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capítulo 1

Sobre o WordPress

Segundo o relatório Open Source CMS Market Share Report 2009 (www.cmswire.com/
downloads/cms-market-share), o WordPress se tornou o sistema de gerenciamento 
de blogs – e conteúdo – mais popular do mundo. Trata-se de um sistema flexível 
que pode ser utilizado na criação de sites para empresas, colaborações de projetos, 
departamentos de universidades, portfólios de artistas e (com certeza) para blogs 
pessoais ou de grupos. Ele exige apenas PHP e um banco de dados MySQL e pode 
ser executado em servidores web Apache ou IIS.

Mas o que é o WordPress e por que você deveria utilizá-lo?

Por que o WordPress?
O WordPress é um dos muitos sistemas de gerenciamento de conteúdo PHP/MySQL 
que permitem que editores de conteúdo utilizem uma interface web para manutenção 
de seus sites, em vez de terem de editar e fazer o upload de arquivos HTML para um 
servidor. Alguns sistemas, como o Movable Type e o Textpattern, têm reputação de 
boas plataformas para blogs. Outros, como o Joomla, Drupal e Expression Engine, 
são mais comumente associados com sites de comunidades ou comerciais.

O WordPress começou como uma ferramenta para blogs, mas logo de início os de-
senvolvedores adicionaram páginas como um tipo separado de conteúdo. Isso abriu 
portas para pessoas que não queriam um blog, mas sim uma interface fácil com base 
em web para criar e gerenciar conteúdo web. (E se depois decidissem que queriam 
um blog, a melhor ferramenta do mundo estaria apenas a um clique de distância!). 
Desde então, os recursos para páginas evoluíram. Se o WordPress atuará como uma 
ferramenta de blogging ou como um verdadeiro sistema de gerenciamento de conte-
údo, vai depender de qual tipo de conteúdo você deseja enfatizar em seu site.

Apesar de sua flexibilidade como um simples sistema de gerenciamento de conteúdo, 
e apesar de ganhar o Overall Best Open Source CMS Award no Open Source CMS 
Awards de 2009, o WordPress ainda é amplamente considerado uma ferramenta de 
blogging. Sendo assim, por que você deveria escolher o WordPress em detrimento 
de um CMS mais tradicional?
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Fácil configuração
O Wordpress é famoso por sua instalação de cinco minutos. Na verdade, se você tiver 
à mão os detalhes da conexão de seu banco de dados antes de começar, pode ser 
que não demore nem mesmo esses cinco minutos! Os requisitos de sistemas para o 
WordPress (discutidos com mais detalhes no próximo capítulo) são modestos, per-
mitindo que ele seja utilizado na maioria dos planos de hospedagem compartilhada 
comercial que incluem PHP e MySQL.

Ele vem com tudo de que você precisa para criar um website básico. O núcleo (core) 
do sistema inclui:

•	 Posts e páginas. Na utilização mais tradicional do WordPress, um blog (composto 
de posts) apresentará poucas páginas “estáticas” (mas que ainda têm por base o 
banco de dados), como “About”. Entretanto, como você verá em todo este livro, 
você pode utilizar esses dois tipos primários de conteúdo de diversas maneiras.

•	 Arquivos de mídia. As telas de edição para posts e páginas permitem que você faça 
o upload de imagens, áudio, vídeo, documentos do Office, PDFs e mais.

•	 Links. O WordPress inclui um diretório de links, muitas vezes chamado de 
“blogroll” (lista de links).

•	 Categorias e tags. O WordPress inclui taxonomias tanto hierárquicas quanto de 
forma livre para posts. Há um grupo separado de categorias para links.

•	 Função do usuário e perfis. Usuários do WordPress têm cinco funções possíveis com 
capacidades crescentes (Subscriber [assinante], Contributor [colaborador], 
Author [autor], Editor e Administrator [administrador]) e um fluxo de trabalho 
bem básico para aprovação editorial. Perfis de usuários incluem uma descrição, 
um avatar e várias formas de informações para contato.

•	 Feeds RSS, Atom e OPML. Existem feeds RSS e Atom disponíveis para praticamente 
tudo no WordPress. Os feeds principais incluem posts recentes e comentários, 
mas também há feeds para categorias individuais, tags, autores e tópicos de 
comentários. Um feed OPML para links também está incluso.

•	 URLs limpas. Com o arquivo .htaccess incluso, o WordPress oferece suporte a URLs 
adequadas para mecanismos de buscas (ou permalinks) tanto no servidor 
Apache quanto no IIS, com um sistema de tags que permitem a personalização 
da estrutura de links e diversas configurações inclusas.

