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capítulo 1
Fluxo de trabalho

Criar aplicações web é uma tarefa complicada que envolve várias partes 
móveis e a interação entre componentes. Para aprendermos a fazer isso 
é necessário separar essas partes em porções que sejam administráveis 
e tentar entender como elas se encaixam. Surpreendentemente, o fato é 
que o componente com o qual interagimos com mais frequência nem 
mesmo envolve código!

Neste capítulo, iremos explorar o fluxo de trabalho do desenvolvimento 
de aplicações web, que corresponde ao processo usado para desenvolver 
nossas aplicações. Ao fazer isso, aprenderemos o básico sobre algumas das 
ferramentas que tornam o processo mais administrável e (principalmente) 
menos complicado.

Essas ferramentas incluem um editor de texto, um sistema de controle de 
versões e um navegador web. Não estudaremos nenhum deles em pro-
fundidade, porém aprenderemos o suficiente para podermos dar início à 
programação web do lado do cliente. Na capítulo 2, veremos o fluxo de 
trabalho realmente em ação à medida que estudarmos o HTML.

Se você tiver familiaridade com essas ferramentas, poderá dar uma olhada 
no resumo e nos exercícios ao final do capítulo e então seguir adiante.

Editores de texto
A ferramenta com a qual você irá interagir com mais frequência é o seu 
editor de texto. Essa tecnologia essencial, embora às vezes menosprezada, 
é realmente a ferramenta mais importante de sua caixa de ferramentas 
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porque é o programa que você utiliza para interagir com o seu código. 
Como o seu código compõe os blocos de construção concretos de sua 
aplicação, é realmente importante que sua criação e modificação sejam 
de fácil execução. Além disso, normalmente você irá editar vários arquivos 
simultaneamente, portanto é importante que o seu editor de texto ofereça 
o recurso de permitir navegar rapidamente pelo seu sistema de arquivos.

No passado, pode ser que você tenha gastado um bom tempo escrevendo 
artigos ou editando documentos do tipo texto com programas como o 
Microsoft Word ou o Google Docs. Não é desses tipos de editores de que 
estou falando. Esses editores focam mais na formatação do texto do que 
na facilidade de editá-los. O editor de texto que usaremos tem bem pou-
cos recursos que nos permitem formatar o texto, porém apresenta uma 
abundância de recursos que nos ajudam a manipulá-lo de modo eficiente.

Na outra extremidade do espectro estão os IDEs (Integrated Development 
Environments, ou Ambientes Integrados de Desenvolvimento), como o 
Eclipse, o Visual Studio e o XCode. Esses produtos geralmente têm recur-
sos que facilitam a manipulação do código, mas têm também recursos 
importantes para o desenvolvimento corporativo de softwares. Não tere-
mos a oportunidade de usar nenhum desses recursos neste livro, portanto 
vamos manter a simplicidade.

Sendo assim, que tipos de editor de texto devemos explorar? Duas classes 
principais de editores são comumente utilizadas no desenvolvimento de 
aplicações web modernas. A primeira corresponde à dos editores GUI 
(Graphical User Interface, ou Interface Gráfica de Usuário). Pelo fato de 
eu estar supondo que você tem um pouco de conhecimento prévio de 
programação e de computação, é bem provável que você já tenha tido 
experiência com um ambiente GUI Desktop. Desse modo, você deve se 
sentir relativamente à vontade com esses editores. Eles respondem bem ao 
mouse como dispositivo de entrada e apresentam menus familiares que 
permitem interagir com o seu sistema de arquivos, como você faria em 
qualquer outro programa. Exemplos de editores de texto GUI incluem o 
TextMate, o Sublime Text e o Coda.

A outra classe de editores de texto é a dos editores do tipo terminal. Esses 
editores foram criados antes que as GUIs ou os mouses sequer existis-
sem, portanto aprendê-los pode ser desafiador para as pessoas que estão 
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acostumadas a interagir com um computador por meio de uma GUI ou de 
um mouse. Por outro lado, esses editores podem ser muito mais eficientes 
se você estiver disposto a investir tempo para aprender a usar um deles. Os 
editores mais comumente utilizados, que se enquadram nessa categoria, 
são o Emacs (mostrado na figura 1.1) e o Vim (mostrado na figura 1.2).

Figura 1.1 – Um documento HTML aberto no Emacs.

Figura 1.2 – Um documento HTML aberto no Vim.
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Neste livro, focaremos no uso de um editor de texto GUI chamado 
Sublime Text, porém recomendo a todos que adquiram um pouco de 
experiência, seja com o Emacs ou com o Vim. Se você continuar em sua jor-
nada de desenvolvimento de aplicações web, é bastante provável que você 
vá conhecer algum outro desenvolvedor que utilize um desses editores.

Instalando o Sublime Text
O Sublime Text (ou Sublime, para ser mais conciso) é um editor de texto 
popular com vários recursos que o tornam excelente para o desenvolvi-
mento web. Além do mais, ele tem a vantagem de ser multiplataforma, o 
que significa que, de modo geral, ele pode funcionar da mesma maneira, 
independentemente de você estar usando Windows, Linux ou Mac OS. Ele 
não é gratuito, porém você pode baixar uma cópia gratuita para avaliação 
e usá-la pelo período de tempo que desejar. Se você gostar do editor e 
usá-lo bastante, sugiro que compre uma licença.

