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capítulo 1
Introdução e visão geral

A Web, que já é uma das áreas de desenvolvimento mais rápido em tecnolo-
gia, está acelerando. Isso é uma notícia tanto boa quanto ruim para aqueles 
de nós que planejam conseguir seu sustento com a criação de softwares. 
Hoje, bons desenvolvedores têm a rara oportunidade de fazer aquilo que 
amam e ampliar seus horizontes, além de evoluir e derivar uma satisfação 
ainda maior de seu trabalho, desde que estejam dispostos a dedicar o es-
forço necessário para compreender o enorme acervo de conhecimento em 
rápida expansão.

Carreiras fantásticas têm um preço. Como desenvolvedor de software, 
você deve pesquisar continuamente a próxima grande ferramenta que vai 
ajudá-lo a realizar mais, melhor e mais rápido. Aquilo com que você vai 
trabalhar daqui a dez anos será bastante diferente daquilo com que você 
está trabalhando hoje – em essência, você terá de retreinar a si mesmo várias 
vezes para se manter afiado.

Em seu livro de 2008, Outliers (Back Bay Books, lançado no Brasil pela 
Sextante, com o título Fora de série: Outliers), Malcolm Gladwell apresenta 
evidências de que são necessárias 10 mil horas de esforço para atingir o 
domínio em um nível profissional. Mesmo prodígios precisam dedicar o 
tempo necessário para atingir o sucesso; a diferença entre um profissional de 
desempenho médio e um de desempenho fantástico se resume à quantidade 
de tempo de prática dedicada pelo indivíduo. Escolher um livro como este 
coloca você nessa segunda categoria; agora mesmo você está dedicando o 
tempo extra para obter mais exposição aos limites do conhecimento dessa 
habilidade. O futuro está chegando, e você estará entre os primeiros posi-
cionados para aproveitá-lo.



17Capítulo 1 ■ Introdução e visão geral

O Node.js apresentou um exército de programadores à programação 
orientada por eventos. Independentemente de qual seja sua experiência 
em tecnologia, se chegar ao Node com uma mente aberta e deixar de lado 
quaisquer noções preconcebidas que possa ter sobre JavaScript, você sairá 
com maior apreciação de quão poderosa uma programação single-thread 
pode ser em um mundo que enlouqueceu por aplicações multi-thread. 
Além disso, você terá maior apreciação pela manipulação de eventos que 
lhe ajudará quando precisar enfrentar problemas de multi-thread em outras 
linguagens de programação.

O JavaScript é uma linguagem de programação única e às vezes mal-
-compreendida que finalmente alcançou seu lugar merecido na caixa de 
ferramentas de desenvolvimento. Uma vez que os conjuntos de ferramentas 
para desenvolvimento de aplicativos JavaScript continuam a melhorar e a 
amadurecer, você pode esperar que a importância dessa linguagem continue 
a crescer em organizações no mundo todo.

Construção de uma rede social
O projeto neste livro analisa como você pode construir uma rede social 
de estilo semelhante ao do LinkedIn, do MySpace ou do Facebook, com 
um pitada de rede em tempo real. Utilizando o Node.js, o Backbone.js e o 
MongoDB, você aprenderá a criar uma aplicação altamente responsiva que 
seja escalável para milhões de usuários.

Como exemplo, muitos dos componentes descritos ao longo do texto 
tomarão os mesmos atalhos para utilizar um método nativo fornecido 
pelo Node ou pelo MongoDB como forma de demonstrar determinadas 
funcionalidades que não seriam práticas em implantações “reais” extensas. 
Quando um desses atalhos for apresentado, eu destacarei esse ponto em 
uma nota especial e discutirei como começar a avançar para uma constru-
ção mais escalável e modificável. O desafio ao longo desse processo será 
tentar equilibrar a necessidade de clareza com a tarefa da construção de 
um aplicativo útil e real.

O que é uma rede social? “Rede social” é uma expressão simples que parece 
comunicar bastante significado – e, na ciência comportamental, ela o faz –, 
mas vamos analisar mais cuidadosamente as palavras individuais e aplicá-las 
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à internet. Uma “rede” é um grupo interconectado de sistemas que pode 
ser qualquer coisa – desde uma série de estradas que cruzam um país até 
uma fileira de computadores em um laboratório escolar, ou uma agenda 
repleta de contatos profissionais. A palavra “social” se refere à interação de 
organismos – como animais e pessoas – e à existência deles como um grupo 
inteiro. Então uma rede social nesse contexto significa um grupo interativo 
e interconectado de pessoas.

