
Nas duas primeiras partes da série sobre o WebMatrix 
publicadas na Revista Computer Arts Brasil, você descobriu 
algumas das facilidades que a ferramenta da Microsoft 

oferece, como a configuração automática de um ambiente completo 
de testes e a facilidade de instalação de aplicativos web por 
meio do Web Galery. Mas o melhor ainda está por vir. Esta 
edição apresentará com mais profundidade a nova abordagem 
para a criação de páginas dinâmicas que chega junto com o 
WebMatrix. 

Trata-se da sintaxe Razor, que simplifica a criação de aplicações 

web, fazendo com que seja preciso digitar menos códigos e 

oferecendo um resultado final mais organizado, simples e de melhor 

leitura. Nas páginas a seguir, você irá aprender os conceitos básicos 

para trabalhar com o Razor e encontrará alguns exemplos práticos 

para a aplicação da sintaxe. 

Tenha em mente que não se trata de uma nova linguagem, 

apenas de uma maneira mais eficiente de utilizar o que você já 

conhece. Se está acostumado a criar páginas ASP.NET usando VB ou 

C#, verá que o Razor permite desenvolver com muito mais facilidade 

usando essas tecnologias. Já para quem está se iniciando na criação 

de aplicações web, a simplicidade do Razor irá tornar o aprendizado 

mais rápido e suave. 

O poder do arroba 
Quem cria sites que utilizam páginas dinâmicas já está acostumado a 

ter que mesclar código interpretado no servidor com HTML. Algumas 

linguagens oferecem recursos que facilitam essa tarefa, mas 

nenhuma delas oferece uma abordagem tão intuitiva e direta quanto 

o ASP.NET utilizando a sintaxe Razor. 

Normalmente, para declarar um trecho de código que deve ser 

interpretado no servidor, são utilizadas tags <% e %> ou <? e ?>, 

dependendo da linguagem que você está utilizando. Isso 

definitivamente diminuía a fluidez e a velocidade da codificação. 

Abaixo, o clássico "Alô Mundo" com ASP.NET e abordagem antiga (o 

cabeçalho e o rodapé da página HTML foram omitidos para deixar o 

exemplo mais conciso): 

Esse exemplo criaria uma página com a mensagem "Alô Fulano, 

O WebMatrix é uma ferramenta da Microsoft que permite criar sites com muito 
mais facilidade e agrega diversos recursos bastante úteis para o desenvolvedor 

o ano atual é 20ll". Mas o relevante aqui é como as variáveis 

interpretadas no servidor são inseridas dentro do código HTML. É 

usado o formato <%= %>, que faz com que seja necessário digitar 

cinco caracteres para colocar uma variável na página. Nesse exemplo, 

isso pode não parecer um contratempo muito grande. Mas quando se 

tratam de dezenas ou mesmo centenas de linhas, é muitíssimo chato 

precisar digitar essa combinação o tempo todo. 

O Razor veio para redimir os programadores ASP.NET. Agora, 

para inserir uma variável, você simplesmente usa o @ (arroba) e 

pronto. Assim, em vez de digitar cinco caracteres para indicar ao 

servidor que aquele trecho precisa ser interpretado, você digita 

apenas um. Veja como ficaria o exemplo anterior utilizando a 

abordagem Razor: 

Você pode estar pensando que isso causaria uma grande confusão 

com outros usos do arroba em uma página, como quando aparece 

um e-mail, por exemplo. Mas o mecanismo do Razor é inteligente 

o suficiente para perceber quando o @ está sendo usado como 

conteúdo e quando ele está indicando uma variável ou um trecho de 

código. Veja o trecho de código abaixo: 
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Ao interpretar isso, o servidor perceberá que, na primeira vez que o 
@ aparece, faz parte de um e-mail; na segunda, indica uma variável. 
Assim, o código gerado será: 

<p>Mandar um e-mail para binson@gmail dizendo a ele a data: 19/02/2011 
3:04:30 PM</p> 

Caso o servidor erroneamente pense que o @ se trata de conteúdo, 
você pode explicitamente fazer a indicação de que aquilo não deve 
ser interpretado duplicando o arroba (@@). O primeiro @ funcionará 
como um caracter de escape e somente o segundo será exibido na 
saída de seu documento HTML. 