Para instalar o Sublime, acesse http://www.sublimetext.com e clique no link 
Download na parte superior. Nesse local, você encontrará instaladores para 
todas as principais plataformas. Apesar de o Sublime Text 3 estar em fase 
de testes beta (na época desta publicação), sugiro que você tente usá-lo. 
Eu o utilizei em todos os exemplos e nas imagens de tela deste livro.

Básico sobre o Sublime Text
Depois de ter o Sublime instalado e de executá-lo, você verá uma tela que 
se parece com a da figura 1.3.

A primeira tarefa a ser feita é criar um arquivo novo. Faça isso acessando 
o menu File (Arquivo) e clicando em New (Novo). Isso também pode ser 
feito teclando Ctrl-N no Windows e no Linux ou usando Command-N no Mac 
OS. Agora digite Hello World! no editor. O editor terá um aspecto seme-
lhante ao da figura 1.4.

A aparência do ambiente do Sublime pode ser alterada pelo menu do 
Sublime Text ao acessar Preferences → Color Scheme (Preferências → Esquema de 
cores). Experimente usar alguns esquemas diferentes de cores e descubra 
aquele que for mais confortável aos seus olhos. Provavelmente, é uma boa 
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ideia investir algum tempo explorando as opções de tema porque você 
passará muito tempo olhando para o seu editor de texto. Observe que 
também é possível alterar o tamanho da fonte no submenu Font (Fontes) 
em Preferences (Preferências) para deixar o texto mais legível.

Figura 1.3 – O Sublime Text ao ser aberto pela primeira vez.

Figura 1.4 – O Sublime após um novo arquivo ter sido aberto e Hello World! 
ter sido digitado no arquivo.
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Você deve ter percebido que o Sublime alterou o nome da aba de “untitled” 
para “Hello World!” à medida que você digitou esse texto. Ao salvar o arquivo, 
o nome default será o nome que aparece na aba, porém é provável que 
você vá querer alterá-lo para que o nome do arquivo não inclua nenhum 
espaço em branco. Após o arquivo ter sido salvo com um nome diferente, 
a aba na parte superior será alterada para refletir o verdadeiro nome do 
arquivo. Observe que, ao fazer alterações subsequentes, você verá o X à 
direita da aba mudar para um círculo verde – isso significa que você tem 
alterações que ainda não foram salvas.

Após ter alterado o seu tema e ter salvado o seu arquivo como hello, o 
editor terá a aparência mostrada na figura 1.5.

Figura 1.5 – O Sublime após o tema ter sido alterado para Solarized (light) e 
o arquivo ter sido salvo como hello.

Como iremos trabalhar a partir da linha de comando, é uma 
boa ideia evitar espaços ou caracteres especiais nos nomes 
dos arquivos. Ocasionalmente, salvaremos arquivos usando o 
caractere underscore ( _ ) em vez do espaço, porém procure não 
usar nenhum outro caractere que não seja numérico ou alfabético.

Passaremos um bom tempo editando códigos no Sublime, portanto, ob-
viamente, queremos garantir que nossas alterações estarão sendo salvas 
regularmente. Como eu espero que todos tenham um pouco de experiência 
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com código, vou supor que você já conhece o processo de editar, salvar 
e editar. Por outro lado, há um processo essencial associado, com o qual 
muitos programadores novos não têm experiência, e esse processo se 
chama controle de versões.

Controle de versões
Suponha que você esteja escrevendo um texto longo de ficção em um 
processador de texto. Você salva periodicamente o seu trabalho para evitar 
desastres, mas, de repente, alcança um ponto muito importante no enredo 
de sua história e percebe que há uma parte significativa do passado de 
seu protagonista que está faltando. Você decide preencher alguns detalhes 
lá atrás, próximo ao início de sua história. Então você retorna ao início, 
porém percebe que há duas possibilidades para o personagem. Como 
sua história ainda não está totalmente delineada, você decide criar uma 
versão preliminar de ambas as possibilidades para ver que rumo a história 
irá tomar. Sendo assim, você copia o seu arquivo em dois lugares e salva 
um deles como um arquivo chamado StoryA e o outro como um arquivo 
chamado StoryB. Você cria a versão preliminar das duas opções para a 
sua história, cada qual em seu arquivo.

Acredite ou não, isso acontece com os programas de computador com muito 
mais frequência do que acontece com os romances. Com efeito, à medida 
que prosseguir, você perceberá que boa parte do tempo de codificação 
será gasto fazendo algo que se chama codificação exploratória. Isso significa 
que você está simplesmente tentando descobrir o que deve ser feito para 
que um determinado recurso funcione da maneira que deveria, antes de 
realmente começar a efetuar a codificação. Às vezes, a fase de codificação 
exploratória pode dar origem a mudanças que se espalham por várias linhas 
em diversos arquivos de código de sua aplicação. Mesmo os programadores 
iniciantes irão perceber isso mais cedo do que tarde e, com frequência, irão 
implementar uma solução semelhante àquela que acabou de ser descrita. 
Por exemplo, os iniciantes podem copiar o diretório de código corrente 
para outro diretório, fazer uma pequena mudança no nome e prosseguir. 
Se eles perceberem que cometeram um erro, sempre será possível retornar 
para a cópia anterior.
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Essa é uma abordagem rudimentar para o controle de versões. O contro-
le de versões é um processo que permite manter pontos de verificação 
(checkpoints) nomeados em seu código, de modo que você sempre poderá 
referenciá-los novamente (ou até mesmo restaurá-los), se for necessário. 
Além disso, o controle de versões é uma ferramenta essencial para a cola-
boração com os demais desenvolvedores. Não iremos enfatizar essa ideia 
com tanta frequência neste livro, mas é uma boa ideia tê-la em mente.

