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capítulo 1
Introdução ao AngularJS

Visão geral
AngularJS é um framework JavaScript que simplifica o desenvolvimento 
de aplicações web dinâmicas robustas, viabilizando a implementação 
do conceituado modelo MVC (Model-View-Controller). Ele apresenta 
características satisfatórias tais como:

•	 produtividade

•	 desempenho

•	 fácil	customização

•	 é	testável	e	plugável

•	 implementa	o	fantástico	conceito	de	diretivas,	ampliando	o	voca-
bulário HTML

•	 suporta	o	desenvolvimento	de	módulos

•	 implementa	o	revolucionário	conceito	Two-Way	Data	Binding

•	 tem	fácil	integração	com	diversos	frameworks	e	ferramentas	JavaScript

A primeira versão, 1.0, foi liberada em 2012, mas o início do desenvolvi-
mento ocorreu em 2009. O projeto é oficialmente mantido e atualizado 
pela Google. O AngularJS tem-se mostrado em crescente ascensão devi-
do aos diversos conceitos que apresenta e ao fato de ser um framework 
simples de utilizar.
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Por que outro framework?
Qualquer profissional da área de desenvolvimento web está saturado de 
ter de conhecer uma infinidade de frameworks web. Seja pela naturalidade 
ou viabilidade, um framework após o outro é lançado. Seria natural se 
perguntar: por que outro framework?

Ao final deste livro, você terá definitivamente compreendido o poder do 
framework AngularJS, cuja arquitetura foi desenvolvida apresentando 
uma abordagem como nunca antes e o motivo pelo qual tem sido a 
tecnologia do momento para desenvolvimento de aplicações web, com 
rápida e contínua adoção. Uma abordagem que demonstra a simplicidade 
de utilização do framework, a coesão de cada componente e conceito 
apresentado e a verdadeira implementação do MVC. O AngularJS per-
mite que poucas linhas de código sejam escritas, pois abstrai de forma 
excepcional o esforço que teríamos para escrever códigos repetitivos.

Conceitos importantes
Antes que possamos adentrar o mundo AngularJS, é importante conhe-
cermos conceitos importantes ao qual o mesmo se apoia, pois tais con-
ceitos são imprescindíveis na definição e implementação da arquitetura 
de uma aplicação AngularJS.

Model-View-Whatever (MVW)
O modelo MVC (Model-View-Controller) é altamente difundido, pois se 
mostrou totalmente satisfatório. Com ele, é possível aplicar total coesão, 
distribuindo a aplicação em camadas (N-tier) bem definidas. O AngularJS 
implementa o modelo MVC, mas apresenta um novo conceito chamado 
Model-View-Whatever,	ou	MVW.	Mas	o	que	seria	isso?

Como sabemos, o papel do Controller no MVC é simplesmente e obri-
gatoriamente orquestrar Model e View, ou seja, a integração entre os 
dados (domain) e a interface de usuário, qualquer que seja esta interface, 
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sendo desobrigado de qualquer outra responsabilidade além desta. Po-
rém	o	AngularJS	apresenta	um	conceito	fantástico,	chamado	Two-Way	
Data	Binding	(este	conceito	será	detalhado	no	capítulo	3).	O	Two-Way	
Data	Binding	possibilita	implementar	um	binding	de	uma	variável	a	um	
elemento da view de tal forma que, ao alterar a variável na memória, por 
meio de JavaScript, a view seja alterada automaticamente, sem interfe-
rência	alguma.	Da	mesma	forma,	ao	alterar	o	elemento	na	view,	o	valor	
da variável na memória também é alterado automaticamente. É uma 
alteração automática de “duas vias”.

MVW	representa	Model,	View	e	“qualquer	coisa	que	se	fizer	necessária”,	
isso porque não há diferença. Model e view podem ser sincronizados 
automaticamente sem a necessidade obrigatória de um controller, em-
bora	um	controller	possa	ser	utilizado.	Sem	dúvida,	o	conceito	Two-Way	
Data	Binding	mostra-se	um	dos	principais	conceitos	apresentados	pelo	
AngularJS, sendo o principal responsável pela abstração e pela imple-
mentação de menos linhas de código na aplicação.

Model View Controller – client side 
AngularJS é um framework que permite a verdadeira implementação do 
MVC, ou seja, o desacoplamento e coesão entre componentes de camadas 
diferentes do lado do cliente (client side). Conceitualmente, o backend é 
o componente da arquitetura do software responsável por manter a in-
teligência para a qual o software é proposto. O frontend é onde os dados 
são apresentados e a interação com o usuário acontece.

É preciso perceber que o modelo MVC, utilizando AngularJS, deve ser 
aplicado para uma correta definição de camadas no lado cliente sem 
manter quaisquer regras de negócio. Essas regras devem ser implemen-
tadas no backend, e deve ser possível distribuí-las para qualquer outra 
aplicação frontend que se fizer necessária ou, ainda, que o único frontend 
seja alterado, sem interferir nas regras e na implementação do backend. 
O client side não deve conter regras de negócio, mesmo que seja imple-
mentado em MVC.
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SPA – Single Page Application
Single Page Applications são aplicações web que carregam uma única 
página,	que	será	considerada	ponto	de	entrada	(entry	point)	da	aplicação.	
Esta página, por sua vez, será responsável por carregar, por demanda, os 
recursos necessários, como arquivos JavaScript ou CSS, por exemplo, sem 
redirecionamento ou recarregamento da página. Este conceito é altamente 
utilizado em aplicações modernas, pois reflete uma experiência fluída 
para o usuário, comportando-se de forma semelhante a uma aplicação 
desktop. O Gmail, da Google, é um exemplo desse tipo de aplicação.

O AngularJS é totalmente apropriado para o desenvolvimento de apli-
cações single-page. Este comportamento pode ser aplicado de forma 
muito simples, por meio do seu mecanismo de templates e rotas, que 
será detalhado no capítulo 6.

Resumo
Este capítulo introduziu conceitos importantes que devem ser considera-
dos no desenvolvimento de aplicações web modernas, como o conceito de 
aplicações single-page e a utilização do modelo MVC, além de sumarizar 
o que é o AngularJS e os diversos benefícios que propõe.

A seguir, prepararemos o ambiente e criaremos nosso primeiro exemplo 
para que seja possível demonstrar a simplicidade de configuração e uti-
lização do framework AngularJS.


