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Toda ferramenta nova precisa de um novo ambiente que seja 
adequado às suas características. O HTML5 surgiu por meio de 
atitudes de pessoas que sentiam a necessidade de melhorar o que 
t ínhamos na internet. Ele já chegou, mas veio com tanta coisa na 
bagagem que realmente é difícil dar suporte a tudo de uma vez. 

Os grandes browsers populares já possuem versões mais 
novas com suporte considerável a boa parte do conjunto HTML5. 
Não é mais apenas uma linguagem de marcação. Diferente do 
XHTML ou do HTML4, quando citamos o HTML5 falamos tam
b é m de APIs em JavaScript e CSS 3. 

Quando falamos de browsers, não nos limitamos apenas a 
sistemas desktop, como Windows, Linux ou Mac, mas t ambém 
aos de dispositivos móveis. Para ter uma ideia, os smartphones 
que têm maior utilização de internet por seus usuários t ambém 
têm suporte a HTML5 e CSS 3, mesmo que parcialmente. Marcas 
como Android e iPhone já estão bem avançadas em termos de 
tecnologias web. 

Em relação à marcação, já podemos adotar sem preocupa
ção a utilização de diversas "tags" semânticas para marcar nosso 
conteúdo, seja um "header", "footer", "article", "section" etc. O que 
importa é que essas tags facilitem a compreensão e o entendi
mento do documento, não só para um humano, mas t ambém 
para os robôs (de busca, por exemplo). 

Para estilizar as novas tags do HTML em browsers não moder
nos precisamos de um pequeno ajuste bem simples. Resolvemos 
com um pouco de JavaScript e CSS, como já distribuído em ferra
mentas prontas, como O HTML5shiv (code.google.eom/p/html5snlv) 
É muito importante ressaltar que essas tags novas têm a intenção 
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Ainda não é possível dar uma resposta exata, pois depende do 
caso em que será aplicado. É preciso analisar bem o conhecimento 
do desenvolvedor, assim como o tipo de projeto Como ainda não 
saiu a versão final e todo tipo de mudança ainda pode acontecer, 
particularmente não indico para pequenos sites institucionais 
cujos desenvolvedores não farão uma constante manutenção 
Acho que se aplica bem em alguns casos, como os seguintes: 

• Aplicações proprietárias, em q u e o desenvo lv imento é cont inuo; 

• Hotsites, q u e são provisórios e não p o s s u e m constante 

manutenção do código; 

• Sites pessoa is , q u e v i v e m em constante atual ização. 

Vale destacar que é preciso analisar qual será o público-alvo 
do projeto, pois poderão existir situações em que um grande per
centual de usuários não possua um bom suporte ao HTML5, e 
isso, infelizmente, não pode ser esquecido. 

Aceitando fazer esse mergulho, é preciso pensar no suporte às 
funcionalidades. Uma das mudanças da nova versão do HTML 
são as tags semânticas. Para esses casos, basta o uso de um plugin 
JavaScript para o correto funcionamento nos browsers aos quais 
não dão suporte (htnil5shlv.googjecode.com/svn/trujik/htnu5.js) 

O cenário fica mais complicado em relação a outras mudan
ças maiores, como o uso do canvas, vídeo, audio, web storage, 
geo location, entre outros. Neste caso, é preciso aplicar o con
ceito de Graceful Degradation em seu projeto para garantir a 
mesma experiência de uso em todos os browsers, independen
temente da tecnologia utilizada, mesmo que para isso seja pre
ciso utilizar a té mesmo o Flash. 

Para testar as aplicações o processo ideal ainda é manual, sendo 
preciso ter todos os browsers instalados na máquina de desen
volvimento para garantir a funcionalidade e a mesma experiên
cia em todos os cenários. 

Também é preciso tomar cuidado e se preocupar com os 
dispositivos móveis. Em sua maioria, dominados pelos sistemas 
Android, iOS e BlackBerry, já temos bons suportes ao HTML5, 
mas ainda não chega à totalidade. 

Para fazer um teste dos browsers, o site wwwJrtmist—tcom ajuda 
bastante. Ele faz um teste das funcionalidades em cada browser e 
dá uma pontuação de acordo com o suporte. Segue o ranking: 
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Alguns sites disponibilizam tabelas com
parativas mostrando as propriedades 
suportadas nos diferentes browsers. 
Navegadores como Firefox. Safari, Chrome 
e Opera dão um bom suporte ao HTML5 e 
estão com ciclos de atualização cada vez 
mais curtos. Fiquei até surpreso com o 
lançamento do Firefox 5. Foi muito mais 
rápido do que eu esperava. O Chrome atu
aliza automaticamente e eu nem percebo. 
Enquanto isso, novas versões do Internet 
Explorer demoram para serem lançadas e 
ainda prometem uma revolução em nave
gação, coisas que Firefox e companhia já 
fazem há muito tempo. 