Muitas ferramentas profissionais de controle de versões estão disponíveis e 
cada qual possui o seu próprio conjunto de recursos e de particularidades. 
Alguns exemplos comuns incluem o Subversion, o Mercurial, o Perforce 
e o CVS. Na comunidade de desenvolvimento web, porém, o sistema de 
controle de versões mais popular chama-se Git.

Instalando o Git
O Git tem instaladores simples, tanto para o Mac OS quanto para o 
Windows. Para o Windows, usaremos o projeto msysgit, que está disponí-
vel no GitHub (http://msysgit.github.io/), conforme mostrado na figura 1.6. 
Os instaladores continuam disponíveis no Google Code e possuem links 
a partir da página do GitHub. Após ter feito o download do instalador, dê 
um clique duplo nele e siga as instruções para instalar o Git em seu sistema.

Figura 1.6 – Página inicial do msysgit.
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No Mac OS, prefiro usar o instalador do Git para OS X (http://code.google.
com/p/git-osx-installer/) mostrado na figura 1.7. Basta fazer o download da 
imagem de disco previamente empacotada, montá-la e, em seguida, dar 
um clique duplo no instalador. Na época desta publicação, o instalador 
informava que era destinado ao Mac OS Snow Leopard (10.5), mas, em 
meu sistema Mountain Lion (10.8), ele funcionou corretamente.

Figura 1.7 – Página inicial do Git para OS X.

Se você estiver usando Linux, o Git pode ser instalado por meio de seu 
sistema de gerenciamento de pacotes.

Básico sobre a linha de comando Unix
Há interfaces gráficas de usuário para o Git, porém aprender a usá-lo por 
meio da linha de comando é muito mais eficaz. Antes de aprender a fazer 
isso, porém, você terá de aprender a navegar pelo seu sistema de arquivos 
usando alguns comandos Unix básicos.

Conforme já mencionei anteriormente, estou supondo que você tenha 
conhecimentos anteriores de computação e de programação, portanto é 
bem provável que você já tenha interagido com um ambiente GUI desktop. 
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Isso significa que você já teve de usar o ambiente desktop para explorar os 
arquivos e as pastas armazenados em seu computador. Geralmente, isso 
é feito por meio de um navegador de sistema de arquivos, por exemplo, o 
Finder no Mac OS ou o Windows Explorer no Windows.

Navegar pelo sistema de arquivos de seu computador a partir da linha 
de comando é muito semelhante a navegar por ele usando o navegador 
de arquivos de seu sistema. Os arquivos continuam existindo e eles estão 
organizados em pastas, porém nós nos referimos a essas pastas como 
diretórios. Todas as mesmas tarefas podem ser facilmente executadas da 
mesma maneira que são feitas no navegador de arquivos: você pode entrar 
ou sair de um diretório, visualizar os arquivos contidos em um diretório e 
até mesmo abrir e editar arquivos se você tiver familiaridade com o Emacs 
ou o Vim. A única diferença é que não há um feedback visual contínuo da 
GUI e você não será capaz de efetuar a interação por meio de um mouse.

Se você estiver no Windows, você fará o que se segue no prompt do 
Git Bash, instalado com o projeto msysgit descrito na seção anterior. O 
Git Bash é um programa que simula um terminal Unix no Windows e 
permite acessar os comandos do Git. Para iniciar o prompt do Git Bash, 
navegue até ele por meio de seu menu Start (Iniciar). Se o Mac OS estiver 
sendo executado, utilize o programa Terminal, que pode ser encontrado 
no diretório Utilities (Utilitários) em sua pasta Applications (Aplicativos). 
Se você estiver usando o Linux, a situação dependerá um pouco da versão 
em particular que estiver sendo usada, porém, geralmente, haverá um 
programa Terminal facilmente acessível em seus aplicativos. A janela de 
terminal padrão do Mac OS está sendo mostrada na figura 1.8.

Após abrir o terminal, um prompt de comandos será apresentado a você. 
A aparência poderá ser diferente conforme você estiver usando Windows 
ou Mac OS, porém o prompt normalmente conterá algumas informações 
sobre o seu ambiente de trabalho. Por exemplo, ele pode incluir o seu 
diretório corrente ou talvez o seu nome de usuário. No Mac OS, o meu 
prompt tem o seguinte aspecto:

Last login: Tue May 14 15:23:59 on ttys002

hostname $ _
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Figura 1.8 – Uma janela de terminal padrão no Mac OS.

Onde estou?

