
Saiba como esta 
nova tecnologia 
pode ajudar você 
a deixar a internet 
mais criativa 

não contará com suporte da maioria 
dos navegadores até o segundo 
semestre de 2011. Durante essa 
transição, os projetos que usam 
recursos da nova linguagem deverão 
ter dois formatos para poder ser 
acessados portados os usuários. 

A boa notícia para 
desenvolvedores é que o HTML5 está 
cada vez mais próximo de virar uma 
plataforma prática. A parte ruim é que 
ninguém sabe definir exatamente o 
que é a nova linguagem, e ela está 
ficando menos padronizada com o 
passar do tempo. A W3C, organização 
que define as tecnologias da web, 
disse que, ainda em 2011, lançaria 
um protótipo de padrão detalhado 
o bastante para dar ao mercado 
uma base sobre a qual trabalhar. 
Infelizmente, o protótipo foi adiado 
para 2014. Sem uma especificação, 
os desenvolvedores de browsers 
passaram a adicionar recursos que 
gostariam que o padrão suportasse. Ou 
seja, na prática, o HTML5 está sendo 
usado como uma descrição geral para 
um grupo de tecnologias relacionadas, 
que inclui CSS3, interfaces de bases 
de dados, complementos gráficos e 
web fonts. E os tais desenvolvedores 
não estão mais de acordo sobre quais 
recursos devem suportar. 

Por exemplo, uma proposta 
é criar uma extensão da tag <canvas>, 
que suportaria um novo formato 

Quem anda meio por fora das 
novidades de web design talvez 
ainda não saiba muito bem o que 
é o HTML5. A nova linguagem está 
sendo aprimorada para se tornar 
um framework que, eventualmente, 
irá substituir o Flash, superando 
em muitos aspectos a tecnologia da 
Adobe. Isso é especialmente crítico 
para projetos destinados a iPhone 
e iPad, já que o Flash foi banido do 
browser da Apple, o Safari. O HTML5 
está sendo popularizado como o novo 
padrão para conteúdos mobile, além 
de ter papel na fatia desktop da web. 

O suporte para HTML5 
avançou muito em 2010. A 
Adobe incluiu tags de HTML5 no 
Dreamweaver CS5, além de uma 
atualização para o Illustrator, que 
pode ser baixada em labs.adobe.com/ 
technologies/illustrator_html5. Da 
mesma forma que o complemento 
para Dreamweaver foi originalmente 
disponibilizado como um projeto da 
Adobe Labs, o do Illustrator acabará 
virando uma atualização padrão 
do CS5, e ambos irão aparecer, em 
versões melhoradas, no CS6. 

A futura geração de 
browsers também foi atualizada. 
Chrome 8, Firefox 4 e IE9 já possuem 
recursos melhores de HTML5. 
Contudo, como sempre, vão demorar 
umpoucoparasubstituirasversões 
atuais, o que significa que o HTML5 



ser baixados e usados de graça. E, se 
você quiser contribuir para melhorar 
os códigos, ninguém irá reclamar. Esse 
processo colaborativo será essencial 
para o desenvolvimento do HTML5. 
Além de aprender coisas novas, as 
pessoas têm a oportunidade de copiar 
e reusar códigos já existentes da 
maneira como bem entenderem. 

Teoricamente, com um 
bom conjunto de polyfills, é possível 
escrever códigos que funcionam 
em qualquer browser. Na prática, 
as adições propostas para o HTML5 
são tão diversas que pode ser bem 
complicado administrar polyfills em 
um projeto complexo. Não dá para 
reescrever um browser de dentro para 
fora, apenas compensar deficiências. 

0 sucesso do HTML5 não 
dependerá apenas da especificação 
formal ou do suporte de browsers, mas 
sim no quanto os desenvolvedores 
se disporão a trabalhar juntos para 
suavizar as inconsistências e criar uma 
experiência simples e unificada. Pelos 
polyfills que já estão disponíveis, pode-
se dizer que o HTML5 não irá tornar 
o web design mais simples, mas o 
deixará muito mais criativo, desafiador 
e gratificante. 
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