenvolvimento JDK e JDX (Java FX). 
A primeira se refere ao core (base fundamental) da linguagem, isto 
é, ao JSE (Java Standard Edition). A segunda é mais recente e se 
refere às APIs voltadas ao desenvolvimento de aplicações ricas 
para internet. Considerando essas duas plataformas, qualquer 
pessoa pode contribuir com seu desenvolvimento. O leitor pode 
conhecer tudo a respeito delas em openjdk.java.net e em openjdx. 
java.net. Além disso, existem muitos frameworks open source vol-
tados ao desenvolvimento Java, tais como: Google Web Toolkit 
(GWT), que permite desenvolvimento de aplicações como Gmail 
e Google Maps; AspectWerkz, para desenvolvimento orientado 
a aspecto; Talend, software para integração de dados usando 
em Business Inteligence; dentre outros exemplos que você pode 
encontrar em java-source.net. 

A Sun, hoje Oracle, está liberando suas ferramentas aos pou-
cos, postura que particularmente aprovo. Considerando o mundo 
que existe por trás do Java, a grande quantidade de frameworks e 
outras ferramentas, uma liberação total do código poderia gerar 
bastante incompatibilidade entre versões. Isso seria muito ruim e 
um "tiro no pé" do Java. 

WIDE Por que é recomendado ter boas noções de engenharia de sof-

tware para programar Java? 

SÉRGIO FURGERI Acredito que ter boas noções de engenharia de 
software seja necessário para desenvolver um sistema a partir de 
qualquer linguagem de programação, não apenas de Java. Todos 
que fazem software deveriam se preocupar com isso. Estamos pas-
sando por um momento mais maduro no desenvolvimento de apli-
cações. Enquanto que nas décadas de 80 e 90 do século passado o 
software era tido como um produto artesanal e de baixa qualidade, 
hoje esse panorama está mudando, as chamadas fábricas de sof-
tware estão cada vez mais preocupadas com a qualidade. Em vez 
de se começar a programar, existe toda uma preocupação inicial 
com o levantamento de requisitos, projetos, testes durante todo o 
ciclo de vida, etc. Como Java é uma linguagem orientada a objetos, 
que facilita o desenvolvimento de software em camadas, como 
MVC, por exemplo, existe uma maior preocupação em se definir a 
arquitetura mais apropriada para o sistema, em especial voltada ao 



reaproveitamento de código e a componentização. É comum no 

mercado encontrarmos profissionais com a função de arquiteto de 

software em Java. 

WIDE Você considera o Java como uma linguagem de programação 

complexa ou a curva de aprendizagem está no mesmo patamar de 

outras linguagens mais populares? A versão 7 tornou a linguagem 

mais intuitiva? 

SÉRGIO FURGERI Sempre achei que Java é mais difícil de aprender 

e de ensinar do que outras linguagens, mas isso depende de cada 

um. Em um grau de complexidade entre 0 e 10, diria que Java tem 

grau 8 de dificuldade. Minha experiência como docente mostra que 

os alunos preferem linguagens mais fáceis para desenvolver, como, 

por exemplo, PHP. Acredito nisso porque boa parte dos programa-

dores PHP não está preocupada em reutilização do código, com a 

arquitetura do software e outros detalhes que tornam o projeto em 

Java mais complexo. Note, por exemplo, que Java pode rodar em 

diversos ambientes e dispositivos, enquanto PHP tem foco princi-

pal nos servidores web. Java tem se tornado mais intuitiva a cada 

versão. Ocorreu uma melhora durante a evolução da linguagem. A 

evolução das IDEs de desenvolvimento, como Eclipse e NetBeans, 

também contribuiu muito nesse processo. 

WIDE Com o Java SE 7, serão lançadas diversas JSRs (Java 

Specification Requests). O que são JSRs e quais você acha que são as 

mais importantes e esperadas pelos desenvolvedores? 

SÉRGIO FURGERI O Java Specification Request (JSR) é o primeiro 

passo no desenvolvimento, ou na revisão, de especificações da tec-

nologia Java, isto é, são documentos que descrevem novas propos-

tas que serão implementadas na plataforma Java. Enfim, JSR é uma 

maneira de definir exatamente a abrangência de alguma coisa e 

como ela funciona. Fica difícil citar qual é a mais importante ou quais 

são as mais esperadas. Já pude constatar desenvolvedores espe-

rando as melhorias propostas pela JSR 310 (API para datas e horas) e 

pela JSR 225 (API XQuery), mas fica difícil eleger a principal. 

