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capítulo 1
Iniciando

Antes de mergulharmos mais fundo, gostaria de preparar rapidamente o 
campo do jogo. Neste capítulo, definirei termos-chaves, compararei as vanta-
gens e desvantagens das duas abordagens de desenvolvimento mais comuns 
e darei um curso intensivo sobre as três tecnologias web básicas deste livro.

Aplicativos web versus aplicativos nativos
Em primeiro lugar, gostaria de definir o que quero dizer com aplicativo web 
e aplicativo nativo e analisarei suas vantagens e desvantagens.

O que é um aplicativo web?
Para mim, um aplicativo web é, basicamente, um website que é otimizado 
especificamente para uso em um smartphone. O conteúdo do site pode ser 
qualquer coisa, desde um site padrão de uma empresa pequena até uma 
calculadora de hipoteca ou um registrador diário de calorias – o conteúdo 
é irrelevante. As características que definem um aplicativo web são as se-
guintes: a interface de usuário (IU) é criada com tecnologias web padrão, 
está disponível em uma URL (pública, privada ou talvez por trás de um 
login) e é otimizada para as características de um dispositivo móvel. Um 
aplicativo web não é instalado no telefone, não está disponível no Android 
Market e não é escrito em Java.
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O que é um aplicativo nativo?
Em comparação, aplicativos nativos são instalados no telefone Android, 
têm acesso ao hardware (falantes, acelerômetro, câmera etc.) e são escritos 
em Java. A característica definidora de um aplicativo nativo, entretanto, é 
o fato de estar disponível no Android Market – um recurso que capturou 
a imaginação de uma grande quantidade de empreendedores de software 
no mundo inteiro, eu inclusive.

Vantagens e desvantagens
Diferentes aplicativos têm diferentes requisitos. Alguns aplicativos são mais 
apropriados para as tecnologias web do que outros. Conhecer as vantagens 
e desvantagens de cada abordagem lhe ajudará a tomar uma decisão melhor 
sobre qual caminho é o apropriado para a sua situação.

Aqui estão as vantagens do desenvolvimento de aplicativos nativos:

•	 Milhões	de	donos	de	cartões	de	crédito	registrados	estão	a	um	clique	
de distância.

•	 Você	pode	acessar	todos	os	recursos	interessantes	de	hardware	do	
dispositivo.

Aqui estão as desvantagens do desenvolvimento de aplicativos nativos:

•	 Você	tem	de	pagar	para	se	tornar	um	desenvolvedor	Android.

•	 Seu	aplicativo	só	será	executado	em	telefones	Android.

•	 Você	tem	de	desenvolver	usando	Java.

•	 O	ciclo	de	desenvolvimento	é	lento	(desenvolver,	compilar,	instalar,	
repetir).

Aqui estão as vantagens do desenvolvimento de aplicativos web:

•	 Desenvolvedores	web	podem	usar	suas	ferramentas	de	autoração	atuais.

•	 Você	pode	usar	habilidades	web	de	projeto	e	desenvolvimento	atuais.

•	 Seu	aplicativo	será	executado	em	qualquer	dispositivo	que	tenha	um	
navegador web.

•	 Você	pode	consertar	falhas	em	tempo	real.

•	 O	ciclo	de	desenvolvimento	é	rápido.
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Aqui estão as desvantagens do desenvolvimento de aplicativos web:

•	 Você	não	pode	acessar	todos	os	recursos	interessantes	de	hardware	
do telefone.

•	 Você	tem	de	fazer	seu	próprio	sistema	de	pagamento	se	quiser	cobrar	
pelo aplicativo.

•	 Pode	ser	difícil	obter	efeitos	sofisticados	de	IU.

Qual abordagem é a correta para você?
Aqui é onde isso fica interessante. A natureza sempre online do telefone 
Android cria um ambiente no qual a separação entre um aplicativo web e 
um aplicativo nativo fica turva. Há até mesmo alguns recursos pouco co-
nhecidos do navegador web do Android (veja o capítulo 6) que permitem 
a você tornar um aplicativo web off-line, se quiser. Mais ainda, diversos 
projetos de terceiros – dos quais o PhoneGap é o mais notável – estão de-
senvolvendo ativamente soluções que permitem aos desenvolvedores web 
pegar um aplicativo web e empacotá-lo como um aplicativo nativo para 
Android e outras plataformas móveis.