Conceitos básicos 
Usar um simples @ para incluir variáveis em uma página é apenas uma 
das facilidades que o Razor oferece aos desenvolvedores. Há diversos 
outros recursos que tornam a tarefa de programar para a web mais direta 
e intuitiva. Essas funcionalidades são ligeiramente diferentes em C# e VB 
(a tabela em Web Forms x Razor mostra algumas dessas diferenças). Nos 
exemplos desta reportagem, será usado o C#. Na linguagem, para incluir 
trechos de código a serem interpretados no servidor, por exemplo, deve 
ser usado o arroba seguido por chaves. Veja o código a seguir: 

A saída do código será "<p>0 valor da soma de 5 e 4 é 9<p>". Assim, 
em vez de usar <% e %> para delimitar onde está o código a ser 
interpretado pelo servidor na página, basta incluir @{ e }. Até aqui, 
você pode não achar que exista muita vantagem, já que para declarar 
o código está sendo usado apenas um caractere a menos. Mas o 
poder do Razor fica mesmo evidente quando você começa a mesclar 
as linhas do programa com a marcação HTML. Você pode, por 
exemplo, mover o conteúdo da tag <p> para dentro da declaração de 
código que ainda obterá o mesmo resultado. 

Se você chegou a trabalhar com ASP clássico, com certeza lembra o 
terror que era fazer algo desse t ipo naquela linguagem, em que era 
necessário usar sempre o comando response.write para gerar uma 
saída de texto dentro de uma declaração de código. Além disso, tudo 
ficava delimitado por aspas e, se não fossem usados caracteres de 
escape corretamente, ocorriam erros. O mesmo serve para o PHP 
com as suas funções echo, print e similares. 

Já no caso do ASP.NET com Razor, as coisas são bem mais simples. Se 

http://ASP.NET


você quiser gerar uma saída de texto, basta escrever o HTML que você 
quiser, mesmo estando dentro da declaração de código que deve ser 
interpretada no servidor. O mecanismo se encarrega de verificar 
o que é código e o que é texto, separa, interpreta tudo e entrega a 
página renderizada. 

Para aproveitar essa facilidade, é necessário apenas lembrar-se 
de que todo HTML que for incluído dentro da declaração de 
código deve ter uma tag de fechamento e uma de abertura. O 
exemplo anterior funciona sem problemas porque utiliza <p> e </p>. 
Isso não impede que você utilize tags que não precisam ser fechadas, 
como a quebra de linha <br />. Mas você precisa incluir tudo dentro 
de uma tag que abra e feche, mesmo que ela não tenha nenhuma 
função semântica. A tag <span>, por exemplo, pode servir a essa 
finalidade. Confira: 

Se o conteúdo não estivesse delimitado pela tag <span>, ocorreria 

um erro no interpretador. Nesse caso, mesmo sem função semântica, 

a tag seria enviada para a saída final e estaria visível para quem 

olhasse o código-fonte da página. Caso seja preciso incluir HTML 

dentro do código e você não queira tags de fechamento e abertura 

desnecessárias, use <text>. 

Quando você inclui um bloco dentro de tags <text> dentro do 

código, tudo que está dentro delas é renderizado e enviado ao 

navegador cliente, mas a tag em si não. Veja o exemplo anterior, mas 

dessa vez usando <text>: 

Lembre-se apenas de que, do mesmo modo que ocorre nas outras 

declarações de código do Razor, todo HTML deve ter uma tag de 

abertura e de fechamento para que não haja erros. De qualquer 

maneira, essa abordagem é bem mais fluida e economiza muitas 

aspas, além de poupar marcações <% e %> ao desenvolvedor. 

Para criar loops nas páginas usando a sintaxe Razor, o método 

é bem semelhante a aquele usado para a definição de blocos 

condicionais. Para criar uma lista HTML que exibe todos os produtos 

de um objeto denominado "produto", por exemplo, tudo que você 

precisa fazer é usar uma rotina como a seguinte: 

Outro recurso úti l da sintaxe Razor são as declarações multi-token, 
nas quais você insere o código desejado dentro de parênteses após 
o sinal de arroba. O resultado final do processamento é impresso na 
página. Para que você entenda melhor esse conceito, dê uma olhada 
no exemplo a seguir: 

O resultado da soma 2 + 3 + 20 é @(2 + 3 + 20) 
Isso irá imprimir a frase "O resultado da soma 2 + 3 + 20 é 25" em sua 

página HTML. Mas não são apenas operações matemáticas que são 

incluídas nos multi-tokens. Qualquer t ipo de rotina que gere algum 

resultado pode ser usada nessas declarações. 

Layouts com Razor 
Quando você cria um site, é importante que todas as páginas tenham 

um visual consistente. Seria inviável ter que copiar e colar no código 

de todas as páginas partes delas que se repetem, como menus, 

cabeçalhos e rodapés. Por isso, é fundamentar utilizar alguma solução 

para reaproveitar modelos em múltiplas páginas. 

