
Dean Wampler

Novatec

Programação 
Funcional

para Desenvolvedores Java



Authorized Portuguese translation of the English edition of titled Functional Programming for Java De-
velopers, First Edition ISBN 9781449311032 © 2011 Dean Wampler. This translation is published and sold 
by permission of O'Reilly Media, Inc., the owner of all rights to publish and sell the same.

Tradução em português autorizada da edição em inglês da obra Functional Programming for Java Devel-
opers, First Edition ISBN 9781449311032 © 2011 Dean Wampler. Esta tradução é publicada e vendida com 
a permissão da O'Reilly Media, Inc., detentora de todos os direitos para publicação e venda desta obra.

© Novatec Editora Ltda. 2012.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998. É proibida a reprodução desta obra, 
mesmo parcial, por qualquer processo, sem prévia autorização, por escrito, do autor e da Editora.

Editor: Rubens Prates
Tradução: Acauan Pereira Fernandes
Revisão gramatical: Giacomo Leone Neto
Editoração eletrônica: Carolina Kuwabata

ISBN: 978-85-7522-316-1

Histórico de impressões:

Setembro/2012 Primeira edição

Novatec Editora Ltda.
Rua Luís Antônio dos Santos 110
02460-000 – São Paulo, SP – Brasil
Tel.: +55 11 2959-6529
Fax: +55 11 2950-8869
E-mail: novatec@novatec.com.br
Site: www.novatec.com.br
Twitter: twitter.com/novateceditora
Facebook: facebook.com/novatec
LinkedIn: linkedin.com/in/novatec

MP20120904

Dados  Internacionais  de  Catalogação na  Publicação  (CIP)
(Câmara  Brasileira  do  Livro,  SP,  Brasil)

        Wampler, Dean
           Programação funcional para desenvolvedores 
        Java / Dean Wampler ; [tradução Acauan Pereira 
        Fernandes]. -- São Paulo : Novatec Editora, 
        2012.

           Título original: Functional programming for 
        Java developers
           Bibliografia
           ISBN 978-85-7522-316-1

           1. Java (Linguagem de programação para 
        computador) I. Título.

12-11198                                    CDD-005.133

            Índices para catálogo sistemático:

        1. Java : Linguagem de programação : 
              Computadores : Processamento de dados
              005.133



5

Sumário

Sobre o autor ..........................................................................................................7

Prefácio ..................................................................................................................8
Bem-vindo à Programação Funcional para desenvolvedores Java ................ 8
Convenções usadas neste livro .................................................................10
Usando os exemplos de código de acordo com a política da O’Reilly ......... 11
Obtendo os exemplos de código .............................................................. 11
Como entrar em contato .........................................................................12
Agradecimentos ......................................................................................12

Capítulo 1 ■ Por que programação funcional? .........................................................13
Tenho que ser bom na escrita de programas concorrentes ......................... 14
A maioria dos programas são apenas problemas de gerência de dados .......15
A programação funcional é mais modular ................................................16
Tenho que trabalhar cada vez mais rapidamente .......................................18
A programação funcional é um retorno à simplicidade .............................19

Capítulo 2 ■ O que é programação funcional? .........................................................20
Os princípios fundamentais da programação funcional ............................ 21

Evitar o estado mutável ...................................................................... 21
Funções como valores de primeira classe ............................................24
Lambdas e closures ............................................................................27
Funções de ordem mais alta ...............................................................28
Funções sem efeitos colaterais ............................................................29
Recursão............................................................................................29
Avaliação postergada vs. antecipada .................................................... 31
Programação declarativa vs. imperativa ...............................................32



Programação Funcional para Desenvolvedores Java6

Projetando tipos ......................................................................................34
E os valores nulos? .............................................................................34
Tipos de dados algébricos e abstratos .................................................39

Exercícios ...............................................................................................40

Capítulo 3 ■ Estruturas de dados e algoritmos ........................................................41
Listas ..................................................................................................... 41
Mapas ....................................................................................................49
Funções combinadoras: as ferramentas poderosas para coleções ...............49
Estruturas de dados persistentes ..............................................................58
Algumas ideias finais sobre estruturas de dados e algoritmos ................... 60
Exercícios ...............................................................................................62

Capítulo 4 ■ Concorrência funcional .......................................................................64
Modelo de atores ....................................................................................64
Software Transactional Memory ............................................................. 68
Exercícios ...............................................................................................72

Capítulo 5 ■ Uma programação orientada a objetos melhor ....................................73
Código imperativo e mutável ...................................................................73
Princípio da substituição de Liskov  .........................................................74
Mais sobre padrões de projeto .................................................................76

Correspondência de padrões ............................................................. 77
O que faz com que um tipo seja bom? ......................................................80
Repensando o middleware orientado a objetos ......................................... 81
Exercícios ...............................................................................................82

Capítulo 6 ■ Para onde ir daqui ..............................................................................83
Ferramentas funcionais para Java ............................................................85
Recapitulação .........................................................................................85
Exercício .................................................................................................87

Apêndice ■ Referências ..........................................................................................88

Glossário ...............................................................................................................93


