
Formação introdutória à tecnologia 
para jovens mulheres negras

Introdução
ao HTML</>



 Conteúdo metodológico: Amanda Silva

Introdução

O grande pai da web foi o físico Tim Berners Lee: Em 1989, ele criou uma 
linguagem de marcação de hipertexto responsável por construir páginas na 
web. Em 1990, ele criou com sucesso a primeira comunicação entre cliente 
HTTP e servidor com linguagem de marcação de hipertexto. Em 1991, Tim criou 
a primeira versão do HTML - que, a princípio, foi projetada para conectar e 
compartilhar documentos entre instituições de pesquisa próximas. No entanto, 
em 1992, o HTML foi liberado para a biblioteca de desenvolvimento de alcance 
mundial e, na sequência, teve várias versões, até chegar na versão 5 (a que 
iremos usar). Em 1995, a W3C (The World Wide Web Consortium), uma entidade 
que regula os padrões da web, assumiu sua supervisão e controle. 

O termo “linguagem de marcação de texto” remete a um texto contendo 
diversos formatos de informações, como imagens, vídeos, áudios, textos e etc. 
O acesso a todas essas informações se dá através da ligação por meio desses 
links (Hyper Text Markup Language,  ou Linguagem de Marcação de Texto).

 Começando em HTML5

O primeiro passo para escrever códigos em HTML é definir qual 
ferramenta usar. Isso pode ser feito até em bloco de notas, apesar de não ser 
uma forma efetiva e nem uma boa prática. As ferramentas mais usadas são 
as IDEs (ambientes de desenvolvimento integrado), que trazem vários atalhos 
úteis para escrever seu código. 

Abaixo, alguns exemplos de ferramentas (Notepad++, Sublime text e 
Visual Studio Code).

PARTE 1 - INTRODUÇÃO AO HTML

</>

 *Nos exemplos desta apostila, usamos o Visual Studio Code
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 Tags 

Antes de começarmos nosso primeiro HTML, é muito importante que você 
conheça as famosas tags. Para simplificar o exemplo, vamos imaginar algumas 
caixas de papelão fechadas contendo coisas diferentes. Como você faria para 
descobrir o conteúdo de cada caixa sem precisar abrir uma por uma?

A melhor maneira seria etiquetar cada caixa com informações sobre seu 
conteúdo. Esse mesmo pensamento serve para HTML: Para cada informação 
a ser incluída em nosso código, precisamos declarar “caixas”; dentro dessas 
caixas, colocamos as nossas informações. 

Essa forma de declarar caixas ocorre através das tags, que marcam 
elementos de forma a determinar onde começa e onde termina cada um - 
por isso a nomenclatura “linguagem de marcação de texto’’. Todas as tags são 
declaradas pelo sinal de maior e menor  (< > ) e fechadas pelos mesmos sinais 
precedidos de uma barra (< / >). A grande maioria das tags sempre precisa ser 
aberta e fechada.

Exemplo de tag: 

                          Inicio da  tag/etiqueta                                fim da tag/etiqueta
<elemento> conteúdo    </elemento>

 
 Iniciando nosso arquivo em HTML

O primeiro passo é criar um arquivo e salvar como extensão .html. Dentro 
desse arquivo, você irá declarar todas as suas tags e visualizar no navegador 
de sua preferência. A primeira tag de todo arquivo html é <!DOCTYPE html>. 
Essa tag informa ao navegador que o documento é do tipo HTML e que essa 
tag precisa sempre preceder todas as outras, sempre vindo na primeira linha 
do código.
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Hierarquia de estrutura

O HTML possui uma estrutura que sempre precisa ser declarada e 
respeitada para o bom funcionamento das suas páginas. A partir dessa 
estrutura, você determina a forma correta para as marcações da sua página. 
Quando você escreve uma redação, ela não precisa ter começo, meio e fim? 
Uma página HTML também.

Vamos entender o que significa cada uma das tags de estrutura de um 
arquivo HTML:

●	 • <html></html>  marca o início e fim de uma estrutura HTML;
●	 • <head></head> marca o início e fim de um cabeçalho em arquivo html;
●	 • <body></body> marca o início e fim do corpo de um arquivo html (tudo 

que será exibido no seu navegador).
 Abaixo, exemplo da estrutura hierárquica de uma página.