•	 Proteção contra spam. O pacote de download do WordPress inclui o plug-in 
Akismet, que oferece ferramentas de alto nível para comentários spam. Como 
usa um web service central, ele está constantemente aprendendo e passando 
por melhorias.
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•	 Upgrades automáticos. O WordPress exibe um alerta quando uma nova versão 
está disponível para o sistema de núcleo assim como para temas e plug-ins que 
você tenha instalado. Você pode atualizar qualquer um desses elementos com 
o clique de um botão (ainda que seja sempre uma boa ideia efetuar primeiro 
um backup de seu banco de dados).

Quando da versão 3.0, você pode facilmente expandir sua instalação do WordPress em 
uma rede de sites conectados. O processo de setup é apenas um pouco mais extenso 
do que a instalação básica, e seu host tem de atender a alguns requisitos adicionais 
que examinaremos no capítulo 13.

Fácil utilização
O WordPress tem uma interface de administração incrivelmente amigável com o 
usuário. Em 2008, a equipe do WordPress trabalhou com designers na Happy Cog, 
uma empresa de web design famosa por sua abordagem orientada aos usuários, para 
otimizar a interface para o WordPress 2.5. Posteriormente, na versão 2.7, a equipe do 
WordPress incorporou sugestões vindas de uma pesquisa em larga escala com usuários 
e trabalhou com Liz Danzico da Happy Cog para refinar ainda mais a interface. O 
resultado é um sistema intuitivo que até mesmo iniciantes na web podem usar com 
pouco treinamento. Seus recursos incluem:

•	 Rica edição de textos. O WordPress inclui o popular editor TinyMCE que fornece 
uma interface semelhante aos produtos Microsoft Office. O TinyMCE não é 
perfeito, mas o WordPress oferece uma visualização HTML básica como alter-
nativa. O editor inclui ferramentas para importar conteúdo e remover estilos 
embutidos de documentos Office.

•	 Upload de mídia e mídias embutidas. As telas de edição de conteúdo incluem um 
uploader de mídias. Serão solicitados a você títulos, legenda ou outros meta-
dados com base no tipo do arquivo, e você poderá facilmente vincular links 
para arquivos de mídia ou inseri-los diretamente no documento. O WordPress 
também inclui um editor básico de imagens que permite a rotação e o redimen-
sionamento de imagens. Além disso, ele gera miniaturas (thumbnails) auto-
maticamente, permitindo que sejam usadas no lugar da imagem em tamanho 
completo. Imagens podem ser alinhadas à esquerda, à direita ou centralizadas e 
podem incluir legendas, bem como texto alt. É fácil embutir arquivos de áudio 
e vídeo a partir de outros sites em seu conteúdo: basta colar a URL conforme 
você faz a edição, e, quando seu post ou página for publicado, o endereço será 
substituído pelo player apropriado da mídia.

•	 Gerenciamento de menus. Você pode criar menus de navegação tão facilmente 
quanto cria sidebars (barras laterais). Escolha itens de suas páginas, categorias e 
gerenciador de links; também é possível adicionar links para conteúdo externo.
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Fácil extensão
O WordPress oferece um sistema de modelos (templates) robusto assim como uma 
extensiva API. Qualquer pessoa com experiência em PHP pode alterar a aparência de 
um site ou até mesmo modificar o comportamento do WordPress. Em www.wordpress.
org/extend, você pode baixar milhares de temas e plug-ins exatamente nesse intuito.

•	 Temas determinam como o conteúdo é exibido. Arquivos de tema são simplesmen-
te documentos HTML que contêm funções PHP específicas aos WordPress. Um 
tema pode ser tão simples quanto um único arquivo index.php, ou pode conter 
arquivos de modelos separados para posts, páginas, arquivos, resultados de busca 
e assim por diante, com diversas imagens e arquivos JavaScript incluídos.

•	 Widgets são componentes drag-and-drop (de arrastar e soltar) que podem ser 
adicionados às barras laterais de seu site. Por exemplo, existem widgets para 
exibição de pesquisas, de fotos do Flickr, e de streams do Twitter. Você pode usar 
widgets para listar páginas, posts e links; fornecer uma caixa de busca; adicionar 
HTML arbitrário; ou exibir um feed RSS. Alguns temas vêm com seus próprios 
widgets; outros widgets podem ser instalados como plug-ins separados.

•	 Plug-ins podem adicionar funções, tags de modelo ou widgets; modificar funções 
existentes; e filtrar conteúdo. Um plug-in poderia adicionar telas de administração 
ou apenas fornecer uma nova tag a ser inserida em seus arquivos de tema.