WIDE Haverá bibliotecas adicionais na versão 7 e, em relação a 

elas, já temos resultados na JSR 203 NI0.2, na JSR 166 Concurrency 

Utilities e na JSR 225 XQuery API for Java. Quais são as novidades 

dessas bibliotecas? 

SÉRGIO FURGERI A proposta da JSR 203 NIO.2 é definir uma nova 

API de acesso ao sistema de arquivos e operações de entrada e 

saída (IO). Dentre as funções dessa API, podemos citar: suportar a 

manipulação de atributos dos arquivos (pacote java.nio.file.attri-

bute) e acesso assíncrono não bloqueado (java.util.concurrent. 

Future e CompletionHandler). Essa nova API trará benefícios sig-

nificativos para as aplicações que hoje são obrigadas a recorrer a 

códigos nativos para fazer muitas operações básicas no sistema de 

arquivos. Serão permitidos, também, copiar e mover arquivos, per-

missões e muitos outros recursos básicos, cuja ausência anterior 

inibia o acesso efetivo ao sistema de arquivos. 

Já a JSR 166 aborda questões referentes a acesso concorrente e, 

provavelmente, também fará parte do Java SE 7. Já a JSR 225 define 

uma API para a execução de chamadas XQuery a partir de aplica-

ções em Java. Apenas como analogia, a XQuery pode ser compa-

rada à linguagem SQL. Enquanto a SQL acessa dados em tabelas de 

bancos de dados relacionais, a XQuery manipula dados em arqui-

vos XML. Com isso. a manipulação de arquivos em XML por parte 

dos programadores Java será facilitada. A JSR 225 foi finalizada em 

2009 e deve fazer parte do Java SE 7. 

WIDE O Java SE 7 também promove um desenvolvimento mais fácil 

de aplicações Swing. O que muda com o JSR 296 Swing Application 

Framework e com o Java Media components, que vai adicionar 

suporte a vídeos para o Java? 

SÉRGIO FURGERI O Swing Application Framework (JSR 296) for-

nece suporte a um conjunto de serviços comumente utilizados 

em aplicações Swing. Por exemplo, a maioria das aplicações Swing 

necessita gerenciar os eventos de ciclo de vida, manipular eventos 

de componentes, threading, entre outros. A ideia é, como toda JSR, 

facilitar a vida do desenvolvedor permitindo-lhe concentrar-se na 

funcionalidade do aplicativo, no entanto essa JSR aparece como ina-

tiva no site Java Community Process (jcp.org/en/jsr/detail?id=296) 

e, provavelmente, não fará parte do Java 7 SE. 

Já o JMC (Java Media Components), um substituto do JMF (Java 

Media Framework), promete adicionar suporte à manipulação de 

vídeo em Java. Inicialmente o objetivo é apenas reproduzir vídeo; mais 

à frente se deseja capturar vídeo também. Isso poderá tornar comum a 

criação de players em Java com as operações básicas de reprodução, 

salto, retorno, etc. O Java 7 SE deverá incluir essa funcionalidade. 

WIDE Em relação à JMX (Java Management Extensions), há a JSR 255 

JMX 2.0 e a JSR 262 Web Services Connector. O que fará cada uma 

dessas Java Specification Requests? 

SÉRGIO FURGERI Antes de mais nada é importante citar que a JMX 

permite que aplicações sejam monitoradas remotamente. Com 

a JMX é possível, por exemplo, verificar se um servidor (JBoss ou 

outro) "está no ar", quais são os recursos utilizados em um dado 

momento, alterar parâmetros de configuração e assim por diante, 
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tudo realizado remotamente. Para realizar esse gerenciamento 
remoto é possível usar uma interface gráfica da JMX (jconsole) ou 
desenvolver uma própria. 

A proposta da JSR 255 (JMX API 2.0) é melhorar a usabilidade 
dos recursos existentes no monitoramento e adicionar novas fun-
cionalidades, mas tudo indica que essa especificação não fará parte 
do Java SE 7. Já a JSR 262 Web Services Connector, como o próprio 
nome sugere, define um conector para o JMX que utiliza o servidor 
web. Isso permite que uma aplicação cliente, mesmo não sendo do 
tipo Java, possa fazer uso dos serviços JMX de maneira remota. 