Para mim, essa é a mistura perfeita. Posso escrever na minha linguagem 
preferida, lançar um produto como um aplicativo web puro (para Android 
e quaisquer outros dispositivos que tenham um navegador moderno) e usar 
o mesmo código-base para criar uma versão nativa melhorada que possa 
acessar o hardware do dispositivo e potencialmente ser vendido no Android 
Market. Essa é uma ótima forma de criar um modelo “freemium” para o 
seu aplicativo – permitir acesso livre (free) ao aplicativo web e cobrar pela 
versão nativa com mais recursos.

Curso intensivo de programação web
As três principais tecnologias que usaremos para criar aplicativos web são 
HTML, CSS e JavaScript. Nós as examinaremos rapidamente para garan-
tir que estamos falando a mesma língua antes de entrar no material mais 
sofisticado. 
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Introdução à HTML
Quando você navega na web, as páginas que visualiza são apenas docu-
mentos de texto no computador de outra pessoa. O texto em uma página 
web típica é encapsulado em tags HTML, que informam ao seu navegador 
sobre a estrutura do documento. Com essas informações, o navegador pode 
decidir como exibir as informações de uma forma que faça sentido.

Considere o trecho de página web mostrado no exemplo 1.1. Na primeira 
linha, a string Hi there! fica encapsulada em um par de tags h1. Perceba que 
a tag de abertura e a tag de fechamento são ligeiramente diferentes: a tag de 
fechamento possui uma barra (/) como segundo caractere, enquanto a de 
abertura não a tem.

Encapsular texto em tags h1 informa ao navegador que as palavras dentro 
delas são um cabeçalho, o que fará com que ela seja exibida em um texto 
grande em negrito na sua própria linha. Também há tags de cabeçalho h2, 
h3, h4, h5 e h6. Quanto menor o número, mais importante o cabeçalho, de 
modo que um texto encapsulado em uma tag h6 será menor (ou seja, com 
aparência menos importante) do que o texto encapsulado em uma tag h3.

Após a tag h1 do exemplo 1.1, há duas linhas encapsuladas em tags p. Essas 
são chamadas tags de parágrafo. Os navegadores exibirão cada parágrafo na 
sua própria linha. Se o parágrafo for suficientemente grande para exceder 
a largura da janela do navegador, o texto continuará na próxima linha. Em 
qualquer caso, uma linha em branco será inserida após o parágrafo para 
separá-lo do próximo item da página.

Exemplo 1.1 – Trecho HTML 

<h1>Hi there!</h1>

<p>Thanks for visiting my web page.</p>

<p>I hope you like it.</p>

Você	também	pode	colocar	tags	HTML	dentro	de	outras	tags	HTML.	O	
exemplo 1.2 mostra uma tag de lista não ordenada (ul) que contém três itens 
de lista (li). Em um navegador, isso aparece na forma de uma lista com 
marcadores com cada item na sua própria linha. Quando você tem uma ou 
mais tags dentro de outra, as tags internas são chamadas de elementos filhos 

– ou filhos – da tag mãe. Assim, neste exemplo, as tags li são filhas de ul.
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Exemplo 1.2 – Lista não ordenada

<ul>

 <li>Pizza</li>

 <li>Beer</li>

 <li>Dogs</li>

</ul>

As tags examinadas até aqui são todas tags de bloco. A característica defini-
dora das tags de bloco é que são exibidas em uma linha só para elas, sem 
elementos à esquerda ou à direita. É por isso que o cabeçalho, os parágra-
fos e itens de lista avançam para baixo na página em vez de avançarem ao 
longo dela. O oposto de uma tag de bloco é uma tag inline, a qual, conforme 
o nome dá a entender, pode aparecer dentro de uma linha. A tag de ênfase 
(em) é um exemplo de uma tag inline, e se parece com isto:

<p>I <em>really</em> hope you like it.</p>

O avô das tags inline – e possivelmente o recurso mais interessante de 
HTML – é a tag a. O “a” quer dizer anchor, mas às vezes também irei me 
referir a ela como um link ou hyperlink. Texto encapsulado em uma tag 
anchor pode ser clicado, de modo que clicar nele faz com que o navegador 
carregue uma nova página HTML.