Um aspecto importante a se ter em mente é que, sempre que você esti-
ver no prompt de um terminal, você estará em um diretório. A primeira 
pergunta que você deve se fazer quando estiver diante de uma interface 
de linha de comando é: “Em que diretório eu estou?”. Há duas maneiras 
de responder a essa pergunta a partir da linha de comando. A primeira 
consiste em usar o comando pwd, que quer dizer print working directory 
(mostrar o diretório de trabalho). A saída será algo do tipo:

hostname $ pwd
/Users/semmy

Embora eu use pwd ocasionalmente, com certeza prefiro usar o comando 
ls, que, de modo bem geral, se traduz como listar o conteúdo do diretório 
corrente. Isso me dá mais pistas visuais a respeito do local em que estou. 
No Mac OS, o resultado de um ls tem o seguinte aspecto:

hostname $ ls
Desktop    Downloads  Movies  Pictures

Documents  Library    Music
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Portanto ls é semelhante a abrir um Finder ou uma janela do Explorer 
em sua pasta home. O resultado desse comando indica que estou em meu 
diretório home porque vejo todos os seus subdiretórios sendo apresentados 
na tela. Se eu não reconhecer os subdiretórios contidos no diretório, usarei 
pwd para obter mais informações.

Mudando de diretório

A próxima tarefa que você deve aprender é navegar para um diretório 
diferente daquele em que você estiver no momento. Se você estiver na 
GUI de um navegador de arquivos, isso pode ser feito simplesmente por 
meio de um clique duplo no diretório corrente.

Na linha de comando, não é mais difícil; basta que você se lembre do 
nome do comando. É cd, que quer dizer change directory (mudar de diretó-
rio). Portanto, se você quiser ir para a sua pasta Documents, basta digitar:

hostname $ cd Documents

E se você quiser obter algum feedback visual a respeito do diretório em 
que estiver, use ls:

hostname $ ls
Projects

Esse comando informa que há um subdiretório em seu diretório 
Documents, e que esse subdiretório se chama Projects. Observe que um 
diretório Projects pode não existir em seu diretório Documents, a menos 
que você tenha criado um anteriormente. Pode ser também que você vá 
ver outros arquivos ou diretórios listados, caso tenha usado o seu diretório 
Documents para armazenar outros itens no passado. Agora que você mudou 
de diretório, a execução de pwd informará qual é a sua nova localização:

hostname $ pwd
/Users/semmy/Documents

O que acontecerá se você quiser voltar para o seu diretório home? Na 
GUI de seu navegador de arquivos, há geralmente um botão de retorno 
que permite mover-se para um novo diretório. No terminal, um botão 
desse tipo não existe. Porém você pode continuar a usar o comando cd 
com uma pequena alteração: use dois pontos-finais (..) no lugar de um 
nome de diretório para retroceder um diretório:



35Capítulo 1 ■ Fluxo de trabalho

hostname $ cd ..
hostname $ pwd
/Users/semmy

hostname $ ls
Desktop    Downloads  Movies  Pictures

Documents  Library    Music

Criando diretórios

Por fim, você deve aprender a criar um diretório para armazenar todos 
os seus projetos deste livro. Para isso, utilize o comando mkdir, que quer 
dizer make directory (criar diretório):

hostname $ ls
Desktop    Downloads  Movies  Pictures

Documents  Library    Music

hostname $ mkdir Projects
hostname $ ls
Desktop    Downloads  Movies  Pictures

Documents  Library    Music   Projects

hostname $ cd Projects
hostname $ ls
hostname $ pwd
/Users/semmy/Projects

Nessa interação com o terminal, inicialmente dê uma olhada no con-
teúdo de seu diretório home para garantir que você sabe em que local 
você está usando o comando ls. Depois disso, utilize mkdir para criar o 
diretório Projects. Então use ls para confirmar se o diretório foi criado. 
A seguir, utilize cd para entrar no diretório Projects e, então, ls para listar 
o conteúdo. Observe que o diretório está vazio no momento, portanto 
ls não apresenta nenhuma saída. Por fim, use pwd para confirmar se você 
está realmente no diretório Projects.

Esses quatro comandos Unix básicos são suficientes para começar, porém 
você aprenderá outros à medida que prosseguirmos. Incluí uma tabela 
prática no final deste capítulo que descreve e sintetiza esses comandos. É 
uma boa ideia tentar memorizá-los.
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Sistemas de arquivo e árvores

O desenvolvimento web (e a programação em geral) é uma forma de arte 
bastante abstrata. Falando de modo genérico, isso significa que, para fazer 
isso de forma eficaz e eficiente, você deve aperfeiçoar suas habilidades 
de raciocínio abstrato. Uma boa parte de ter um raciocínio abstrato está 
associada à capacidade de relacionar modelos mentais a novas ideias e 
estruturas rapidamente. E um dos melhores modelos mentais que pode 
ser aplicado a uma ampla gama de situações é o diagrama de árvore.

Um diagrama de árvore é simplesmente uma maneira de visualizar 
qualquer tipo de estrutura hierárquica. E, como o sistema de arquivos do 
Unix é uma estrutura hierárquica, começar a praticar nossas visualizações 
mentais com esse sistema é uma boa ideia. Por exemplo, considere um 
diretório chamado Home que contenha três outros diretórios: Documents, 
Pictures e Music. Há cinco imagens no diretório Pictures. No diretório 
Documents, há outro diretório chamado Projects.

Um diagrama de árvore para essa estrutura é semelhante ao que está 
sendo mostrado na figura 1.9.

Figura 1.9 – Um diagrama de árvore que representa uma hierarquia de arquivos.

