


Inicialmente chamado de "Groovy on Rails", o Grails (www.grails. 
org) foi lançado em março de 2 0 0 6 como um framework de alta 

produt iv idade para o desenvo lv imento de aplicações web na pla

taforma Java, baseado nos frameworks Hibernate (www.hibernate. 
org) e Spring (www.springsource.org) 
O britânico coautor do l ivro Definitive guide to Graus (migre. 
me/1rVX5), Graeme Rocher, é líder de desenvo lv imento da 

SpringSource e roda o m u n d o palestrando sobre Grails, Groovy 

(groovy.codehaus.org) e Java. 

WIDE Quando o Grails foi criado? Por qual razão você decidiu lançar 

um framework Java? Quais melhorias você quis oferecer por meio do 

Grails, comparando com outros frameworks Java? 

GRAEME O Grails foi cr iado em 2005. Hav ia u m a lacuna de um fra

mework que oferecesse características dinâmicas encontradas em 

frameworks como Ruby on Rails e Django, mas desenvo lv ido para 

a J V M (Java V i r tua l Machine). As melhorias encontradas no Grails 

são realmente em relação à produtiv idade. Você não encontrará 

um framework mais produt ivo na J V M hoje. 

WIDE O Grails é livre e open source? 

GRAEME Sim. O Grails é l ivre e sob a licença Apache 2.0 l iberal 

Open Source. 

WIDE O Grails complementa o desenvolvimento de aplicações Java, 

desde que sejam construídas em Spring e baseadas em Groovy, a 

principal linguagem dinâmica para a plataforma Java. Para desenvol

ver aplicações em Grails, que tipo de conhecimento sobre Spring e 

Groovy é necessário? 

GRAEME Muitas pessoas desenvo lvem aplicações sem o conheci

mento de Spring, no entanto há mui to a ser ganho c o m o apren

dizado de Spring. Quanto ao Groovy, quando você quiser usar 

qualquer framework é b o m aprender a l inguagem em que foi 

desenvolv ido. Então, saber Groovy é necessário. Esclarecendo 

que a curva de aprendizado de Groovy é mui to menor para os 

desenvolvedores Java do que para os desenvolvedores de outras 

linguagens, dev ido à similaridade do Groovy c o m o Java. 

WIDE O que significa o princípio "Convenção sobre Configuração" 

no Grails? 

GRAEME Em vez de requerer aos desenvolvedores que especi

f iquem valores de configuração v ia anotações ou XML, o Grails 

infere na configuração das convenções nas fontes dos projetos. 

WIDE Como o Grails ajuda os times de desenvolvimento a adotar 

metodologias ágeis? 

GRAEME Linguagens dinâmicas t ipicamente funcionam muito 

b e m em times ágeis dev ido à facil idade de simular o comporta

mento dinâmico. Existem também ótimas ferramentas de teste no 

espaço Groovy, como Spock para testes BBD (code.google.eom/p/ 
spock), Geb para testes funcionais (github.com/geb/geb), assim 

como a construção de Grails em framework mocking. 

WIDE Grails é um framework fácil de aprender para os desenvolve

dores Java? E para desenvolvedores de outras linguagens? 

GRAEME Groovy é u m a l inguagem muito flexível que fornece 

as características necessárias para que u m a ampla variedade de 

desenvolvedores c o m diferentes origens sintam-se confortáveis. 

Temos desenvolvedores PHP, Ruby e Py thon usando Grails c o m 

facilidade. Essas mesmas pessoas achariam muito mais difícil e 

menos agradável usar u m a estrutura baseada em Java. 

WIDE O que é possível desenvolver com Grails? Existem plugins para 

todas as funcionalidades que um desenvolvedor pode vir a precisar 

para construir um site? 

GRAEME Cada aplicação é diferente e existem muitos problemas, 

que seria impossível se ter um plugin para cada cenário, mas os 

cenários comuns são cobertos por nossos plugins, inc lu indo neces

sidades como segurança, caching, web services e assim por diante. 

