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Resumo: O projeto visa desenvolver um gerador de interfaces gráficas na linguagem de 
programação Java, de forma a promover maior qualidade nos softwares desenvolvidos em Java para 
desktop, ou seja, fora do padrão web. De forma que, seja mais simples e prático desenvolver 
softwares em Java para o ambiente desktop. 
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INTRODUÇÃO 
A linguagem de programação Java é 

uma das principais utilizadas atualmente. 
Dentre suas vantagens pode-se destacar a 
possibilidade de execução virtual em qualquer 
plataforma, ou seja, é possível desenvolver 
um programa em Java e ele poder ser 
executado tanto em sistema operacional 
Windows com em qualquer distribuição Linux, 
bastando que exista uma máquina virtual 
implementada para o sistema operacional, 
isso também vale para outros sistemas 
operacionais como MAC OS, FreeBSD ou 
Solaris. Dessa forma, pode-se visualizar Java 
como uma linguagem que favorece ao uso 
multiplataforma, o que é uma característica 
das mais buscadas atualmente. 
Java foi concebida originalmente para ser 
utilizada no ambiente web, o que induz a uma 
série de facilidades para esse tipo de 
programação, como a tendência mundial é de 
aplicativos para web, ela se coloca numa 
posição de destaque no contexto das 
linguagens a nível mundial. 
Java se parece muito com C++, tanto no que 
diz respeito à sintaxe dos comandos utilizados 
quanto à característica de ser orientada a 
objetos. A Linguagem de Programação C++ foi 
bastante utilizada na década de 90 e ainda é 
bastante utilizada atualmente, os sistemas 
operacionais atuais ainda possuem a maior 
parte de seus códigos fontes implementados 
em C++, como Java se parece com C++, a 
migração dos desenvolvedores se torna 
natural. 
No que diz respeito a programação em 
ambiente Windows padrão, Java possui um 
conjunto de bibliotecas para desenvolvimento 

de interfaces gráficas, a biblioteca mais 
conhecida é a Java Swing. Entretanto, 
desenvolver softwares utilizando Java Swing é 
algo trabalhoso, pois exige muitas linhas de 
programação para implementarmos aplicativos 
simples. 
O objetivo desse trabalho é desenvolver um 
framework gerador de interfaces gráficas em 
Java Swing de forma que grande parte do 
trabalho que seria feito em tarefas rotineiras é 
desenvolvido pelo framework, fazendo com 
que seja possível uma maior qualidade de 
código em um menor tempo de 
implementação. 
Posteriormente esse framework pode ser 
extendido para web, a fim de buscarmos os 
mesmos objetivos para a maximização da 
produtividade. Mas esse é um projeto futuro.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O resultado final obtido baseado na pesquisa 
e na análise de outras ferramentas 
semelhantes é uma versão parcial do 
framework, capaz de gerar janelas de cadastro 
(inserção e alteração de dados) e de listagem 
(ainda não 100% prontas). 
Para geração da versão atual da ferramenta, 
foi necessária muita pesquisa e estudos 
independentes. Desta forma, o bolsista pôde 
especializar-se na linguagem de programação, 
avançando em tópicos não presentes em um 
curso técnico em informática, como reflection 
(meta-programação). 
A ferramenta pode sofrer resistência de uso, 
visto que conforme defendeu Marins (2008) o 
uso de frameworks encontra resistência no 
mercado de trabalho por motivos como a 
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acomodação de programadores em métodos 
comuns de programação e a dificuldade em 
aprender frameworks novos, pois tal 
aprendizado é semelhante ao aprendizado de 
uma outra linguagem ou técnica de 
programação. 
Porém, dada a carência do mercado por 
frameworks capazes de gerar interface gráfica 
e a possibilidade de projeção da instituição em 
nível nacional, o desenvolvimento do projeto 
mostra-se viável. Conclui-se, até então, que 
apesar do muito que já foi feito, há muitos 
desafios e estes desafios apresentam uma 
oportunidade para maturação no 
desenvolvimento do projeto do futuro bolsista 
e também do orientador. 
 

CONCLUSÃO 
 
Durante este longo período de pesquisa, foi 
notado o crescimento e o amadurecimento do 
bolsista em relação a linguagem de 
programação JAVA, pois ao lado de seu 
orientador, temas como reflexão e 
introspecção (meta programação) puderam 
ser abordados. Com o perfil autodidata do 
bolsista, e o acompanhamento do professor 
orientador, o resultado almejado pode ser 
alcançado. 
Apesar das dificuldades apresentadas, o 
resultado alcançado foi satisfatório, 
avançando-se até o ponto de desejado. Sendo 
assim, já é possível a criação de janelas 
utilizando a ferramenta proposta. Contudo, seu 
resultado ainda não é definitivo, pois existem 
detalhes que precisam ser revistos, como o 
layout das janelas, já que o posicionamento 
dos componentes e o tamanho da janela varia 
bastante de acordo com a quantidade de 
componentes, o que gera, em alguns casos, 

formatos incoerentes de janela. 
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