Manter esse modelo mental em sua mente enquanto você estiver navegan-
do pelo sistema de arquivos é uma boa ideia. Com efeito, eu recomendo 
adicionar um asterisco (ou algo semelhante) que indique qual é o seu 
diretório corrente e fazê-lo se mover à medida que você navegar pelo 
sistema de arquivos.
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Falando de modo geral, se você tentar associar um diagrama de árvore a 
qualquer estrutura hierárquica, é bem provável que você achará mais fácil 
entendê-la e analisá-la. Como boa parte de ser um programador eficiente 
resulta de sua habilidade de criar modelos mentais rapidamente, é uma 
boa ideia praticar a associação desses diagramas de árvore a sistemas 
hierárquicos do mundo real sempre que essa associação fizer sentido. 
Faremos isso com alguns exemplos ao longo do restante do livro.

Básico sobre o Git
Agora que podemos navegar pela linha de comando, estamos prontos para 
aprender a manter o nosso projeto sob um controle de versões usando o Git.

Configurando o Git pela primeira vez

Como mencionei anteriormente, o Git, na realidade, foi concebido para 
proporcionar uma colaboração em larga escala entre diversos progra-
madores. Embora o Git vá ser usado para nossos projetos pessoais, ele 
deverá ser configurado para que possamos manter um controle de nossas 
alterações usando algumas informações de identificação, especificamente 
o nosso nome e o nosso endereço de email. Abra o seu terminal e digite 
os comandos a seguir (mudando o meu nome e o meu endereço de email 
pelo seu, é claro):

hostname $ git config --global user.name "Semmy Purewal"
hostname $ git config --global user.email "semmy@semmy.me"

É necessário fazer isso somente uma única vez em nosso sistema! Em 
outras palavras, não é preciso executar esses comandos sempre que qui-
sermos criar um projeto que vamos monitorar com o Git.

Agora estamos prontos para começar a controlar um projeto usando o 
Git. Iniciaremos navegando até a nossa pasta Projects caso ainda não 
estejamos nela:

hostname $ pwd
/Users/semmy

hostname $ cd Projects
hostname $ pwd
/Users/semmy/Projects
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A seguir, criaremos um diretório chamado Chapter1 e listaremos o seu con-
teúdo para confirmar que ele existe. Em seguida, entraremos no diretório:

hostname $ mkdir Chapter1
hostname $ ls
Chapter1

hostname $ cd Chapter1
hostname $ pwd
/Users/semmy/Projects/Chapter1

Inicializando um repositório Git

Agora podemos submeter o diretório Chapter1 ao controle de versões ao 
inicializar um repositório Git com o comando git init. O Git responderá 
nos informando que criou um repositório vazio:

hostname $ pwd
/Users/semmy/Projects/Chapter1

hostname $ git init
Initialized empty Git repository in /Users/semmy/Projects/Chapter1/.git/

Agora tente digitar o comando ls novamente para ver os arquivos criados 
pelo Git no diretório e você perceberá que ainda não há nada lá! Isso não 
é totalmente verdade – o diretório .git está presente, porém não podemos 
vê-lo porque arquivos prefixados com um ponto ( . ) são considerados 
ocultos. Para resolver isso, podemos usar ls com a flag -a (all) habilitada, 
digitando o seguinte:

hostname $ ls -a
.   ..   .git

Esse comando lista todo o conteúdo do diretório, inclusive os arquivos 
prefixados com um ponto. Você verá até mesmo o diretório corrente listado 
(que corresponde a um único ponto) e o diretório pai (que corresponde 
aos dois pontos).

Se você tiver interesse, liste o conteúdo do diretório .git e você verá o 
sistema de arquivos que o Git preparou para você:

hostname $ ls .git
HEAD       config         hooks   objects

branches   description   info    refs
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Não teremos a oportunidade de fazer nada nesse diretório, portanto 
podemos ignorá-lo por enquanto, sem grandes preocupações. Contudo 
teremos a oportunidade de interagir novamente com arquivos ocultos, 
portanto lembrar-se da flag -a do comando ls será útil.

Determinando o status de nosso repositório

Vamos abrir o Sublime Text (se ele ainda estiver aberto por causa da se-
ção anterior, feche-o e abra-o novamente). A seguir, abra o diretório que 
submetemos ao controle de versões. Para isso, basta selecionar o diretório 
na caixa de diálogo Open (Abrir) do Sublime, em vez de selecionar um ar-
quivo específico. Ao abrir um diretório inteiro, um painel de navegação de 
arquivos será aberto à esquerda da janela do editor – a aparência deverá 
ser semelhante à da figura 1.10.

Figura 1.10 – O Sublime com o diretório Chapter1 aberto.

Para criar um arquivo novo no diretório Chapter1, dê um clique com o 
botão da direita do mouse (ou use Command-click no Mac OS) em Chapter1 
no painel de navegação de arquivos e selecione New File (Arquivo Novo) 
no menu de contexto. Isso fará um novo arquivo ser aberto como antes, 
porém, ao salvá-lo, o diretório Chapter1 será utilizado por padrão. Vamos 
salvar esse arquivo como index.html.
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Depois de nomeá-lo, dê um clique duplo no arquivo e adicione a linha 
“Hello World!” na parte superior do arquivo, como mostrado na figura 1.11.

Figura 1.11 – O Sublime depois que o arquivo index.html foi adicionado, 
editado e salvo.

Vamos ver o que aconteceu com o nosso repositório Git. Volte para a sua 
janela do terminal e verifique se você está no diretório correto:

hostname $ pwd
/Users/semmy/Projects/Chapter1

hostname $ ls
index.html

Agora digite git status e você verá uma resposta que se parecerá com:

hostname $ git status
# On branch master

#

# Initial commit

#

# Untracked files:

#   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

#

#   index.html
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Há muitas informações aqui. Estamos mais interessados na seção cha-
mada Untracked files. Esses são os arquivos que estão em nosso diretório 
de trabalho, mas que não estão sob o controle de versões no momento.