</>
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Até agora, criamos um arquivo e o nomeamos como index.html, 
informamos que trata-se de um documento do tipo html e criamos a hierarquia 
mínima para nossa página funcionar.

Comentários

No arquivo HTML, existe a possibilidade de escrever comentários visíveis 
apenas em nosso código, não ao usuário na tela. Normalmente, usamos 
pequenos comentários para descrever o que determinado trecho de código 
faz, ou até para nos ajudar a lembrar do que estamos fazendo. 

Para incluir comentários no código, usamos a sintaxe <!--; aqui fica o 
seu comentário, onde <!-- diz para o arquivo HTML que estou iniciando um 
comentário. Quando um --> é encontrado, o comentário acaba. Os comentários 
podem ter muitas linhas ou apenas uma. Tudo o que for digitado depois da tag 
<!-- será interpretado como comentário, inclusive quebra de linha. 



 Conteúdo metodológico: Amanda Silva

Abaixo, um exemplo de como usar comentários no código. Observem 
na linha 31 o comentário de uma linha; entre as linhas 44 e 48, um único 
comentário, com várias linhas. 

Comentários devem ser usados com moderação, uma vez que um código 
cheio de comentários fere o princípio de clean code (código limpo).

Cabeçalho

O cabeçalho do HTML é declarado pela tag <head></head>. Tudo que 
o navegador consegue ler é definido aqui, como nome do site na aba do 
navegador, a comunicação com outros arquivos externos e a configuração para 
mecanismos de pesquisa.
Algumas tags que podemos usar dentro da <head>: 

●	 • <title></title>  define o que aparece na aba do navegador;
●	 • <meta> auxilia ferramentas de busca (como Google) a encontrarem o seu 

site na web. Você dá um pequeno resumo sobre a sua página como forma 
de indexar o conteúdo web disponível. Nessa tag, é importante passar o 
atributo  charset=”utf-8” - essa informação diz ao nosso navegador que 
ele precisa comunicar aos demais navegadores o formato de codificação 
de caracteres utilizado naquele documento. Na língua. portuguesa, essa 
informação determina até o reconhecimento de acentos e ç;

●	 • <script> contém instruções de script ou aponta para um arquivo externo 
de script por meio do atributo “src”;

●	 • <link> passa o caminho para outro arquivo.
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No código, nosso cabeçalho fica assim:
Se abrir o seu arquivo em algum navegador, você verá uma página em 

branco, mas o título que você definiu no seu head aparecerá conforme abaixo.

 Identação 

Você conseguiu observar que nossas tags estão umas dentro das outras e 
que algumas começam mais no canto enquanto outras, mais para dentro? Esse 
é o processo de identação do nosso código, uma boa prática que você vê não 
só no HTML como também em tudo que envolve programação.

Identar é uma forma de deixar seu código organizado e ajudar a entender 
ou encontrar a forma mais rápida de ajustar elementos, compreendê-los e até 
mesmo inserir novas linhas de códigos a partir de um determinado trecho. É 
importante que você ou qualquer outra pessoa consiga ler um código limpo 
com facilidade.

No exemplo do cabeçalho, declaramos a abertura e o fechamento da tag 
<head> </head >; nada dentro dela (title, meta, link, script) pode estar na mesma 
linha hierárquica, por isso as tags estão mais para dentro. 
Neste processo de identação, o que estiver dentro de uma tag declarada precisa 
respeitar a hierarquia e mantê-la alinhada.
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 Corpo 

O corpo do HTML é declarado pela tag <body></body> . O body representa 
o conteúdo de uma página HTML, ou seja, tudo aquilo que as pessoas vêem 
em sua página. Dentro da tag body, declaramos textos, imagens, formulários, 
listas, tabelas e tudo aquilo que veremos durante o curso.

 Níveis de título 

Usamos as tags <h1></h1> até <h6></h6> para definir cabeçalhos e títulos 
em nosso arquivo HTML: 

●	 <h1> define o título mais importante;
●	 <h1> definir o título menos importante.