Usuários avançados podem até mesmo estender os tipos básicos de conteúdo do 
WordPress. Posts e páginas incluem campos personalizados além do título, conteúdo 
e resumo básicos. A interface de usuário do campo personalizado não é ideal para 
usuários iniciantes, mas existem vários plug-ins para melhorá-la e expandi-la. Os 
plug-ins More Fields, Flutter e Pods tornam mais fácil a utilização de campos persona-
lizados. O WordPress também aceita tipos de conteúdo e taxonomias personalizadas. 
O sistema core ainda não inclui uma interface de usuário para esses recursos, mas 
eles estão disponíveis para utilização pelos desenvolvedores em funções e plug-ins 
de temas personalizados.

Se o sistema de tags e categorias embutido para posts não for suficientemente flexível 
para você, é possível criar taxonomias personalizadas para posts, páginas ou arquivos 
de mídia. Na versão 3.0, você pode ir ainda mais longe e criar tipos de conteúdo com-
pletamente novos. Examinaremos taxonomias e tipos de conteúdo personalizados 
no capítulo 14.

Para ver até o que pode ser feito na utilização de temas e plug-ins, visite www.
buddypress.org. O BuddyPress é um conjunto de temas e plug-ins para o WordPress 
que transformam um site básico em uma rede social completa com perfis de membros, 
amigos, mensagens privadas, fóruns e fluxos de atividade. A transformação é fantástica!
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Benefícios comerciais do WordPress
Como o WordPress tem um suporte incluso para URLs limpas, URLs canônicas, 
microformatos, categorias e tags, além de temas baseados nos padrões recomenda-
dos, ele é muito competente na otimização de sites para mecanismos de busca. No 
WordCamp de 2009 em São Francisco, Matt Cutts do Google explicou à audiência 
que o WordPress é a melhor plataforma de blogging para otimização para mecanismos 
de busca e que a escolha do WordPress seria um bom primeiro passo para qualquer 
pequeno negócio que pretendesse criar uma boa presença on-line.

Sites criados com o WordPress
Estes são apenas alguns exemplos de sites com WordPress. Para outros, visite o 
Showcase em www.wordpress.org.

Blogs pessoais
Muitos dos mais famosos designers já adotaram o WordPress; Jeffrey Zeldman, Eric 
Meyer, Jason Santa Maria, Douglas Bowman, Dan Cederholm e Aaron Walter são 
alguns deles. Geeks famosos como Robert Scoble, Chris Pirillo e Leo Laporte também 
usam WordPress.

Celebridades que utilizam WordPress para seus sites pessoais incluem Felicia Day, 
Kevin Smith, Stephen Fry (Figura 1.2), Martha Stewart, Emeril Lagasse e Andy Roddick.

Figura 1.1 – Site da autora Jennifer Crusie.
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Figura 1.2 – Site do ator Stephen Fry.

Redes de blogs
Os sites The New York Times (Figura 1.3), Edublogs e wordpress.com são grandes sites 
que abrigam de algumas dúzias a centenas de milhares de blogs individuais. Esses 
sites utilizam a função Network (rede) do WordPress 3.0, antes um produto separado 
conhecido como WordPress MU (Multi-User).

Figura 1.3 – Rede de blogs do The New York Times.
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Redes sociais
Usando o pacote de plug-ins BuddyPress, um site WordPress pode ser transformado 
em uma rede social completa em apenas alguns minutos. Redes de nicho criadas com 
o BuddyPress incluem Vivanista, Nourish Networks, Hello Eco Living e Huckjive.

Figura 1.4 – Nourish Networks.

Faculdades e universidades
O Bates College, a Universidade do Arkansas em Little Rock, a Universidade Texas 
Tech e o Queens College na Universidade de Melbourne utilizam o WordPress para 
manter os websites de suas escolas. Várias escolas utilizam o WordPress para depar-
tamentos individuais, como a Yale School of Drama, a Vanderbilt University Alumni 
Relations, o Department of Environmental Sciences da University of Virginia, o 
Cornell Department of Music, a Duke University e a Texas A&M University – apenas 
para dar nomes a alguns.

Universidades que utilizam o WordPress MU para criar uma presença unificada para 
seus sites e departamentos principais incluem a University of Maine, a Southern 
Arkansas University, a Wesleyan University, a Wheaton College e a Missouri State 
University. Muitas universidades também utilizam o MU para fornecer redes de blogs 
para estudantes e/ou corpo docente.