Para informar ao navegador qual nova página carregar, temos de adicionar 
o que é chamado de um atributo à tag. Atributos são valores nomeados que 
você insere em uma tag de abertura. Em uma tag anchor, você usa o atributo 
href para especificar a localização da página-alvo. Aqui está um link para a 
página inicial do Google:

<a href="http://www.google.com/">Google</a>

Pode parecer um pouco confuso se você não estiver acostumado a ler 
HTML, mas você deve conseguir reconhecer a URL da página inicial do 
Google.	Você	verá	muitas	tags	a e atributos href por todo o livro, então gaste 
um minuto para se acostumar com eles, caso não fiquem claros de início.

Há algumas coisas a ter em mente quanto aos atributos. Diferentes 
tags	HTML	permitem	diferentes	atributos.	Você	pode	incluir	múltiplos	
atributos	a	uma	tag	de	abertura	separando-os	com	espaços.	Você	nunca	
adiciona atributos a uma tag de fechamento. Há centenas de combinações 
possíveis de atributos e tags, mas não esquente a cabeça – só temos que 
nos preocupar com cerca de uma dúzia deles neste livro inteiro.
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O trecho HTML que estamos examinando normalmente ficaria na seção body 
de um documento HTML completo. Um documento HTML é constituído 
de duas seções: o cabeçalho e o corpo. O corpo é onde você coloca todo o 
conteúdo que quer que os usuários vejam. O cabeçalho contém informa-
ções sobre a página, a maior parte das quais ficam invisíveis para o usuário.

O corpo e o cabeçalho são sempre encapsulados em um elemento html. 
O exemplo 1.3 mostra o trecho mostrado anteriormente no contexto de 
um documento HTML apropriado. Por enquanto, a seção head contém um 
elemento title, que informa ao usuário qual texto exibir na barra de título 
da janela.

Exemplo 1.3 – Um documento HTML apropriado

<html>

 <head>

  <title>My Awesome Page</title>

 </head>

 <body>

  <h1>Hi there!</h1>

  <p>Thanks for visiting my web page.</p>

  <p>I hope you like it.</p>

  <ul>

   <li>Pizza</li>

   <li>Beer</li>

   <li>Dogs</li>

  </ul>

 </body>

</html>

Normalmente, quando você usa seu navegador web, está visualizando pá-
ginas hospedadas na Internet. Todavia, os navegadores são perfeitamente 
adequados para exibir documentos HTML que estejam na sua máquina 
local, também. Para mostrar a você do que estou falando, convido-lhe a 
abrir um editor de texto e digitar o código do exemplo 1.3.
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Escolhendo o editor de textos correto

Alguns editores de textos não são apropriados para autoração HTML. Em 
especial, você vai querer evitar editores que suportem edição rica de textos, 
como o Microsoft WordPad (Windows) ou o TextEdit (Mac OS X). Esses 
tipos de editores podem gravar seus arquivos em formatos outros além do 
texto puro, o que estragará seu HTML. Se você tiver de usar o TextEdit, 
grave em texto puro selecionando Format > Make Plain Text. No Windows, use 
o Notepad, em vez do WordPad.

Se você estiver no mercado procurando um bom editor de textos, minha 
recomendação no Mac é o TextMate. Para o Windows, tanto o E Text Editor 
quanto o Sublime Text são ótimos.

Se você estiver procurando um gratuito, pode baixar o Text Wrangler 
para o Mac. Para o Windows, o Notepad2 e o Notepad++ são altamente 
recomendados. O Linux vem com um conjunto de editores de texto, como 
o vi, o nano, o emacs e o gedit.