WIDE Na linguagem Java também ocorrerão modificações. Quais 

você considera mais importantes? 

SÉRGIO FURGERI Creio que qualquer modificação que busque 
melhorias na linguagem é importante. Didaticamente falando, isto 
é, pensando nas funcionalidades que ajudarão aqueles que iniciam 
o aprendizado em Java, diria que a inclusão da estrutura switch 
para Strings é uma mudança importante. Os alunos gostarão dessa 
nova funcionalidade, uma vez que permite economizar algumas 
conversões de tipos, tornando o código mais fácil de entender. 
Outra mudança importante é o tratamento de diversas exceções 
na mesma cláusula catch, isso também pode tornar o código mais 
fácil para os iniciantes. 

WIDE Melhorias no catch e na manipulação de null já foram resolvidas. 

O que mais falta implementar na linguagem Java para a versão 7? 

SÉRGIO FURGERI Não sei se a hora é esta, mas Java poderia dar 
suporte nativo à programação orientada a aspectos, um paradigma 
de desenvolvimento de software que vem ganhando cada vez 
mais espaço. Não vamos entrar em detalhes sobre a orientação a 
aspectos, mas ela ajuda a corrigir alguns problemas existentes na 
orientação a objetos, como, por exemplo, a inclusão de segurança 
em diversos pontos de um sistema. Já existe muita coisa a respeito 
disso e algumas IDEs já começam a dar suporte para esse novo 

paradigma. Para quem quiser conhecer um pouco mais, pode estu-
dar a linguagem AspectJ, uma extensão orientada a aspecto para a 
linguagem Java (www.edlpse.org/aspectj). 

WIDE A JVM (Java Virtual Machine) agora suporta linguagens dinâ-

micas e nela também foram inseridas garbage collector G1, compila-

ção Tiered e pointer de 64 bits VM comprimido. 0 que faz cada uma 

dessas implementações? 

SÉRGIO FURGERI O garbage collector Gl, ou Garbage First, é o novo 
coletor de lixo que já está disponível na versão 6 (update 14) e deve 
ser o coletor default na versão 7. Seu uso é bastante indicado para 
aplicações que rodam em ambientes de multiprocessador, isto é, 
para grandes aplicações que utilizam bastante memória RAM. Para 
fazer a recuperação do espaço, o Gl move os objetos para outras regi-
ões de memória livre. 

Antes de falar sobre a compilação Tiered, é importante dizer o 
seguinte: pela natureza do Java, de ser multiplataforma, o desem-
penho sempre foi algo preocupante se comparado, por exemplo, 
à linguagem C++. Vamos entender isso um pouco mais. O processo 
de compilação transforma o código fonte (inteiro) em bytecodes, 
um tipo de arquivo intermediário que deverá ser interpretado pela 
máquina virtual antes de ser executado. Isso é necessário para que o 
arquivo de bytecodes seja compatível em qualquer plataforma. Por 
isso, o processo de execução é mais lento quando comparado a uma 
compilação nativa para uma plataforma específica. 

Para melhorar o desempenho, foi desenvolvida a compilação 
JIT (Just in Time). Em vez de compilar todo o código fonte antes de 
ser executado, o JIT compila o código no momento em que é execu-
tado e o transforma em código nativo para a plataforma na qual está 
rodando. Apesar do aumento do desempenho em compiladores 
baseados no JIT. ocorre um pequeno atraso no início da execução 
da aplicação, já que o código deverá ser compilado. Outra forma de 
aumentar o desempenho se dá por meio do Hotspot, uma maneira 
de identificar (durante a execução do programa) as partes mais usa-
das, ou seja, os trechos mais usados são identificados e depois otimi-
zados. Para conhecer mais, visite java.sun.com/products/hotspot. 

A compilação Tiered procura aproveitar o melhor das duas técni-
cas citadas, isto é, usa uma combinação do JIT e Hotspot para a otimi-
zação dos pontos críticos ao longo do tempo. Já o pointer de 64 bits 
permite comprimir ponteiros de 64 bits em 32 bits. Isso reduz o con-
sumo de memória e aumenta a performance do sistema. Observe 
que todas as medidas aqui comentadas estão sendo implementadas 
para aumentar a performance dos sistemas em Java. 