O WordPress também é uma escolha popular entre professores, tanto no nível se-
cundário quanto na educação superior, para fornecer aos estudantes blogs para os 
projetos de redação de suas classes.
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Figura 1.5 – Bates College.

Pequenos negócios
O Wandering Goat Coffee e o IconDock estão entre os muitos pequenos negócios 
que utilizam o WordPress na realização de seus sites de negócios principais.

Figura 1.6 – Site do IconDock.
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Tour pelo WordPress
Quando você instala o WordPress pela primeira vez (Capítulo 2), terá um simples site 
revestido do adorável novo tema de 2010. (Caso esse tema não seja seu favorito, não 
se preocupe. No capítulo 2, mostrarei como instalar outros temas, e nos capítulos 6 
e 7, mostrarei como você mesmo pode criar o seu.)

Figura 1.7 – Uma simples home page do WordPress utilizando o tema padrão Twenty Ten.

Vamos agora examinar essa página e ver como o WordPress faz sua montagem.

No topo da página, sobre a imagem, você verá o título do site que escolheu quando 
instalou o WordPress. Posicionada à direita está a tagline (Just another WordPress blog [só mais 
um blog do WordPress]), que pode ser especificada na página “General Settings” (configu-
rações gerais, capítulo 3).

A área em preto logo abaixo da imagem é um menu de navegação. Você pode especificar 
quais links aparecem em seu menu e pode também criar menus adicionais a serem 
utilizados em outros pontos de seu site, mas esse exemplo mostra uma simples lista 
de páginas que foram escritas nesse site do WordPress.

Abaixo do cabeçalho e do menu, encontram-se duas colunas: a área de conteúdo e 
a barra lateral. Essa área de conteúdo mostra os posts mais recentes no blog. Nos 
capítulos posteriores, discutirei diversas formas pelas quais você pode alterar o que 
aparece aqui.
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A barra lateral do site contém quatro widgets: search (pesquisar), calendar (agenda), blogroll (lista 
de links) e meta. Você pode adicionar e remover widgets arrastando-os para dentro das 
barras laterais na tela de administração dos widgets na seção Appearances (aparências). Es-
ses quatro widgets são partes do conjunto incluso no WordPress. Alguns dos temas 
e plug-ins que você instalará virão com widgets adicionais; no capítulo 8, mostrarei 
como você pode criar seus próprios widgets.

Anatomia de um post
Olhe novamente a área de conteúdo e compare-a com a tela de edição do post:

Figura 1.8 – Tela de edição do post.

Aqui você pode ver como cada post é criado nos bastidores. Arquivos de temas são 
compostos de HTML padrão intercalado com tags de modelo do WordPress corres-
pondendo às partes componentes do post: the_title(), the_content(), the_author() e assim 
por diante. Nesse site, as categorias dos posts foram mostradas (em Filed under... [arquivado 
em...]), mas as tags do post não. Caso queira mudar isso, localize o arquivo de tema 
adequado e adicione the_tags() onde deseja que as tags apareçam. Tags de modelo são 
formatadas exatamente como funções PHP – na verdade, elas são funções PHP – por 
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isso, se você estiver familiarizado com a sintaxe PHP, não terá problema algum em 
aprender como modificar temas do WordPress. Mesmo que nunca tenha utilizado PHP 
antes, você pode começar a modificar seu site copiando tags de modelo do Codex ou 
de um tutorial. À medida que se sentir mais confortável com a linguagem, você verá 
que é capaz de realizar alterações cada vez maiores e com confiança.

Agora que você já viu como é fácil criar um site WordPress básico, vamos começar 
a criar o seu!

Resumo
Neste capítulo, apresentei a você o WordPress. Mostrei como é fácil instalá-lo, perso-
nalizá-lo e como é fácil para você (com seus autores de conteúdo) utilizá-lo. Discuti os 
prêmios que o WordPress já ganhou e mostrei alguns exemplos da grande variedade 
de sites que podem ser construídos com ele. Tratei dos componentes de um site básico 
no WordPress e expliquei um pouco da terminologia (como tags de modelo, barras 
laterais e widgets) que você verá com frequência neste livro.

No próximo capítulo, mostrarei o famoso processo de instalação em cinco minutos. 
Veremos os passos extra de configuração necessários para expandir sua instalação do 
WordPress em uma rede de sites. Mostrarei também para você como fazer o upgrade 
de seu site quando novas versões do WordPress forem lançadas, e como instalar e fazer 
o upgrade dos temas e plug-ins. Por fim, tratarei de alguns problemas de instalação 
comuns e de algumas dicas para resolução de problemas.