PARTE 2 - APROFUNDANDO NO HTML

Exemplo no código

Navegador
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  Parágrafos

Para inserirmos textos em nosso HTML, podemos declarar a tag <p></p>.

Código

Navegador

Tag para quebra de linha

Podemos pular uma linha com a tag <br/>, que pode ser fechada dentro 
da sua própria declaração pela barra no final, não demandando duas tags (uma 
para abertura e outra para fechamento).

Tags de formatação de texto

Podemos definir o formato do texto com as tags abaixo:
●	 • <b></b>  para negrito;
●	 • <i></i> para itálico;
●	 • <strong></strong> para forte;
●	 • <small></small> para pequeno;
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Listas

É possível listar um conjunto de itens de determinado grupo de diversas 
formas ordenadas e desordenadas. Para declarar uma lista dentro do corpo 
<body></body>, usamos as tags <ol></ol> (para listas ordenadas), ou <ul></
ul> (para listas não ordenadas). Também podemos inserir itens em nossa lista 
dentro da tag <li></li>.

Código

Código

Navegador

Navegador
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Código

Código

Código

Navegador

Navegador

Ao declarar listas, podemos passar atributos dentro da tag <ol> que 
definem o número que inicia a lista, ou mesmo ordená-los alfabeticamente.

Type Indica o tipo de ordenação:
●	 • ‘a’ indica letras minúsculas;
●	 • ‘A’ indica letras maiúsculas;
●	 • ‘i’ indica algarismos romanos minúsculos;
●	 • ‘I’ indica algarismos romanos maiúsculos;
●	 • ‘1’ indica números (padrão).

Start define a primeira posição da lista ordenada.
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Com listas não ordenadas <ul>, é possível definir o tipo de marcador 
através do atributo type, como círculo, disco, ou quadrado. 

Navegador

Código Navegador

Tabelas

Podemos criar tabelas com a tag <table></table> e determinar a 
quantidade de linhas com a tag <tr></tr>. Em cada linha, é possível definir a 
coluna de título com a tag <th></th>; as demais e suas informações, com a tag 
<td></td>.
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Código

Código

Navegador

Navegador

 Com o atributo border, podemos definir uma borda e escolher a espessura 
da tabela.
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É possível mesclar linhas com o atributo rowspan e  colunas, com colspan.

Código

Código

Navegador

Navegador

 Uma boa prática consiste em definir o cabeçalho da nossa tabela com 
a tag </thead> e o corpo, com a tag <tbody></tbody>. Dentro do cabeçalho, 
podemos colocar a linha que contém a tag de título e, no corpo, as linhas 
restantes. Visualmente, não muda nada no navegador, mas deixa o código 
limpo e legível.
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Código

Código

Navegador

 Imagens 

A tag <img> é usada para inserir uma imagem em uma página HTML. As 
imagens não são tecnicamente inseridas em uma página web, e sim vinculadas. 
Na tag <img>, é preciso incluir o atributo que determinará o caminho da imagem 
src a ser exibida no navegador.

Âncoras e link 

A tag <a> é usada para inserir um link na página HTML que direcione o 
usuário para outra no mesmo ambiente. O atributo href é responsável por 
definir o alvo (caminho) do link para onde a página deverá direcionar o usuário 
quando a âncora for clicada. O atributo target recebendo o valor _blank é 
fundamental para que seja aberta outra aba no navegador, não mesma na qual 
o usuário já está.
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Ao clicar no link, outra aba é aberta no site.

 Ícones

Para inserir ícones em nosso HTML, a tag mais utilizada é <i> . 
Lembram no começo, quando falamos sobre <header>, o cabeçalho do nosso 
arquivo HTML que guarda algumas informações/ tags importantes não exibidas 
no navegador para os usuários? Existem bibliotecas com diversos ícones para 
instanciar (chamar) em nosso código, pelo nome dentro da tag de ícone - a 
Font Awesome é bastante utilizada. Para inseri-la, é necessário declarar o link 
externo da nossa biblioteca dentro da tag <head>.
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Para usar os ícones da biblioteca externa, é necessário buscar no site o 
nome do ícone que deseja usar.

