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1 Introdução

O desenvolvimento de aplicações tornou-se uma atividade extremamente 
complexa em um mundo no qual a internet e a “world wide web” tornaram-se 
parte importante dos investimentos de grandes empresas ao redor do mundo. 
Essa mesma fonte de lucro para grandes empresas permitiu que pequenas 
empresas surgissem, persistissem e algumas até se expandissem, como é o 
caso de Yahoo e Google.

A tecnologia do mundo conectado evolui muito depressa, e fica muito di-
fícil acompanhar as mudanças do mercado. Este é o mundo do “já”, do “agora” 
e do “imediatamente”. Seu cliente não quer esperar, e, se você não correr, seu 
concorrente o ultrapassará com grande vantagem. O cliente quer rapidez não 
somente no uso do sistema de informação, mas também na implementação 
de mudanças. E para aqueles que aderiram ao mundo do software livre, a 
exigência torna-se maior, pois ele tem mais liberdade na hora de contratar.

É neste contexto que se enquadram o PHP 5 e o uso de frameworks de 
desenvolvimento. Este livro propõe-se a oferecer uma alternativa para o 
desenvolvimento de sistemas web de forma padronizada e ágil, utilizando 
a tecnologia PHP e uma arquitetura de desenvolvimento criada pela Zen 
Technologies (que por acaso é contribuidora e mantenedora do PHP). As-
sume-se que o leitor conheça a linguagem PHP, por isto não falaremos em 
profundidade sobre ela, apenas a utilizaremos. Um conhecimento sobre 
orientação a objetos seria altamente desejável, mas é possível acompanhar 
o livro a partir da introdução que será dada a seguir. Recomendo a leitura 
do livro PHP – Programando com Orientação a Objetos, de Pablo Dall'Oglio, 
como texto de introdução à programação orientada a objetos em PHP.
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1.1 PHP 5

PHP é uma linguagem de scripting� de propósito geral, perfeitamente adequada 
para o desenvolvimento web e que pode ser embutida no código HTML. PHP 
foi criado por Rasmus Lerdorf, em 1995, para resolver um problema pessoal. 
Mais tarde, ele resolveu disponilizar o código-fonte, para que todos pudessem 
vê-lo, corrigir problemas e melhorá-lo. O suporte à programação orientada a 
objetos começou a ser implantado na versão 3.0, por Zeev Suraski e Andi Gut-
mans, hoje diretores da Zend Technologies. Mas somente na versão 5.0 é que 
PHP tornou-se uma linguagem com total suporte à orientação a objetos.

É importante ressaltar que, diferentemente de Java, PHP não é uma lin-
guagem de programação orientada a objetos. Ele possui suporte à orientação 
a objetos. Isto quer dizer que em PHP é possível fazer aplicações com progra-
mação estruturada (baseada em funções) ou orientada a objetos (baseada 
em classes) ou com as duas. Isso dá mais liberdade ao desenvolvedor, porém 
pode gerar graves problemas nas mãos de pessoas inexperientes. O que, aliás, 
é o principal fator pela má-fama do PHP.

Aqui cabe citar Manuel Lemos, participante do grupo ProPHP e mante-
nedor do site www.phpclasses.org: 

“O fato de PHP ser uma linguagem de fácil aprendizado permite que pessoas 
sem formação profissional adequada se aventurem no mundo da programação. 
Aplicações feitas por pessoas sem experiência geralmente têm baixa qualidade, 
o que envolve, entre outras coisas, problemas com segurança”.

Durante palestra ministrada no primeiro Festival Linguagens de Programa-
ção, em 2006, o mesmo Manuel Lemos dissertou sobre fatores tecnológicos e 
econômicos que embasam a adoção de PHP. Dentre os fatores tecnológicos, ele 
lembrou que PHP é uma linguagem pensada para aplicações web, tem suporte 
a inúmeras bibliotecas de código e permite a integração com outras linguagens 
e plataformas. Quanto aos fatores econômicos, Lemos ressaltou que PHP é um 
software livre, sem restrições de uso comercial. A facilidade de aprendizagem 
também é um fator econômico, pois a vasta documentação comentada e a 
existência de fóruns e listas de discussão diminui o impacto de agregar novos 
recursos que não conhecem ou dominam PHP. Além disso, PHP é multiplata-
forma, o que permite que aplicações sejam portadas de um sistema operacional 
a outro sem necessidade de reescrita de código (a princípio). 

1 Linguagem que controla uma aplicação.
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1.2 Orientação a Objetos

O paradigma de orientação a objetos não é algo recente. A idéia nasceu no 
meio acadêmico na década de 60 e encontrou sua primeira implementação 
significativa por meio da linguagem Smalltalk, criada nos anos 70. Mas a 
programação orientada a objetos só se tornou realmente acessível e disponível 
com o surgimento de C++ na década de 80. 

O assunto orientação a objetos é relativamente extenso, tanto que anterior-
mente foi indicada uma bibliografia adicional. Mas para este livro o que im-
porta é compreender dois conceitos principais – herança e polimorfismo.

Herança consiste em reutilizar softwares com a técnica de criar novas 
classes a partir de classes existentes. Uma classe pode ser resumida como 
uma definição de dados (atributos) mais um conjunto de funções (compor-
tamentos). As classes novas absorvem os atributos e os comportamentos das 
classes existentes, incrementando ou não novas funcionalidades. A reutilização 
de software economiza tempo no desenvolvimento de programas. Além do 
tempo, temos a garantia de qualidade. A partir do momento em que decidi-
mos reutilizar software, obrigamos esse software a ser testado e depurado, 
de modo a reduzir problemas.

