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capítulo 1
Padrão MVC (Model, View, Controller)

1.1 O que é MVC?
Se você leu o livro CodeIgniter Framework PHP, de minha autoria, publicado em 
2010, encontrou referência à MVC como um design pattern. Pesquisando pelo 
termo na internet, várias ocorrências irão apontar MVC como um padrão de 
design de software. E tantas outras como um padrão de design de projetos. 

Para que fique claro. MVC é um padrão de design de projetos de software 
que separa as camadas de lógica e negócio da camada de apresentação. 
“O MVC foi originalmente concebido na Xerox PARC entre 1978 e 1979 
e mais tarde implementado na biblioteca de classe Samalltalk-80” (He-
mrajani 2007).

Quando MVC é referenciado como um design pattern ou padrão de design 
de software, isso ocorre porque MVC vem sendo adotado como solução 
recorrente para um problema conhecido, uma solução reutilizável. Essa 
possibilidade de utilizar um mesmo modelo de desenvolvimento para 
diversos problemas distintos acabou fazendo com que muitas pessoas 
apontassem MVC como um design pattern. Um framework de certo modo 
também tem essa característica por servir de base para vários projetos 
distintos. Você não precisa escrever uma classe de conexão a dados para 
cada novo website ou sistema que cria, porque isso já está escrito no 
framework. Assim, basta reutilizar a solução já desenvolvida, testada e 
conhecida.

Uma vez esclarecido esse equivoco, vamos à prática. MVC é uma solução 
para desacoplar as camadas de lógica e regras de negócio da camada 
de apresentação. Implementa três camadas distintas, sendo elas Model, 
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View e Controller, cada qual com suas características e atribuições em 
uma aplicação.

1.2 Model
Os models ou modelos são os componentes da camada de abstração de 
dados. Cada model é uma classe que herda as propriedades da superclasse 
model do framework e que, dessa forma, tem as características e comporta-
mentos da superclasse. O mais comum na utilização prática dos models é 
que a eles sejam atribuídas as tarefas de gravar e recuperar dados do banco 
de dados, muito embora haja outras maneiras para executar essa tarefa, 
assunto que será abordado na segunda parte do livro em que construiremos 
um catálogo de produtos e um carrinho de compras.

Para exemplificar, imagine a classe que define uma pessoa com seus 
atributos e métodos. O model será a classe responsável pela estrutura 
que define um objeto do tipo pessoa, por exemplo, um método para gravar 
as informações sobre uma pessoa no banco de dados.

gravar_pessoa_no_db() {

}

Pensando ainda em models, imaginemos uma aplicação semelhante, que 
deva gerenciar pessoas, mas na qual não trabalhamos com bancos de 
dados e em que os dados são gravados em arquivos de texto. O model, 
da mesma maneira é responsável por guardar a estrutura que define um 
objeto do tipo “pessoa” com seus atributos e métodos. Ao criar um novo 
objeto do tipo “pessoa”, podemos ter um método que retorna o objeto 
como um todo para um controlador que escreverá o arquivo com os 
dados recebidos do modelo em um arquivo físico no disco. 

Essa abordagem de estruturação dos objetos também facilita a integração 
entre sistemas baseados em bancos de dados e bibliotecas ou softwares 
ORM ou Mapeamento Objeto-Relacional, que faz o mapeamento das 
entidades do banco de dados, gerando classes capazes de executar tarefas 
de rotina, como inserções e leituras dessas entidades, podendo haver 
associações entre elas, gerando um ambiente complexo de manipulação 
de dados de maneira automatizada. Tudo isso parece complexo em um 
primeiro momento, mas na prática é muito simples.
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1.3 View
As views são a principal parte da camada de apresentação. Elas recebem 
dados dos controllers e não deverão se comunicar diretamente com os 
models ou com bancos de dados, nem deverão enviar dados diretamente 
para models ou bancos de dados.

Views basicamente são arquivos .html ou .php, contendo estruturas 
HTML, XHTML ou HTML5 e outros formatos de saída,que apresen-
tarão os dados gerados pela aplicação para o usuário.

O CodeIgniter é bastante flexível quanto à camada de apresentação, po-
dendo utilizar HTML puro mesclado a blocos de código PHP, templates 
baseadas em sua própria classe template parser ou ainda template engines 
de terceiros. Abordaremos mais detalhes sobre as views na seção 5.1.3. 

1.4 Controller
Os controllers são a camada responsável pela comunicação entre a ca-
mada de dados e abstração (models) e a camada de apresentação (views). 
Os controllers também são responsáveis por carregar os models e views, 
receber informações e validá-las antes de encaminhar ao model etc. Um 
controller é uma classe que herda as propriedades da classe ascendente, 
que é o controller do framework.

Sempre que estamos acessando uma URL, obrigatoriamente estamos 
acessando um método de um controlador.

Todo website ou aplicação possui um controlador-padrão definido no 
arquivo de configuração application/config/routes.php. Esse é o controlador 
que será carregado por padrão sempre que o website ou a aplicação for 
acessado. Veremos mais sobre rotas no capítulo 18.

Quando acessamos uma URL diferente do domínio raiz da aplicação, 
estamos apontando para um método de um controlador, por exemplo, 
ao acessar a URL http://www.meusite.com.br/produtos/avaliar, significa que 
estamos acessando o controlador (classe) produtos{} e o método avaliar().
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Os controllers são estruturados de modo a executar o método-padrão 
index() que será executado sempre que um controller for acessado a 
menos que outro método seja indicado na URL.

1.5 Como tudo isso funciona?
O framework está estruturado de modo a fazer a comunicação entre as 
camadas da forma mais simples possível. Passando dados de uma cama-
da para outra pelo uso de arrays, arrays multidimensionais ou objetos.

Observe na figura 1.1 como é a estrutura MVC e o fluxo de dados entre 
suas camadas.

Figura 1.1 – Fluxo de dados MVC com CodeIgniter.

Observando a figura, nota-se que a camada do controlador é responsável 
por receber, processar e retornar dados para as views. Quando o cliente 
(Navegador) faz uma requisição HTTP para o servidor web, este propaga 
a requisição para o arquivo index.php, que é o arquivo responsável por 
processar a requisição. 

O framework irá então verificar se existe alguma rota correspondente à 
requisição encaminhada e a informação em cache e disparar a requisição 
para o controller correspondente. O controller, por sua vez, irá processar 
a informação, se necessário, requisitar ou enviar informações a um mo-
del e então carregar uma view que poderá receber ou não informações 
vindas do controller e exibir essa view no browser.
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No modelo MVC, adotado pelo CodeIgniter, é possível criar aplicações 
inteiras, incluindo a utilização de bancos de dados sem utilizar models, 
apesar de essa abordagem não ser a mais recomendada. Na figura 1.1 é 
mostrada uma ligação entre controller e banco de dados pelo uso de uma 
classe chamada Active Record capaz de inserir, alterar e consultar dados 
diretamente de um controller. O Active Record será abordado na seção 10.3.