É possível ver no site como a nossa tag <i> precisa ficar para que o ícone 
seja exibido na tela. No caso da tag <i>, o atributo class chama o ícone pelo 
nome. No exemplo abaixo, temos três ícones em pesquisados na biblioteca 
Font Awesome em nosso navegador para nossas tags: Envelope de e-mail, ícone 
do LinkedIn e Github.

Código

Resultado exibido no navegador

https://fontawesome.com/icons
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Semântica

O HTML semântico deixa as informações da página web bem explicadas e 
facilita a compreensão pelo computador. Ele auxilia nas buscas de ferramentas 
como Google e facilita o entendimento de leitores de acessibilidade. Para deixar 
a página web semântica, é necessário separar todo o conteúdo do <body></
body> em blocos por tags. Que, por sua vez, separam as partes do código.

Algumas tags semânticas:
●	 • <header></header> representa a introdução, o cabeçalho do body;
●	 • <main></main> define o conteúdo principal da página;
●	 • <section></section> representa uma seção em um documento 

HTML;
●	 • <nav></nav> representa uma seção de página que aponta para 

outras;
●	 • <footer></footer> representa rodapé;
●	 • <article></article> representa uma parte independente em HTML.

Abaixo, exemplo de cabeçalho dentro do <body> declarado com a tag 
<header>:
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Exemplo de tag <main> dentro do <body> declarando toda a parte 
principal do nosso site:

Exemplo da tag <footer> dentro do <body> declarando o rodapé do nosso 
site:

Entidade

Alguns caracteres interpretados pelo HTML, se digitados, podem não 
aparecer na tela, como sinais de maior e menor (< >). Mas e se você precisar 
desses caracteres exibidos em tela? Para isso, usamos as entidades do HTML.

Fonte: devmedia

https://www.devmedia.com.br/html-entities-html-symbols-html-characters/1011


 Conteúdo metodológico: Amanda Silva

No código, é possível ver que, ao final de cada frase dos itens da nossa 
lista, inserimos o &nbsp. Este insere no texto um espaço entre o próximo item 
(um ícone).

Acessibilidade na Web

Existem boas práticas para escrever códigos em HTML que precisam 
ser seguidas para tornar uma página acessível, facilitar o acesso e conceder 
autonomia a pessoas com algum tipo de deficiência que utilizem tecnologias 
assistivas existentes - leitores de tela, ampliadores de tela, mouses e teclados 
especiais. Essas boas práticas envolvem desde o tamanho das fontes, 
alinhamento e espaçamento entre os textos, até regras de contraste e 
posicionamento das tags em nosso código. 

Algumas dicas para deixar a página mais acessível:
●	 • Na declaração inicial da tag <html>, defina qual linguagem que 

está sendo usada: <html lang=”pt-br”>;
●	 • Utilize uma estrutura semântica;
●	 • Nas tags de imagem, usar o atributo alt com texto alternativo que 

descreva a sua imagem. Visualmente não altera nada na página 
web, mas os leitores de tela conseguem leem essa descrição.

Código

Exibição no navegador
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Código Navegador

Forms

Para criar formulários em nossa página web, usamos a tag  <form></
form>. O título de cada campo do nosso formulário é declarado pela tag 
<label></label>. O campo no formulário no qual o usuário digita é declarado 
pela tag  <input></input>. 

A tag <input> tem o atributo type, que define o tipo de informação aceita 
no campo quando o usuário digita, como texto, telefone, e-mail, ou mesmo um 
botão que submeta (entregue) o formulário após o preenchimento; o required, 
que define o campo como de preenchimento obrigatório; e o placeholder, que 
deixa uma mensagem de aviso no campo e some quando o usuário começa a 
digitar.

Um formulário completo em nosso código: 

 Botões

Com a tag <button></button>, é possível inserir botões clicáveis em sua 
página web. Com o atributo type, definimos o tipo, como reset (restaurar) e 
submit (enviar).

             
 
Código                                  Navegador
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