WIDE Por que o Grails garante que projetos Web 2.0 sejam feitos em 

semanas, em vez de meses, entregando aplicações de qualidade em 

um tempo reduzido? 

GRAEME Isso é baseado em informações de nossos clientes e nas 

experiências da comunidade. O feedback que recebemos é de um 
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cic lo de desenvolv imento dos projetos drasticamente reduzido 

em relação a outros frameworks Java. 

WIDE Qual o diferencial do Grails em comparação com outros 

frameworks web dinâmicos da JVM? 

GRAEME Não existem muitos outros frameworks web dinâmicos na 

J V M . A principal outra opção é o JRuby on Rails e, comparando os 

dois, o Grails é mais integrado ao Java e suas ferramentas. C o m Grails 

você pode usar as mesmas IDE's, depuradores, ferramentas de moni

toramento e gerenciamento, perfis e assim por diante. Contudo, c o m 

JRuby on Rails você fica mais no ecossistema Ruby do que no Java. 

A outra grande vantagem do Grails em relação ao JRuby on Rails é 

a performance. Em nossos testes, o Grails pode lidar de três a c inco 

vezes mais c o m requisições por segundos do que o JRuby on Rails. 

WIDE Qual a vantagem de ser desenvolvido por Spring? 

GRAEME A vantagem é que c o m Grails se tem produtividade e 

usabilidade de um framework web dinâmico, mas você também 

tem toda a flexibilidade oferecida pelo container do Spring. O Spring 

pode ser usado para u m a diversidade de funções, como remoting, 

integração empresarial, processamento em lote e por aí vai. É muito 

mais que um simples container de injeção de dependência. C o m 

Grails você tem todo o poder necessário, então nunca encontrará 

uma barreira que o impossibilite de continuar. 

WIDE O Grails está agora na versão 1.3.4 binária. O que essa versão 

traz em produtividade na plataforma Java em comparação às ver

sões anteriores? 

GRAEME O Grails 1.3 introduziu o gerenciamento de dependências 

para plugins, verificação de lixeira, consultas nomeadas, entre 

outras-funcionalidades. Tais características são descritas c o m mais 

detalhes nas notas de lançamento: grails.org/l.3+Release+Notes 

WIDE Onde os desenvolvedores podem encontrar tutoriais e a docu

mentação para aprender a desenvolver com Grails? Existe informa

ção sobre o framework e material para estudo em português? 

GRAEME A referência de documentação mais recente pode 

ser encontrada em www.grails.org/doc/latest. Existem diversos 

tutoriais sobre Grails, alguns deles podem ser encontrados na nossa 

página de tutoriais: www.grails.org/TutoriaIs. Eu não falo português 

(embora m e u espanhol seja digno), por isso não posso recomendar 

fontes, mas sei que há u m a grande comunidade no país, a Grails 

Brasil (www.grailsbrasil.com), que parece ser bastante ativa e um 

b o m lugar para solicitar informações. 

WIDE E sobre a comunidade e as listas de discussão, quais são as 

oficiais e como está a frequência em relação à colaboração dos 

usuários? 

GRAEME Há o fórum oficial, SpringSource Grails, que se encontra em 
migre.me/1rWSA e u m a lista de discussão em grails.org/Mailing+lists 
A lista recebe mais de c em e-mails por dia e o fórum, apesar de novo, 

já é bastante ativo. 

WIDE Poderia destacar alguns sites desenvolvidos com Grails? 

GRAEME Existem muitos grandes sites escritos em Grails, inc lu indo 

o M a n y m o o n (www.manymoon.com), o eHarmony (www.eharmony. 
com), o Walmart MP3 Music Downloads (mp3.walmart.com) o Sky 

(www.sky.com) e a página de análise de produtos da revista Wired 

(www.wired.coni/reviews), só para listar alguns.. * 
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