Quando você estiver digitando o código do exemplo 1.3, grave-o no seu 
desktop como test.html e depois abra o Chrome e selecione File > Open File. 
Dar um clique duplo em test.html também funcionará, mas poderá abrir no 
seu editor de texto ou em outro navegador, conforme a sua configuração.

Mesmo se não for o seu navegador favorito, você deve usar o Chrome ao 
testar seus aplicativos web Android em um navegador web desktop, por-
que o Chrome é o navegador desktop mais próximo do navegador móvel 
do Android. O Chrome está disponível para Mac e Windows a partir de 
http://google.com/chrome.

Introdução à CSS
Conforme você viu, navegadores apresentam determinados elementos 
HTML com estilos distintos (por exemplo, cabeçalhos são grandes e em 
negrito, parágrafos são seguidos por uma linha em branco, e assim por 
diante). Esses estilos são muito básicos e têm como objetivo ajudar o leitor 
a entender a estrutura e o significado do documento.

Para ir além dessa apresentação baseada na estrutura, você usa as Cascading 
Style Sheets (CSS), ou Folhas de Estilos em Cascata. CSS é uma linguagem 
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de folhas de estilos que você usa para definir a apresentação visual de um 
documento	HTML.	Você	pode	usar	CSS	para	definir	coisas	simples	como	a	
cor do texto, seu tamanho e estilo (negrito, itálico etc.) ou coisas complexas, 
como o layout da página, sua opacidade e muito mais.

O exemplo 1.4 mostra uma regra CSS que instrui o navegador a exibir 
qualquer texto encapsulado no elemento body usando a cor vermelha. Neste 
exemplo, body é o seletor (especifica o que é afetado pela regra) e as chaves 
envolvem a declaração (a própria regra). A declaração inclui um conjunto 
de propriedades e seus valores. Neste exemplo, color é a propriedade e red é o 
valor da propriedade color.

Exemplo 1.4 – Uma regra CSS simples

body { color: red; }

Nomes de propriedades são predefinidos na especificação CSS, o que signi-
fica que você não pode simplesmente inventá-los. Cada propriedade espera 
receber um valor apropriado, e pode haver muitos valores apropriados e 
formatos de valores para uma determinada propriedade.

Por exemplo, você pode especificar cores com palavras-chaves predefinidas 
como red ou usando a notação de código de cores HTML, que usa uma 
notação hexadecimal: um sinal de cerquilha (#) seguido por três pares de 
dígitos hexadecimais (0–F) representando (da esquerda para a direita) os 
valores vermelho, verde e azul (vermelho é representado como #FF0000). Pro-
priedades que esperam receber medidas podem receber valores como 10px, 
75% e 1em. O exemplo 1.5 mostra declarações mais comuns. O código de cor 
mostrado para background-color corresponde ao grey CSS.

Exemplo 1.5 – Algumas declarações CSS comuns

body {

 color: red;

 background-color: #808080;

 font-size: 12px;

 font-style: italic;

 font-weight: bold;

 font-family: Arial;

}
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Os seletores vêm em uma diversidade de tipos. Se você quiser que todos 
os seus hyperlinks (o elemento a) sejam exibidos em itálico, adicione o 
seguinte à sua folha de estilos:

a { font-style: italic; }

Se você quiser ser mais específico e só colocar em itálico os hyperlinks que 
estejam em algum lugar dentro de uma tag h1, adicione o seguinte à sua 
folha de estilos:

h1 a { font-style: italic; }

Você	também	pode	definir	seus	próprios	seletores	personalizados	adicionando	
atributos id e/ou class às suas tags HTML. Analise o seguinte trecho HTML:

<h1 class="loud">Hi there!</h1>

<p id="highlight"> Thanks for visiting my web page.</p>

<p>I hope you like it.</p>

<ul>

 <li class="loud">Pizza</li>

 <li>Beer</li>

 <li>Dogs</li>

</ul>

Se adicionarmos (veremos mais sobre isto em um momento) .loud { font-style: 
italic; } ao CSS deste HTML, Hi there! e Pizza aparecerão em itálico porque 
ambos têm a classe loud. O ponto na frente do seletor .loud é importante 
– é como o CSS sabe procurar tags HTML com uma classe chamada loud. 
Se você omitir o ponto, o CSS procurará uma tag loud, que não existe neste 
trecho (ou no próprio HTML, no que lhe diz respeito).

