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Resumo: O projeto visa desenvolver um gerador de SQL’s 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 como 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. 
Porém, um dos principais problemas de quem 
desenvolve softwares em Java é que a 
linguagem é orientada a objetos, mas o banco 
de dados é relacional. Dessa forma, sempre é 
necessário desenvolver uma série de 
comandos SQL, afim de que seja possível 
persistir os dados em banco. 
A finalidade desse projeto é desenvolver um 
framework gerador de SQLs, de forma que 
grande parte do trabalho que seria feito em 
tarefas rotineiras seja desenvolvido por esse 
framework, fazendo com que seja possível 
uma maior qualidade de código em um menor 
tempo de implementação. 
Os objetivos específicos são: 
 

• Melhoria nos processos de 
desenvolvimento de software 
utilizando banco de dados relacional; 

• Redução no tempo de 
desenvolvimento de softwares, 
através da automatização de geração 
de comandos SQL; 

• Aumento da capacidade de 
manutenção dos aplicativos 
desenvolvidos em linguagem Java 
para ambiente padrão Windows; 

• Acesso ao banco de dados 
obedecendo e se integrando ao 
paradigma de orientação a objetos; 

• Manter a portabilidade da linguagem 
no processo de automatização gerado 
pelo framework, possibilitando o uso 
do gerador em quaisquer plataformas. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O resultado final obtido é uma ferramenta 
capaz de gerar e persistir em banco DML’s 
(Insert,Update e Delete) e DCL’s(Select), 
dando suporte a herança. 
Para geração da versão atual da ferramenta, 
foi necessário 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 meta-
classe. 
A ferramenta pode sofrer resistência de uso. 
Conforme defendeu Marins (2008), o uso de 
frameworks encontra resistência no mercado 
de trabalho por motivos como a acomodação 
de programadores em métodos comuns de 
programação e a dificuldade em aprender 
frameworks novos, pois tal aprendizado é 
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semelhante ao aprendizado de outra 
linguagem ou técnica de programação. 
Porém, devido à carência do mercado por 
frameworks capazes de persistir dados em 
banco e a possibilidade de projeção da 
instituição em nível nacional, o 
desenvolvimento do projeto mostra-se viável. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Defensor Data Objects atuando 
como mediador entre a aplicação Orientada a 
Objetos e o Banco de Dados  Relacional. 

 
CONCLUSÃO 
 
Após onze meses de pesquisa e 
desenvolvimento, percebe-se a necessidade 
de uma ferramenta de persistência em banco 
de dados que faça isso de forma rápida e 
descomplicada. O impacto de um software 
dessa natureza em âmbitos regionais é 
bastante significativo, além dos ganhos de 
cunho científico, uma vez que, o estudo do 
tema pode e deve ser fonte de novas ideias e 
trabalhos a serem desenvolvidos. 
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