Eu acho, sim, que o HTML5 deve ser 
utilizado nos projetos. Como nada é per
feito, devido à demora na atualização do 
Internet Explorer, muitas pessoas acabam 
continuando a usar a versão 8, 7 e, Deus 

me livre, a 6. Quem usa a versão 9 já tem 
um suporte razoável. 

Se uma empresa que desenvolve sites 
quer mostrar para o cliente que é vanguar
dista, quer fornecer uma solução nova, e 
se seu cliente t ambém deseja transmitir 
esses conceitos para seus usuários, é acon
selhável usar HTML5. Se você está inves
tindo tempo e dinheiro em um site, por 
que não trabalhar com o que há de mais 
novo? O HTML5 não é uma promessa. Ele 
está aí. Os grandes formadores de opinião, 
como Google e Apple, já o adotaram. Não 
há motivo para esperar. 

Lembra quando se queria mostrar esse 
tipo de conceito com o Flash e se obrigava 
o usuário a sempre estar com a versão 
mais nova do Flash Player instalada? Por 
que o discurso mudou para o HTML5? 
Pode até ser inconveniente em algum 

nível, mas mostre para o usuário que uti
lizar browsers de qualidade, com curtos 
ciclos de atualização, será algo benéfico 
para ele e t ambém para a web em geral. 
A desculpa para usar o plugin do Flash 
Player era simplesmente a de que o usuá
rio poderia ver o seu site se mexendo em 
situações em que nem era necessário. 

Se nós, profissionais, não tentarmos e 
não tivermos poder de convencimento 
com nossos clientes para forçar o uso da 
melhor tecnologia, ficaremos debatendo 
sobre o que pode ser quando o futuro na 
verdade já chegou. Eu sei que pode pare
cer um pouco radical, mas sempre pode
mos chegar a um meio termo. Hoje, você 
consegue implementar um recurso em 
um projeto, amanhã outro. A adoção do 
Firefox e do Chrome cresceu, então eu só 
tendo a ser otimista em relação a isso. 

Uma das grandes diferenças entre o 
HTML5 e as versões anteriores é o fato de 
o W3C ter tornado a especificação modu
lar. Assim, o HTML5 não é uma única espe
cificação, mas um conjunto, envolvendo 
novas tags para conteúdo, novos atribu
tos, novos tipos de campo de formulário, 
duas linguagens incorporadas (SVG e 
MathML) e uma série de APIs JavaScript. 

O novo conjunto de tags, por exemplo, 
com um pouquinho de JavaScript, fun
ciona até no Internet Explorer 6. Alguns 
dos novos atributos, como o "contente-
ditable", funcionam a partir do Internet 
Explorer 7. Grande parte das novidades 
do HTML5 pode ser usada hoje, sem 
medo. Aqui na Visie, por exemplo, não 
produzimos mais mark-up que não seja 
HTML5 já há quase dois anos. 

Outra parte dos novos recursos pode 
ser emulada via JavaScript. Por exemplo, 
o HTML5 prevê um novo tipo de campo, 
data, que exibe um calendário para o 
usuário. Nós já v ínhamos resolvendo isso 
com JavaScript há um bom tempo. Você 
pode manter seu JavaScript lá, basta ligá-
lo nos navegadores antigos, e nos novos 
usar o novo tipo de campo que funciona 
melhor e é bem mais leve que a solução 
JavaScript. As APIs de storage, canvas, 
validação de formulário, microdados, 
hashchange e os novos campos de formu
lário podem ser emulados via JavaScript 
para navegadores antigos. Até a API de 
Geolocalização, usando um serviço de 
terceiros, pode ser emulada para navega
dores sem suporte. 

Outro cenário de uso é a criação de 

sites e aplicações para uso específico em 
um ambiente ou plataforma. Por exemplo, 
os navegadores do iPhone, iPad, Android 
e S60 suportam geolocalização. Se você 
está desenvolvendo para smartphones, 
não há por que não usar. A mesma coisa 
se dá, por exemplo, com as novas tags de 
áudio e vídeo. 

Por fim, você t ambém pode construir 
suas aplicações usando a estratégia de 
progressive enhancement, em que pro
jeta uma experiência mínima que todos 
os seus usuários verão e acrescenta recur
sos interessantes (mas não essenciais) 
para os usuários de navegadores com 
suporte. É o que o Google Maps faz, por 
exemplo, ao exibir o botão de geolocaliza
ção apenas para usuários de navegadores 
com suporte à API. 

O site www.caniuse.com/#cats=HTML5 
lista os recursos do HTML5 - e do CSS3 -
mostrando o status do suporte pelos nave
gadores, incluindo mobile. 
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Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 8, n. 86, p. 72-75, set./ out. 2011.