Observe que nosso arquivo index.html está lá, pronto para que façamos 
o seu commit em nosso repositório Git.

Nossos primeiros commits!

Estamos interessados em controlar as alterações de nosso arquivo 
index.html. Para isso, devemos seguir as instruções fornecidas pelo Git e 
adicionar o arquivo ao repositório usando o comando git add:

hostname $ git add index.html

Observe que o Git não dá nenhuma resposta. Isso não é um problema. 
Podemos verificar se tudo correu bem digitando git status novamente:

hostname $ git status
# On branch master
#
# Initial commit
#
# Changes to be committed:
#   (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
#
#   new file: index.html
#

Isso nos dá o feedback que estávamos procurando. Note que index.html 
agora está listado embaixo do título Changes to be committed (Alterações 
aguardando commit).

Depois de termos adicionado os novos arquivos ao repositório, queremos 
fazer o commit do estado inicial do repositório. Para isso, usaremos o 
comando git commit, juntamente com a flag –m e uma mensagem signifi-
cativa sobre o que foi alterado desde o último commit. Com frequência, 
o nosso commit inicial terá o seguinte aspecto:

hostname $ git commit -m "Initial commit"
[master (root-commit) 147deb5] Initial commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 index.html
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Esse comando cria um snapshot de nosso projeto no tempo. Sempre 
podemos retornar a esse estado posteriormente caso algo dê errado ao 
longo do caminho. Se digitarmos git status agora, veremos que index.html 
não aparece mais porque está sendo controlado e nenhuma alteração foi 
feita. Se não houver nenhuma alteração desde o último commit, é sinal 
de que temos um “diretório de trabalho limpo”:

hostname $ git status
# On branch master

nothing to commit (working directory clean) 

É fácil esquecer-se de incluir o -m e uma mensagem ao efetuar o 
commit. Entretanto, se isso acontecer, é bem provável que você 
se veja no editor de texto Vim (que, normalmente, é o editor de 
texto default do sistema). Se isso acontecer, você pode sair do 
editor digitando dois-pontos (:) e em seguida q! e teclando Enter.

A seguir, vamos modificar index.html fazendo uma pequena alteração. 
Adicionaremos uma segunda linha contendo “Goodbye World!”. Vá em 
frente: faça isso e salve o arquivo usando o atalho de teclado apropriado. 
Agora vamos ver como o git status responde a essa mudança:

hostname $ git status
# On branch master

# Changes not staged for commit:

#   (use "git add <file>..." to update what will be committed)

#   (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

#

#   modified: index.html

#

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Observe que o Git nos informa que index.html foi modificado, porém não 
está preparado (não está no stage) para o próximo commit. Para adicionar 
nossas modificações ao repositório, inicialmente devemos executar git add 
no arquivo modificado e, em seguida, efetuar o git commit de nossas al-
terações. Podemos verificar se a adição ocorreu corretamente digitando 
git status antes do commit. Essa interação se parecerá com algo como:
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hostname $ git add index.html
hostname $ git status
# On branch master

# Changes to be committed:

#   (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

#

#   modified: index.html

#

hostname $ git commit -m "Add second line to index.html"
[master 1c808e2] Add second line to index.html

 1 file changed, 1 insertion(+)

Visualizando o histórico de nosso repositório

Até agora fizemos dois commits em nosso projeto e podemos retornar a 
esses snapshots a qualquer momento. Em “Práticas e leituras adicionais” 
na página 48, faço uma referência a um link que mostrará como fazer uma 
reversão para um commit anterior e iniciar a codificação a partir desse 
ponto. Mas, por enquanto, há outro comando que pode ser útil. Podemos 
dar uma olhada em nosso histórico de commits usando git log:

hostname $ git log
commit 1c808e2752d824d815929cb7c170a04267416c04

Author: Semmy Purewal <semmy@semmy.me>

Date:   Thu May 23 10:36:47 2013 -0400

    Add second line to index.html

commit 147deb5dbb3c935525f351a1154b35cb5b2af824

Author: Semmy Purewal <semmy@semmy.me>

Date:   Thu May 23 10:35:43 2013 -0400

Initial commit

Assim como os quatro comandos Unix que aprendemos na seção ante-
rior, é realmente importante memorizar esses quatro comandos Git. Uma 
tabela prática em “Resumo” na página 47 inclui esses comandos.
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Salvar versus efetuar commit

Caso esteja confuso, gostaria de reservar um momento para estabelecer 
claramente a diferença entre salvar um arquivo (por meio de seu editor 
de texto) e efetuar o commit de uma alteração. Ao salvar um arquivo, ele 
será sobrescrito no disco de seu computador. Isso significa que, a menos 
que o seu editor de texto disponibilize algum tipo de histórico de revisões, 
não será mais possível acessar a versão antiga de seu arquivo.

Efetuar um commit em um repositório Git permite manter o controle 
de todas as alterações feitas desde a última vez que o commit do arquivo 
foi efetuado. Isso quer dizer que sempre é possível retornar a uma versão 
anterior de um arquivo se você descobrir que cometeu um erro irrecu-
perável no estado atual de seu arquivo.