Aplicar CSS por id é semelhante. Para adicionar um preenchimento de fundo 
amarelo à tag de parágrafo highlight, use a seguinte regra:

#highlight { background-color: yellow; }

Aqui, o símbolo # faz com que o CSS procure uma tag HTML cujo id seja 
igual a highlight.

Para recapitular, você pode optar por selecionar elementos pelo nome da 
tag (e.g., body, h1, p), pelo nome da classe (e.g., .loud, .subtle, .error) ou pelo ID 
(e.g., #highlight, #login, #promo). E você pode ser mais específico encadeando 
seletores (e.g., h1 a, body ul .loud).
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Há diferenças entre class e id. Use atributos class quando tiver mais de 
um item na página com o mesmo valor para class. Ao contrário desses, 
valores id devem ser únicos na página.

Quando aprendi isso, eu percebi que poderia sempre usar apenas atributos 
de classe, de modo que não teria de me preocupar com a possibilidade 
de me confundir com um valor de ID. Entretanto, selecionar elementos 
pelo ID é muito mais rápido do que por classe, de forma que você pode 
prejudicar seu desempenho usando excessivamente seletores de classe.

Aplicando uma folha de estilos

Agora você entende os fundamentos de CSS, mas como fazer para aplicar 
uma folha de estilos a uma página HTML? Muito simples, na verdade! 
Em primeiro lugar, grave o arquivo CSS em algum lugar no seu servidor 
(geralmente no mesmo diretório do seu arquivo HTML, embora possa 
colocá-lo em um subdiretório).

A seguir, conecte a folha de estilos ao cabeçalho do documento HTML, 
conforme mostrado no exemplo 1.6. O atributo href nesse exemplo é um 
caminho relativo, o que significa que aponta para um arquivo de texto 
chamado screen.css	no	mesmo	diretório	da	página	HTML.	Você	também	
pode especificar links absolutos, como o seguinte:

http://example.com/screen.css

Se estiver gravando seus arquivos HTML na sua máquina local, você vai 
querer manter as coisas simples: coloque o arquivo CSS no mesmo dire-
tório do arquivo HTML e use um caminho relativo, conforme mostrado 
no exemplo 1.6.

Exemplo 1.6 – Conectando-se a uma folha de estilos CSS

<html>

 <head>

  <title>My Awesome Page</title>

  <link rel="stylesheet" href="screen.css" type="text/css" />

 </head>

 <body>

  <h1 class="loud">Hi there!</h1>

  <p id="highlight"> Thanks for visiting my web page.</p>
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  <p>I hope you like it.</p>

  <ul>

   <li class="loud">Pizza</li>

   <li>Beer</li>

   <li>Dogs</li>

  </ul>

 </body>

</html>

O exemplo 1.7 mostra o conteúdo de screen.css.	Você	deve	gravar	este	arquivo	
no mesmo local do arquivo HTML.

Exemplo 1.7 – Uma folha de estilos simples

body {

 font-size: 12px;

 font-weight: bold;

 font-family: Arial;

}

a { font-style: italic; }

h1 a { font-style: italic; }

.loud { font-style: italic; }

#highlight { background-color: yellow; }

Vale	a	pena	salientar	que	você	pode	conectar	folhas	de	estilos	que	estejam	
hospedadas em domínios diferentes daquele que hospeda o documento 
HTML. Entretanto, é considerado rude conectar-se às folhas de estilos de 
outras pessoas sem permissão, então, por favor, conecte-se apenas às suas 
próprias folhas de estilos.

Para um curso intensivo, rápido e completo sobre CSS, recomendo enfa-
ticamente CSS Pocket Reference: Visual Presentation for the Web, de Eric Meyer 
(O’Reilly). Meyer é a última palavra no que diz respeito a CSS, e esse livro 
específico é suficientemente curto para ser lido durante a típica carona 
matinal (a menos que você seja a pessoa dirigindo; nesse caso, pode levar 
muito mais tempo – eu disse curso “intensivo”1?)