Para lidar com isso, o Razor fornece o conceito de "layout pages", 

que permite a você definir um ou mais modelos que poderão ser 

herdados pelas páginas do seu site. O código abaixo mostra um 

exemplo de layout page. Ela será chamada de layout.cshtml (o nome é 

importante porque o documento que usará este layout deve 

referenciá-lo, como você verá à frente): 

Essa abordagem é mais intuitiva e direta do que usar funções como 
Response.Write (ou echo, no PHP) e aspas para incluir saídas de texto 
no código. Além disso, você nunca mais precisará se preocupar em 
escapar aspas e outros caracteres para evitar que o código quebre. 

Blocos condicionais e loops 
Incluir um bloco condicional if else na página usando a sintaxe Razor 

não poderia ser mais simples. Aqui, novamente o segredo é o uso do 

arroba para indicar que você precisa de funcionalidade dinâmica 

naquele trecho. 

Trata-se basicamente de um documento HTML. A única parte em que 
há código a ser interpretado no servidor é o método @RenderBody. 
O mecanismo do Razor utiliza essa função para determinar qual parte 
do documento deve ser preenchida com informação. Com o layout 



As layout pages são bastante flexíveis e permitem criar modelos 
que podem ser aproveitados por diferentes páginas de seu site 

pronto, você pode construir as páginas que o utilizarão. Elas devem 

conter a indicação do nome do modelo no início do documento, 

na propriedade Layout. Veja como isso é feito no arquivo abaixo, 

denominado home.cshtml: 

Crie os arquivos usando o WebMatrix e execute o home.cshtml (basta 
clicar em Run para que o navegador abra a página no ambiente de 
testes). Se você verificar o código-fonte do documento, verá que todo 
o conteúdo de layout.cshtml e que o código da página atual foram 
inseridos onde estava o método @RenderBody na layout page. 

As páginas de layout são flexíveis o suficiente para permitir que 

você coloque conteúdo em outras partes além do em que foi incluído 

com o método @RenderBody. É possível criar outras seções nomeadas 

no modelo, que você pode preencher de acordo com a sua 

necessidade. Para deixar mais claro, veja essa modificação do modelo 

que está sendo usado como exemplo. Agora, há uma seção chamada 

"menu" e outra denominada "rodapé": 

A sintaxe para incluir conteúdo em um modelo é bastante simples. 

Deve ser incluído @section, o nome da área criada no modelo e o 

código HTML entre chaves. Se você executar o exemplo modificado 

no Razor e verificar o código-fonte no navegador, verá que o 

conteúdo indicado em @section foi inserido no lugar em que 

estavam os métodos @RenderSection na layout page. 

Web Forms x Razor 
O WebMatrix traz em seu pacote a versão 3 do ASP.NET MVC. 
Este framework implementa o padrão de arquitetura de software 
Model-View-Control ler, que separa as camadas de acesso a dados 
(Model), apresentação (View) e lógica de negócios (Controller). 

A grande novidade do ASP.NET MVC 3 é que o mecanismo 
padrão para gerar as apresentações (Views) é o Razor. Nas versões 
anteriores, esse papel era desempenhado pelo mecanismo 
Web Forms. Além dessas duas opções mais comuns, é possível 
trabalhar com outras engines para criar as views, como o Spark 
(sparkviewengine.com), por exemplo. Tudo depende da opção feita 
pelo desenvolvedor. 

A primeira diferença que você irá notar entre o Web Forms e o 
Razor é que a extensão usada para os arquivos das views é .aspx, 
no primeiro, e .cshtml ou .vbhtml, dependendo da linguagem 
escolhida, no segundo. Essa mudança é fundamental, já que no 
padrão Web Forms era necessária a indicação da linguagem a ser 
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O Spark é uma Opção de mecanismo de visualização que 
pode ser usada com o ASP.NET MVC. Ele é gratuito e de código livre 

usada numa diretiva obrigatória no início da página, como esta do 

exemplo a seguir: 

Além de indicar a linguagem, C# no exemplo, essa diretiva definia a 

MasterPage e o model a ser utilizado. No Razor, essa diretiva não é 

mais necessária, já que a extensão do arquivo identifica a linguagem 

e as layout pages substituem a MasterPage. Para indicar o modelo, 

usa-se @model (C#) ou @ModelType (VB), seguido do objeto model, 

como no exemplo abaixo (em C#): 

Esses detalhes simplificam bastante a criação das views. O melhor é 

que, se você atualizar a versão do MVC do site para a 3, é possível 

manter suas páginas .aspx e usar .cshtml ou .vbhtml para as novas. 

