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SOLUÇÕES ÁGEIS PARA WEB COM A LINGUAGEM PYTHON E O 

FRAMEWORK DJANGO 

 

 

1. RESUMO 

 

A presente pesquisa visa investigar o desenvolvimento ágil de aplicações para 

web utilizando a linguagem de programação Python e o framework Django, 

juntamente com uma as ferramentas como Html, CSS e JavaScript. Até o atual 

estado da pesquisa simplicidade e o poder da linguagem Python, aliada ao 

framework Django, tem mostrado um relativo potencial para o desenvolvimento 

ágil, principalmente na organização de arquivos e no reaproveitamento de 

código. Espera-se, contudo, que esse processo possa ser otimizado ainda mais, 

com a utilização da tecnologia AJAX e outros frameworks, como por exemplo o 

jQuery. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Desde os primeiros computadores as linguagens e técnicas de programação 

passaram por uma verdadeira revolução para que pudessem atingir o nível atual, 

principalmente com o surgimento da Internet, onde o desenvolvimento de software 

teve que se adequar para atender a nova e crescente demanda do mercado, 

indicando, assim, a busca por metodologias de desenvolvimento cada vez mais 

ágeis. Nesse cenário surge uma linguagem de programação criada por um holandês 

chamado Guido Von Rossum em 1990 (HETLAND, 2005). A popularidade da 

linguagem Python, marcada pela seu grande potencial e fácil entendimento, 

influenciou no surgimento de várias tecnologias auxiliares, como bibliotecas e 

frameworks de desenvolvimento, dos quais o Django, criado por Adrian Holovaty e 

Simon Willison (GONÇALVES, 2010), se destaca por possuir as facilidades para a 

utilização de metodologias ágeis de desenvolvimento, suporte a vários bancos de 

dados e a integração com outras ferramentas, como o Ajax e JavaScript. Assim, 

essa pesquisa busca explorar a linguagem Python e o framework Django, 
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levantando seus principais pontos positivos para o desenvolvimento de aplicações 

web. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa é investigar a linguagem Python e o framework 

Django como ferramentas para o desenvolvimento ágil de aplicações web. 

Dentre os objetivos específicos estão: 

- Conhecer a linguagem de programação Python; 

- Conhecer e apresentar as funcionalidades do framework Django; 

- Investigar as principais tecnologias para o desenvolvimento web, como jQuery, 

CSS, Html e Ajax. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Inicialmente a pesquisa se deu com base em um levantamento bibliográfico 

sobre as ferramentas de desenvolvimento para web, incluindo Html, CSS, 

JavaScript, jQuery e AJAX. Após essa etapa, buscou-se conhecer o 

desenvolvimento através da linguagem Python e do framework Django, utilizando 

em conjunto com as ferramentas estudadas anteriormente. Essa etapa retrata o 

atual desenvolvimento da pesquisa. Todas as informações levantadas durante essas 

etapas serão reunidos e organizados na forma de publicação de um livro e da 

disponibilização de diversas vídeo-aulas na Internet. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Conforme a proposta metodológica, o desenvolvimento da pesquisa, até o 

presente momento, ocorreu da seguinte maneira: 

- Embasamento teórico através de pesquisa bibliográfica; 
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- Compreensão das diversas tecnologias utilizadas no desenvolvimento de 

aplicações web; 

- Compreensão do desenvolvimento de aplicações web através da linguagem 

Python e do framework Django; 

- Reunião e organização do material desenvolvido na forma dos capítulos de um 

livro; 

- Produção de vídeo-aulas de suporte para o material criado. 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Os resultados preliminares da pesquisa mostram o relativo potencial da 

linguagem Python e do framework Django como ferramenta de desenvolvimento ágil 

para web, mesmo quando comparado com outras ferramentas de sucesso como 

Ruby on Rails. O desenvolvimento da pesquisa tem mostrado que o 

desenvolvimento web é mais complexo que o desenvolvimento de aplicações 

desktop, pois requer o conhecimento de uma gama maior de tecnologias, além da 

linguagem de programação e do framework. Apesar disso, é possível notar com 

bastante clareza o crescimento profissional e pessoal dos participantes, que 

provavelmente poderão chegar ao mercado de trabalho com um diferencial perante 

seus concorrentes. 
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