1 N. de T.: No original em inglês, “crash” course, fazendo um trocadilho com a palavra “crash” 
(batida).
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Introdução ao JavaScript
Neste ponto, você sabe como estruturar um documento com HTML e como 
modificar sua apresentação visual com CSS. Agora mostrarei a você como 
o JavaScript pode fazer a web executar tarefas.

JavaScript é uma linguagem de script que você pode adicionar a uma 
página HTML para torná-la mais interativa e conveniente para o usuário. 
Por exemplo, você pode escrever um código JavaScript que inspecione os 
valores digitados em um formulário para garantir que sejam válidos. Ou 
pode fazer um código JavaScript mostrar ou esconder elementos de uma 
página, dependendo de onde o usuário clica. O JavaScript pode até contatar 
o servidor web para executar alterações no banco de dados sem atualizar 
a página web atual.

Assim como qualquer linguagem de script moderna, o JavaScript possui 
variáveis, arrays, objetos e todas as estruturas de controle típicas (por 
exemplo, if, while, for). O exemplo 1.8 mostra um trecho de JavaScript que 
ilustra muitos conceitos básicos da linguagem (não tente colocar isso no seu 
arquivo HTML ainda; mostrarei a você como misturar HTML e JavaScript 
em um instante).

Exemplo 1.8 – Sintaxe JavaScript básica

var foods = ['Apples', 'Bananas', 'Oranges']; ❶
for (var i=0; i<foods.length; i++) { ❷
 if (foods[i] == 'Apples') { ❸
  alert(foods[i] + ' are my favorite!'); ❹
 } else {

  alert(foods[i] + ' are okay.'); ❺
 }

}

Eis uma explicação do que está acontecendo aqui:

❶ Define um array (uma lista de valores) chamado foods que contém três 
elementos.

❷ Abre um laço for típico que inicializa uma variável chamada i com 
o valor 0 e especifica um critério de saída – neste caso, sai quando i 
for maior do que o comprimento do array foods e incrementa i em 
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1 cada vez que percorre o laço (i++ é um atalho para “adicione 1 ao 
valor atual de i”).

❸ Uma variedade de if que verifica se o elemento atual do array é igual 
a Apples.

❹ Exibido se o elemento atual do array for igual a Apples.

❺ Exibido se o elemento atual do array não for igual a Apples.

Aqui estão alguns pontos sobre a sintaxe do JavaScript que vale a pena 
serem observados:

•	 Instruções	são	terminadas	com	ponto	e	vírgula	(;).

•	 Blocos	de	código	ficam	entre	chaves	({}).

•	 Variáveis	são	declaradas	usando-se	a	palavra-chave	var. 

•	 Elementos	de	arrays	podem	ser	acessados	com	a	notação	de	colchetes	
([]).

•	 Chaves	de	arrays	começam	em	0.

•	 O	sinal	de	igual	(=) é o operador de atribuição (atribui um valor a 
uma variável).

•	 O	sinal	duplo	de	igual	(==) é o operador lógico de equivalência (com-
para dois valores e resulta em verdadeiro se forem equivalentes).

•	 O	sinal	de	mais	(+) é o operador de concatenação de strings (junta 
duas strings).

Para os nossos objetivos, a funcionalidade mais importante do JavaScript 
é que ele pode interagir com os elementos de uma página HTML (os que 
gostam de soar mais modernos chamam isso de “manipular o DOM”). O 
exemplo 1.9 mostra um pequeno trecho de JavaScript que altera um texto 
na página quando o usuário clica no h1. Crie um novo arquivo no seu editor 
de textos, grave-o como onclick.html e abra o documento no seu navegador. 
Clique no texto com rótulo “Click me!” e assista a sua alteração.