A essa altura, provavelmente pode parecer que o Git armazena o seu código 
como uma sequência linear de commits. Isso faz sentido agora porque 
você aprendeu um subconjunto de comandos do Git que permite criar 
um repositório em que cada commit segue exatamente outro commit. 
Nós nos referimos ao primeiro commit como o commit pai e ao segundo 
como o commit filho. Um repositório Git com quatro commits tem o 
aspecto semelhante àquele mostrado na figura 1.12.

Figura 1.12 – Um repositório Git com quatro commits.

Vale a pena notar, porém, que um commit corresponde a uma série de 
instruções para conduzir o seu projeto à próxima versão. Em outras pa-
lavras, um commit do Git não armazena realmente todo o conteúdo de 
seu repositório da maneira como seria feito caso você fizesse uma cópia 
de um diretório para outro. Em vez disso, o Git armazena somente o que 
deve ser alterado: por exemplo, um commit pode armazenar informações 
como “adicione uma linha com Goodbye World” em vez de armazenar o 
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arquivo completo. Portanto é melhor pensar no repositório Git como uma 
sequência de instruções. É por isso que escrevemos nossas mensagens de 
commit no tempo imperativo presente – você pode pensar em um commit 
como uma série de instruções que leva o seu projeto de um estado para 
o próximo.

Por que tudo isso é importante? Na realidade, um repositório Git pode ter 
uma estrutura muito mais complexa. Um commit pode ter mais de um 
filho e – com efeito – mais de um pai. A figura 1.13 mostra um exemplo de 
um repositório Git mais complexo, em que ambos os fatos mencionados 
anteriormente são verdadeiros.

Figura 1.13 – Um repositório Git mais complexo.

Neste momento, não conhecemos nenhum comando Git que nos permita 
criar uma estrutura como essa, porém, se você prosseguir em sua jorna-
da para o desenvolvimento de aplicações web, em algum momento será 
necessário aprender esses comandos. A questão é que isso deve motivar 
você a começar a pensar em seu repositório Git de modo mais visual, de 
modo que, quando a situação realmente ficar complicada, você não se 
sinta desesperado.
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Navegadores
A última ferramenta com a qual iremos interagir regularmente é o na-
vegador web. Como estamos aprendendo a criar aplicações que serão 
executadas em navegadores web, é essencial aprendermos a usar de forma 
eficaz o nosso navegador como ferramenta de desenvolvimento, e não 
apenas como uma janela para a Internet.

Existem vários navegadores web excelentes, incluindo o Firefox, o Safari e 
o Chrome. Recomendo que você se torne proficiente no uso das ferramen-
tas para desenvolvedores disponíveis em todos esses navegadores. Porém, 
para manter todos sincronizados e deixar tudo mais simples, usaremos o 
Google Chrome como nossa opção de navegador.

Instalando o Chrome
Não importa se você esteja no Windows, no Mac OS ou no Linux, o 
Google Chrome poderá ser facilmente instalado ao acessar a sua página 
web (http://www.google.com/chrome). O processo de instalação irá variar, é 
claro, porém as instruções são bem claras. Após ter instalado o Chrome e 
tê-lo executado pela primeira vez, ele deverá ter um aspecto semelhante 
ao da figura 1.14.

Figura 1.14 – Janela default do Chrome.
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Resumo
Um dos aspectos mais importantes no desenvolvimento de aplicações web 
é acostumar-se com um fluxo de trabalho eficiente e eficaz. Um fluxo de 
trabalho moderno envolve três ferramentas importantes: um editor de 
texto, um sistema de controle de versões e um navegador web. O Sublime 
Text é um editor de texto popular, multiplataforma e útil para a edição 
de códigos-fonte. O Git é um sistema de controle de versões comumente 
utilizado que possui uma interface de linha de comando. O Chrome é 
um excelente navegador web para o desenvolvimento web.

Antes de prosseguirmos, você deve ter todas as ferramentas anteriormente 
descritas instaladas em seu computador. Memorize também os comandos 
das tabelas 1.1 e 1.2, que permitem navegar pelo seu sistema de arquivos 
e interagir com o Git a partir da linha de comando.

Tabela 1.1 – Comandos Unix

Comando Descrição

pwd Mostra o seu diretório corrente.

ls Lista o conteúdo de seu diretório corrente.

ls -a Faz a listagem, incluindo todos os arquivos ocultos.

cd [dir] Muda para o diretório chamado [dir].

mkdir [dir] Cria um novo diretório chamado [dir].

Tabela 1.2 – Comandos do Git 

Comando Descrição

git init Inicializa o seu repositório.

git status Mostra o status de seu repositório.

git add [arquivos(s)] Prepara [arquivos] (coloca no stage) para o próximo commit.

git commit -m [msg] Faz o commit dos arquivos que estão no stage com a mensagem [msg].

git log Mostra o histórico de commits.
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Práticas e leituras adicionais

Memorização
Ao ensinar e aprender, com frequência, a memorização tem uma conotação 
negativa. Em minha opinião, esse ponto de vista, na maioria das vezes, é 
equivocado, particularmente quando relacionado à programação de com-
putadores. Se você assumir a mentalidade do tipo “bem, posso simples-
mente consultar quando precisar”, você gastará mais tempo pesquisando 
sobre assuntos básicos do que focando nos aspectos mais desafiadores que 
surgirem. Pense, por exemplo, em como seria muito mais difícil efetuar 
divisões longas se você não tivesse memorizado as tabelas de tabuada!