O polimorfismo, por sua vez, facilita a inclusão de novos recursos a um 
sistema. Com essa técnica, é possível escrever programas de uma forma ge-
nérica para tratar uma ampla variedade de classes relacionadas, quer elas já 
existam ou não.

A combinação de herança, polimorfismo e outras características da orien-
tação a objetos constituem-se em técnicas altamente eficazes para construir 
aplicações com alta reutilização de código e contornar com isso a comple-
xidade do software. Quando nos referimos a um código que já está pronto, 
em vez de criá-lo novamente, temos menos linhas de código na aplicação e 
podemos ter, assim, menos pontos de controle. Quanto menos pontos de 
controle existirem, mais fácil fica o controle.

Aqui vale uma frase do Professor Pardal: “A simplicidade é sempre a me-
lhor (solução)”.
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1.3 Frameworks

A tradução da palavra framework não é muito clara. Assim prefiro utilizar a 
definição de Minetto (2007): um framework de desenvolvimento é uma “base 
de onde se pode desenvolver algo maior ou mais específico. É uma coleção 
de códigos-fonte, classes, funções, técnicas e metodologias que facilitam o 
desenvolvimento de novos softwares”.

Utilizar um framework de desenvolvimento significa reaproveitar o tra-
balho e o conhecimento de outra(s) pessoa(s) e seguir suas orientações. A 
palavra “reaproveitar” remete-nos à orientação a objetos. O reaproveitamento 
de código não é privilégio nem invenção da orientação a objetos, mas esse 
paradigma possui técnicas eficazes para implementá-lo.

A decisão por usar um framework de desenvolvimento reside na necessi-
dade estruturar os projetos de software, devido à grande complexidade que 
os mesmos alcançaram. Um projeto estruturado reduz custos, aumenta a 
qualidade da aplicação e reduz o tempo de desenvolvimento. 

A utilização de orientação a objetos pode ser uma das medidas estrutura-
doras, mas não é suficiente. Existem certos tipos de problemas na computação 
que já foram resolvidos por meio de técnicas que se mostraram as melhores 
possíveis e que estão detalhadamente documentadas. São os chamados 
padrões de projeto (design patterns), cuja utilização também se constitui 
em reaproveitamento, não de código propriamente dito, mas das técnicas de 
solução dos problemas.

Os frameworks de desenvolvimento (pelo menos os atuais), como parte de 
sua proposta, adotam a programação orientada a objetos e alguns padrões 
de projeto. Um dos padrões que merece maior destaque é o padrão MVC 
(Model, View, Controler), o qual sugere a divisão do projeto de software em 
camadas lógicas, de modo a separar as funcionalidades. Isso facilita gerenciar 
mudanças na aplicação e reaproveitar funcionalidades em outros projetos.

Aqui cabe descrever a motivação para a redação deste livro. Isso é algo 
que vale tanto para empresas grandes quanto para pequenas. A linguagem 
de programação não é a única coisa que o programador tem de conhecer. 
Ele precisa ter um método de trabalho e utilizar padrões, justamente para 
facilitar a manutenção das aplicações seja por ele mesmo seja por outros. Em 
empresas grandes, se tivermos, por exemplo, de deslocar um recurso de uma 
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filial de Fortaleza para trabalhar em Porto Alegre, e as filiais trabalharem com 
padrões e metologias diferentes, acrescemos ao projeto um custo de aprendi-
zagem que seria menor se tudo fosse igual. Em empresas pequenas, nas quais 
a rotatividade de mão-de-obra às vezes é alta, é necessário garantir que a troca 
de um programador provoque o mínimo impacto no projeto.

O conhecimento não deve ficar na cabeça das pessoas. Isso pode funcionar 
para empresas de um homem só, mas não para uma organização de verdade. 
O conhecimento deve estar documentado dentro da empresa, devem haver 
métodos e padrões que todos sigam, de modo que o projeto não dependa 
das pessoas, mas das funções que elas exercem. Isso pode parecer assustador 
para aqueles que querem garantir seu emprego escondendo informação, o 
que não é uma atitude profissional. Mas devo lembrar que o uso de métodos 
e padrões é uma atitude disciplinadora, e um programador disciplinado cria 
código com maior qualidade. 

1.4 Ambiente de desenvolvimento

As ferramentas que utilizei para criar os exemplos deste livro foram adotadas 
para atender a uma necessidade: permitir o desenvolvimento em Windows 
ou Linux.

Sendo assim, posso garantir que os exemplos funcionarão se você usar:

■ Windows XP ou Linux Fedora Core 4

■  XAMPP 1.6.3 (Apache + PHP + MySQL)

■ EasyEclipse for PHP 1.2.2.2

■ Zend Framework 1.0.1

Costumo usar, quando possível, a extensão Xdebug 2.0.2 para obter men-
sagens de erro mais esclarecedoras, mas ela não é imprescindível. Se tiver 
dificuldades para instalar esses softwares, leia a seção de apêndices, onde 
descrevo os detalhes de instalação.

Com este ambiente, criaremos uma pequena aplicação web. Pequena, 
contudo completa no tocante às funcionalidades básicas de um sistema web 
comercial.