DOM significa Document Object Model e, neste contexto, representa a 
compreensão	do	navegador	em	relação	a	uma	página	HTML.	Você	pode	
ler mais sobre o DOM aqui: http://en.wikipedia.org/wiki/Document_Ob-
ject_Model.
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Exemplo 1.9 – Manipulador onclick simples

<html>

 <head>

  <title>My Awesome Page</title>

  <script type="text/javascript" charset="utf-8"> ❶
   function sayHello() { ❷
    document.getElementById('foo').innerHTML = 'Hi there!'; ❸
   } ❹
  </script> ❺
 </head>

 <body>

  <h1 id="foo" onclick="sayHello()">Click me!</h1> ❻
 </body>

</html>

Aqui está a explicação:

❶ Um bloco de script no cabeçalho do documento HTML.

❷ Esta linha define uma função JavaScript chamada sayHello() dentro 
do bloco de script.

❸ A função sayHello() contém uma única instrução que faz o navegador 
procurar um elemento que tenha o ID igual a foo, configurando seu 
conteúdo HTML interno como Hi there!. O efeito disso no navegador 
é que o texto “Click me!” será substituído por “Hi there!” quando o 
usuário clicar no elemento h1.

❹ Final da função sayHello().

❺ Final do bloco de script.

❻ O atributo onclick do elemento h1 diz ao navegador para fazer algo 
quando o usuário clicar no elemento h1, a saber, executar a função 
sayHello().

Voltando	aos	dias	difíceis	do	desenvolvimento	web,	diferentes	navegadores	
tinham diferentes suportes a JavaScript. Isso significa que seu código poderia 
executar	no	Safari	2,	mas	não	no	Internet	Explorer	6.	Você	tinha	muito	tra-
balho testando cada navegador (e até mesmo versões diferentes do mesmo 
navegador) para assegurar que seu código funcionaria em todos. Conforme 
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o número e as versões de navegadores aumentaram, tornou-se impossível 
testar e manter seu código JavaScript para cada ambiente. Nesse momento, 
a programação web com JavaScript tornou-se um inferno.

Entra em cena a jQuery. jQuery é uma biblioteca JavaScript relativamente 
pequena que permite a você escrever seu código de uma forma que funcione 
da mesma maneira em uma diversidade de navegadores. Mais ainda, ela 
simplifica muito uma diversidade de tarefas comuns de desenvolvimento 
web. Por esses motivos, uso jQuery na maioria do meu trabalho de desen-
volvimento web, e a usarei nos exemplos JavaScript deste livro. O exemplo 
1.10 é uma versão do exemplo 1.9 reescrita usando jQuery. Crie um novo 
arquivo no seu editor de textos, copie esta listagem nele e grave-o como 
jquerytest.html. A seguir, baixe jquery.js para o mesmo diretório. Abra, então, 
o arquivo no seu navegador web e experimente-o.

Downloads, documentação e tutoriais da jQuery estão disponíveis em 
http://jquery.com. Para usar jQuery conforme mostrado no exemplo 1.10, 
você precisará baixá-la, renomear o arquivo que você tiver baixado (algo 
como jquery-1.4.2.min.js) para jquery.js e colocar uma cópia dele no mesmo 
diretório do seu documento HTML.

Exemplo 1.10 – Manipulador onclick com jQuery

<html>

 <head>

  <title>My Awesome Page</title>

  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> ❶
  <script type="text/javascript" charset="utf-8">

   function sayHello() {

    $('#foo').text('Hi there!'); ❷
   }

  </script>

 </head>

 <body>

  <h1 id="foo" onclick="sayHello()">Click me!</h1>

 </body>

</html>
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❶	 Esta linha inclui a biblioteca jquery.js. Ela usa um caminho relativo, o 
que significa que o arquivo fica no mesmo diretório da página que a 
está usando (este exemplo não funcionará corretamente a menos que 
a biblioteca jQuery, jquery.js, esteja lá). Entretanto, você pode inclui-
-la diretamente a partir de uma diversidade de lugares onde estiver 
disponível.

❷	 Perceba a redução na quantidade de código que precisamos escrever 
para substituir o texto no elemento h1. Isso pode não parecer grande 
coisa em um exemplo trivial como este, mas posso garantir a você 
que é uma grande ajuda em soluções complexas.

Veremos	muitos	exemplos	de	jQuery	do	mundo	real	posteriormente,	de	
modo que deixarei assim como está, por enquanto.