Com isso em mente, vou incluir uma seção de “Memorização” no final 
dos primeiros capítulos, a qual englobará os itens básicos que você deve 
memorizar antes de prosseguir para o próximo capítulo. Para este capítulo, 
esses itens estão todos relacionados à linha de comando do Git e do Unix. 
Realize essas tarefas repetidamente até poder executá-las sem consultar 
qualquer documentação:

1. Crie uma pasta nova usando a linha de comando.

2. Entre nessa pasta usando a linha de comando.

3. Crie um arquivo texto em seu editor de texto e salve-o como 
index.html no novo diretório.

4. Inicialize um repositório Git a partir da linha de comando.

5. Adicione e faça o commit desse arquivo no repositório a partir da 
linha de comando.

Qual é a melhor maneira de memorizar essa sequência de tarefas? É sim-
ples: realize-as repetidamente. Vou acrescentar novos itens a essas tarefas 
ao longo dos próximos capítulos, portanto é importante dominar esses 
passos agora.
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Sublime Text
Conforme mencionado anteriormente, você gastará bastante tempo em 
seu editor de texto, portanto ir um pouco além do básico provavelmente 
é uma boa ideia. O site do Sublime contém uma ótima página de suporte 
(http://www.sublimetext.com/support) com links para documentações e ví-
deos que demonstram os recursos avançados do editor. Sugiro que você 
explore a página e veja se você consegue aperfeiçoar suas habilidades 
com o Sublime.

Emacs e Vim
Quase todo desenvolvedor web, em algum momento, terá de editar um 
arquivo em um servidor remoto. Isso significa que você não poderá usar 
um editor de texto que exija uma GUI. O Emacs e o Vim são editores 
incrivelmente eficazes que facilitam bastante a realização dessa tarefa, 
porém a curva de aprendizado para ambos é relativamente íngreme. Se 
você tiver tempo, realmente vale a pena aprender o básico sobre ambos 
os editores, porém me parece que o Vim tornou-se mais comum entre 
os desenvolvedores web nos últimos anos (confesso: sou um usuário do 
Emacs).

A página inicial do GNU contém uma visão geral excelente do 
Emacs, incluindo um tutorial para iniciantes (http://www.gnu.org/
software/emacs/tour). A O’Reilly também tem diversos livros so-
bre o Emacs e o Vim, incluindo: Learning the vi and Vim Editors 
(http://shop.oreilly.com/product/9780596529833.do) de Arnold Robbins, 
Elbert Hannah e Linda Lamb, e Learning GNU Emacs (http://shop.oreilly.
com/product/9780596006488.do) de Debra Cameron, James Elliott, Marc 
Loy, Eric S. Raymond e Bill Rosenblatt.

Aprender a realizar as seguintes tarefas em ambos os editores será vantajoso 
para você:

1. Abrir e sair do editor.

2. Abrir, editar e salvar um arquivo.

3. Abrir vários arquivos simultaneamente.
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4. Criar um arquivo novo de dentro do editor e salvá-lo.

5. Pesquisar um arquivo em busca de uma dada palavra ou expressão.

6. Recortar e colar porções de texto entre dois arquivos.

Se investir tempo nessas tarefas, você terá uma boa noção do editor com 
o qual você irá preferir passar mais tempo.

Linha de comando Unix
É necessário muito tempo para dominar a linha de comando Unix, mas 
você já aprendeu o suficiente para começar. De acordo com a minha ex-
periência, é muito melhor aprender os comandos no contexto da solução 
de problemas específicos, porém há alguns outros comandos básicos que 
eu uso regularmente. Por meio de pesquisa no Google, aprenda a respeito 
de alguns desses comandos comuns: cp, mv, rm, rmdir, cat e less. Todos eles 
serão muito úteis em diversas ocasiões.

Mais a respeito do Git
O Git é uma ferramenta incrivelmente eficiente – mal tocamos a su-
perfície de seus recursos. Felizmente, Scott Chacon escreveu Pro Git 
(http://git-scm.com/book, Apress, 2009), um ótimo livro que descreve vá-
rios aspectos do Git com muitos detalhes. Os dois primeiros capítulos 
descrevem vários recursos que ajudarão você a acompanhar este livro de 
maneira mais eficiente, incluindo efetuar a reversão para versões cujos 
commits foram previamente efetuados em seu repositório.

O terceiro capítulo do livro de Chacon aborda o conceito de branching em 
detalhes. O branching está um pouco além do escopo deste livro, porém 
já o mencionei rapidamente antes. Sugiro que você explore esse assunto 
porque a habilidade de criar um branch de forma fácil e rápida em seu 
repositório é realmente um dos melhores recursos do Git.
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GitHub
O GitHub é um serviço online que irá hospedar os seus repositórios Git. 
Se você mantiver o seu código aberto, ele será gratuito. Se quiser criar 
repositórios Git privados, o plano mais barato do GitHub custa cerca de 
7 dólares ao mês. Sugiro que você se cadastre em um plano gratuito e 
explore a maneira de armazenar repositórios Git no GitHub.

A página de ajuda do GitHub (http://help.github.com/) descreve a criação 
de uma conta GitHub e como conectá-la ao seu repositório Git. A página 
contém também inúmeras informações úteis tanto sobre o Git quanto 
sobre o GitHub em geral. Use-a como ponto de partida.