WIDE A modularidade do JDK (Java Development Kit) também foi 

melhorada para a próxima versão com o Projeto Jigsaw? 

SÉRGIO FURGERI O JDK aumentou muito de tamanho durante a 
evolução da linguagem; o objetivo do projeto Jigsaw é a modulari-
zação da JDK, isto é, dividir o JDK em pedaços. Isso trará melhorias 

http://www.edlpse.org/aspectj


no desempenho de downloads, tempo de inicialização e memória. 
As bibliotecas e aplicações também se beneficiarão com a modula-
rização, uma vez que a proposta é modularizar a plataforma Java 
também. Assim, os componentes instalados seriam somente aque-
les realmente necessários e o desempenho do sistema como um 
todo tende a aumentar. 

WIDE No Java SE 7 houve omissão de closures? Por quê? 

SÉRGIO FURGERI Esse assunto é bastante controverso. Em deter-
minados momentos dava-se a impressão que closures não seria 
incorporado, mas agora a coisa mudou. Parece que chegou a hora de 
adicionar essa funcionalidade na linguagem, confira em puredanger. 
com/tech/2009/11/18/closures-after-all. A inclusão de closures é uma 
reclamação antiga de muitos programadores, mas. finalmente, parece 
que "a coisa" vai sair. Nessa funcionalidade, Java pecou, haja vista que 
outras linguagens dão suporte a isso há muito tempo. É importante 
observar que ao adicionar uma nova funcionalidade não é mais pos-
sível voltar atrás. Por questões de compatibilidade, todas as versões 
futuras precisam adotar essa nova característica. Talvez isso tenha 
retardado a inclusão de closures em versões anteriores. 

WIDE Há alguma previsão de quando o Java SE 7 terá seu lança-

mento oficial? 

SÉRGIO FURGERI O lançamento do Java SE 7 estava previsto para 
o início deste ano, mas isso não ocorreu. Neste momento, a versão 
oficial é "build 99", fato que nos leva a crer que seu lançamento está 
bastante próximo; alguns sites apontam que isso ocorrerá somente 
no final de 2010. 

WIDE Com quais argumentos você recomendaria o Java para os 

desenvolvedores web? 

SÉRGIO FURGERI Primeiramente, é interessante salientar que a 
linguagem Java é muito importante na carreira profissional de um 
desenvolvedor de software, pois a grande maioria das fábricas de 
software estão usando Java. Mesmo pequenas empresas de sof-
tware estão considerando seu uso. Além disso, Java foi uma das lin-
guagens que mais cresceram no mercado nos últimos anos. 

A linguagem Java é bastante indicada para dividir uma apli-
cação em camadas, um modelo de desenvolvimento de software 
bastante usado no ambiente web lsso permite que o software seja 
mais bem produzido, mais fácil de entender e de se dar manuten-
ção. Além disso, Java é uma linguagem moderna que contempla os 
preceitos da Orientação a Objetos. 

Java é multiplataforma, fato que torna possível que uma mesma 
classe (ou um conjunto delas) possa ser usada em projetos diferen-
tes. Isso favorece a reutilização de código e agiliza o desenvolvi-
mento de projeto futuros. 

Existem dezenas (talvez centenas) de frameworks em Java que 
permitem agilizar o processo de desenvolvimento, aumentando a 

produtividade. O mundo inteiro desenvolve em Java e está colabo-
rando para melhorar a linguagem. 

WIDE Onde os desenvolvedores interessados podem buscar auxílio 

para aprender a linguagem? 

SÉRGIO FURGERI Com os recursos que dispomos atualmente, só 
não aprende quem não quer. Hoje, com a internet, encontramos 
materiais dos mais diversos tipos e midias (artigos, livros, vídeos, 
etc.). Mas, mesmo assim, ainda considero que a melhor forma de 
aprender (não apenas Java) é seguindo um bom livro. Não digo isso 
apenas por ser escritor, mas porque acredito que um livro tenha a 
sequência de aprendizado correta, passo a passo, fazendo com que 
o conhecimento do leitor cresça à medida que avança nos capítu-
los. Considerando a forma tradicional de ensino, todos os cursos 
técnicos da área de informática e todas as faculdades da área de 
computação que conheço ensinam Java em alguma disciplina de 
sua grade curricular. 
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