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Calma, não é para tanto! Mas para adotar esse estilo de programação é preciso mudar o olhar 
sobre a Web. E investir. 
 
Não é produto de limpeza, apesar de varrer interfaces com aplicações tradicionais no estilo “clica, 
espera, vê o resultado”. Em meio à discussão sobre a Web 2.0 – nova forma de ver e trabalhar a 
rede, enxergando-a como uma plataforma de serviços e não apenas conteúdos – pipocam 
programações em Ajax, Asynchronous JavaScript and XML.  
 
Ainda não está muito claro, não é?  
 
O conceito básico do Ajax é permitir que o usuário navegue pelo site de forma assíncrona, ou 
seja, acesse diferentes conteúdos ao mesmo tempo, faça ações diversas sem a necessidade de 
esperar enquanto o site processa as informações. A cada nova ação ou solicitação do usuário, 
nem sempre será preciso carregar a mesma página ou outra diferente.  
 
Exemplo disso é a ação de login do Orkut, que carrega somente o box no qual o usuário digita 
seus dados. O Gmail também utiliza aplicações em Ajax, ao carregar apenas a mensagem que o 
usuário deseja ver, mantendo em abas fechadas todos os outros tópicos.  
 
A fórmula  
 
Há quem pense que Ajax é uma tecnologia, mas os programadores esclarecem: é uma forma de 
programar utilizando um conjunto de tecnologias. Nessa fórmula, estão presentes Web Standards, 
CSS, DOM (Document Object Model), XML (Extensible Markup Language), XML Http Request e 
JavaScript.  
 
Web Standards e CSS ajudam a separar programação, do que é conteúdo e layout. O DOM 
padroniza o HTML para que se encontre objetivamente o que precisa dentro de uma página. Já o 
XML favorece a troca de informação com o banco de dados.  
 
Mas nada seria do Ajax sem o XML Http Request e o JavaScript, que juntos deixam o site mais 
dinâmico e permitem a ida e vinda de dados de maneira assíncrona, sem a percepção de “reload” 
para o usuário.  
 
“Além de melhorar a interface para o usuário, o Ajax alivia o servidor, que é menos requisitado e 
consome menos banda. Mas a aplicação de Ajax é limitada, não pode ser usada em qualquer 
projeto, para qualquer fim. Em um site de e-commerce, por exemplo, ele fica restrito à área de 
cadastro e pagamento – observa o Programador e Sócio da Solarys Sistemas, Marcelo Guaraldo.  
 
Se Ajax é simplesmente a junção de tecnologias disponíveis no mercado há pelo menos cinco 
anos, por que este conceito só está sendo explorado agora? Quem responde é o Programador e 
Instrutor do Instituto Infnet, Ricardo Paiva.  
 
“Do jeito que é definido, o Ajax só pôde ser utilizado com a criação do XML Http Request. Este 
recurso foi criado pela Microsoft no Internet Explorer e, em seguida, copiado pela equipe do 
Mozilla e do Safari. Antes deste recurso, era possível fazer requisições assíncronas de outras 
formas, como através de frames escondidos ou Applets Java, mas nenhuma tão simples e 
eficiente quanto o XML Http Request – explica. 
 
Nenhum programador precisa ser expert em todas as linguagens para desenvolver sites em Ajax, 
afirmam Marcelo Guaraldo e Ricardo Paiva.  



O conceito desta programação preza o trabalho em grupo, no qual cada componente é 
especialista em uma tecnologia, mas todos possuem visão ampla das demais.  
 
“O coordenador do projeto ou o webmaster é quem vai definir onde será usado Ajax. Para o 
programador não muda muita coisa, a diferença é que ele terá que fazer aplicações mais 
complexas – revela Guaraldo.  
 
O Programador da Solarys Sistemas acrescenta que o mercado em geral ainda não tem idéia 
formada sobre a melhor utilização do Ajax em sites, mas afirma que, para se chegar à adoção em 
massa na Web, existe um grande caminho a percorrer.  
 
“O Ajax não possui especificação fixa e não é adotado em massa basicamente por dois motivos. 
Primeiro porque encarece os projetos, pois demanda mais horas, mais profissionais envolvidos. 
Segundo porque ainda existe uma falta de preparo por parte dos coordenadores dos projetos, que 
não estão muito ligados no Ajax – ressalta.  
 
Prepare-se!  
 
Se você é ávido por novidades na Web e preza a velocidade de resposta, o Google e o Yahoo! 
estão preparando um presente: novos buscadores que usam Ajax em sua programação e dão 
sugestões de resultados enquanto você digita o que está buscando, sem que a página seja 
carregada. As versões beta são batizadas Google Suggest e Yahoo Instant Search.  
 
Para os programadores que querem entrar no mundo Ajax, a dica é participar do Ciclo de 
Palestras do Instituto Infnet, no Rio de Janeiro. O Instrutor Ricardo Paiva preparou uma palestra 
que vai dissecar o conceito.  
 
“Vou mostrar o que é o Ajax, suas vantagens e como pode ser utilizado. Vou exemplificar com 
alguns sites que tiveram a navegação otimizada a partir da sua utilização e, é claro, ensinarei 
alguns truques interessantes com Ajax – revela.  
 
Assim como qualquer outra evolução, este conceito também vem acompanhado de uma profecia, 
a cargo do Guaraldo.  
 
“Ajax exige um grau de profissionalismo e vai filtrar os programadores do mercado. Não adianta 
ser generalista. 
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