A tabela abaixo mostra algumas diferenças básicas entre o Web Forms 

e o Razor: 

Crie uma aplicação 
Agora que você já conheceu os principais conceitos e facilidades 

oferecidos pela sintaxe Razor, é hora de colocar as mãos na 

massa e criar uma aplicação para testar tudo que aprendeu. Para 

isso, nada melhor do que usar o WebMatrix, que já tem um ambiente 

totalmente preparado. 

A seguir, você verá como criar um conversor de moeda bastante 

simples, que converte reais em dólares, usando o WebMatrix. Para 

simplificar, não foi usado o conceito MVC de separação de lógica. 

Tudo ficará na mesma página. Comece iniciando o programa e siga 

esses procedimentos: 

Passo 1 Na página inicial, 
escolha a opção Site From 
Template caso você queira 
começar um site do zero, o 
que é o ideal para este 
exemplo. Você poderia 
também escolher as opções 
My Sites e Sites From Folder 
caso a ideia fosse apenas 
inserir uma nova página 
em um site já existente em 
seu computador. 

Passo 2 O WebMatrix 
oferece templates para 
diversos tipos de site nessa 
tela, como calendários e 
galerias de fotos. Neste 
exemplo, porém, você só 
precisa de um template vazio 
para criar uma página. Para 
isso, escolha Empty Site, digite 
"Conversor de Moeda" no 
campo Site Name e clique em 
OK para continuar. 

Passo 3 O WebMatrix abrirá 
seu novo site. Na tela que 
aparece, clique em "Browse 
your files" e, a seguir, "Add a 
file to your site". Aparecerá 
uma tela em que é possível 
escolher o tipo de arquivo. As 
opções para trabalhar com 
Razor são CSHTML (que usa 
C#) e VBHTML (VB). Para este 
exemplo, escolha CSHTML. 

Nomeie a nova página como conversor.cshtml e clique em OK. Será 

aberta uma nova página, na qual você poderá criar o conversor de 

moedas. O primeiro passo é criar uma variável que armazene o valor 

da cotação do dólar. Para isso, simplesmente insira o trecho a seguir 

no início do seu documento: 

A letra M após o número é um requerimento da linguagem C#, que 
indica que o valor é um decimal. O próximo passo é inserir algumas 
funções na sua página. Para criá-las, usando Razor, você utiliza a 
declaração (@functions. Dentro dela, são indicadas todas as funções 
que serão utilizadas naquela visualização: 

Para o exemplo do conversor de moeda, serão criadas as funções 
trataVirgula() e formataNumero(). A primeira irá trocar a vírgula do 
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O bloco recebe a informação enviada pelo formulário e a trata por 

meio da função trataVirgula(), especificada na seção @functions. A 

Para completar, a parte que processa as informações e faz os 

cálculos. Aqui, é usada a função IsPost, do ASP.NET, que retorna 

verdadeiro caso haja informações enviadas pelo método POST (usado 

no formulário do exemplo): 

Agora, é necessário incluir nessa página um formulário para que o 

usuário possa digitar o valor a ser convertido. Para isso, basta usar 

código HTML comum. Não coloque nenhum valor na propriedade 

action para que as informações sejam postadas para a mesma página 

de onde elas foram enviadas: 

valor digitado pelo usuário por um ponto, deixando o número em 
um formato que possa ser processado pelo C#. A segunda prepara os 
valores para exibição na página, usando o padrão de separação de 
decimal (,) e milhar (.) do Brasil: 

linha seguinte efetua o cálculo, multiplicando o valor em reais pela 
cotação do dólar e é exibida a mensagem que mostra o resultado. 
Para isso foi usada tag <p> com o texto e as variáveis dentro dela, sem 
que fosse necessário nenhum comando para declarar explicitamente 
que se trata de uma saída de HTML. Confira o código completo do 
exemplo do conversor de moeda: 

Depois que todo o código estiver pronto, clique no ícone Save da 

barra de ferramentas do WebMatrix e, a seguir, em Run. A página será 

executada no navegador. Para testar o funcionamento, digite um valor 

em reais no campo correspondente e clique em converter. Aparecerá 

uma mensagem indicando o valor em reais e o valor em dólares. 

Você acabou de criar a sua primeira página com a sintaxe Razor. 

Agora, é só aproveitar a praticidade do WebMatrix para desenvolver 

e testar as suas próprias aplicações usando essa tecnologia de 

programação. 
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