O componente humano é importante acima de tudo. Se você construir 
qualquer tipo de software, será negligente se desenvolver almejando uma 
meta ou funcionalidade específica sem primeiro (e constantemente) pensar 
na pessoa que deverá utilizar, em última análise, seu código finalizado, seja 
ela um cliente, um professor ou até mesmo você. A não ser que você visualize 
o propósito final de seu trabalho, resista à tentação de seguir avançando na 
estrada da programação apenas em nome da tecnologia.

Quando falamos em construir uma rede social, é claro que é impossível 
construir uma rede social conforme definida aqui. O que você estará criando 
é o fórum, os caminhos básicos, sobre os quais uma rede social pode criar 
raízes e crescer. Toda funcionalidade do sistema deve entregar esse objetivo, 
saindo do caminho do usuário e fornecendo o suficiente de um conjunto 
de funcionalidades para promover, encorajar e facilitar a comunicação sem 
elementos desnecessários. Essa é uma tarefa difícil de realizar, mas, em 
última análise, ela separa um produto medíocre de um excelente.

Modelo-Visão-Controlador (MVC)
Este livro faz referência e uso frequente do padrão de projeto Modelo-Visão-
-Controlador (MVC), tanto no lado do servidor quanto no da programação 
de frontend. Ainda que o MVC tenha sido popularizado na web pelo cres-
cimento do Ruby on Rails, ele foi primeiro desenvolvido para a plataforma 
Smalltalk na década de 1970.

O MVC como praticado hoje promove o desacoplamento de seu sistema 
em três componentes:
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Modelo

Uma estrutura contendo os dados que estão sendo lidos ou utilizados.

Visão

Uma interface por meio da qual o usuário interage com o modelo.

Controlador

Delega ações do usuário da visão para o modelo subjacente.

Modelos e controladores são tipicamente pareados; neste livro, a função do 
controlador será atuar como um contrato para aquilo que um usuário é 
capaz de fazer em um modelo e transmitir informações nos dois sentidos. 
Ainda que seja possível que um controlador realize ações em mais de um 
modelo, fazer isso deve ser considerado má forma: um modelo, um con-
trolador.

Visões são outra história; assim como na vida real, em software muitas 
vezes existem várias formas de compreendermos a mesma informação. 
Por exemplo, uma transcrição textual de uma gravação de áudio contém 
a mesma informação que o original, mas apresenta seu conteúdo de uma 
forma mais acessível a alguns usuários ou mais conveniente para outros. A 
internet está cheia de ótimos exemplos disso: muitos web services apresen-
tam dados tanto em formato JSON quanto XML, dois formatos diferentes 
que fornecem a mesma informação de formas distintas.

JavaScript puro
O uso do Node, do Backbone e do MongoDB vai permitir que você con-
centre a lógica de sua aplicação em uma única linguagem de programação, 
reduzindo, ao final, o número de conexões entre cada elemento de seu 
sistema. Como você verá, essa é uma forma convincente de programar, 
pois as fronteiras entre a interface de usuário (user interface, ou UI), a lógica 
de servidor do backend e a persistência do banco de dados se misturam 
em um sistema praticamente vivo. A imagem se torna mais clara conforme 
funções de rede em tempo real são gradualmente adicionadas; seus dados 
percorrerão todo o aplicativo e até mesmo usuários distintos, praticamente 
como se tudo estivesse acontecendo em concerto, em um único processo.
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Existem armadilhas com as quais devemos ter cuidado. Mesmo que os 
conectores sejam fortes e falem o mesmo dialeto, nos bastidores, o código 
de seu programa ainda está percorrendo uma conexão entre navegadores 
web, servidores e bancos de dados. Alguns dos paradigmas JavaScript 
mudam levemente dependendo de seu objetivo principal ser servir a UI 
(como no caso do Backbone no navegador web), autenticação (como no 
caso do Node no servidor web), ou persistência (como no caso do Mon-
goDB). Você precisa estar sempre vigilante a respeito de onde seus dados 
estão indo, da possibilidade de estar bloqueando algum de seus próprios 
processos e da forma de escutar e reagir a eventos de entrada e saída. Isso 
pode ser um desafio, mas, da mesma maneira que qualquer outro sistema 
com muitas peças móveis, há inúmeras lições interessantes a aprender a 
partir da experimentação.


