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capítulo 1
Introdução

“Os sistemas de computadores, na grande maioria, são difíceis de alterar. Eles 
assumem o que você precisa antes mesmo de começar a construí-lo.”

– John J. Patrick

No primeiro remake de Karate Kid, que paradoxalmente se passa na China, o 
personagem de Jaden Smith vai para o primeiro dia de treinamento com o 
zelador, mestre em kung fu, interpretado por Jackie Chan, pensando que já vai 
começar a socar e chutar. Qual não é sua surpresa quando descobre que seu 
treinamento inicial consiste em tirar o casaco, pendurar o casaco, pegar o ca-
saco e vestir o casaco. Porém sua surpresa é maior quando, após dias frustrado 
repetindo esses movimentos, ele descobre que estava aprendendo realmente 
(um dos inúmeros estilos de) kung fu.

Você pode dizer “ah, vou pular a introdução e ir direto para a parte que me 
interessa, a parte que funciona”. Sem problemas, pode ir. Vivemos realmente 
a época do agora, logo, já e rápido. No entanto sinto a obrigação de lançar 
uma indagação que sempre ouvi na diretoria internacional do Banco do Brasil 
quando tive a imensa honra de trabalhar ao lado de João Balog, da área de 
conformidade, que, além de me emprestar involuntariamente seu casaco por 
alguns dias, me ensinou muito sobre como descobrir a real fonte de gargalos 
em processos – mesmo sem saber que assim o estaria fazendo.

Balog perguntava: você quer rápido ou benfeito? Você pode responder como o 
soldado tcheco ao qual o rei Friedrich II da Prússia perguntou se ele era louco 
ou se achava que o rei era idiota: ambos. Bem, com PHP, podemos realmente 
fazer coisas muito rapidamente, só não mais rápido que o Flash. Mas a rapi-
dez da solução imediata pode iludir muito facilmente programadores. Para os 
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iniciantes, parece mágica; para os experientes, é como um conveniente escape de 
coisas frustrantes; para os desesperados, é a saída de emergência.

Uma solução imediata é como impedir uma inundação enfiando o dedo na ra-
chadura de um dique. Pode até funcionar durante algum tempo, mesmo que 
você não seja Hans Brinker, mas certamente você não gostaria de ficar com o 
dedo na rachadura para o resto da vida. Isso, entretanto, ocorre com frequência. 
E problemas frequentes podem ser evitados com um bom planejamento, um 
bom projeto e uma boa arquitetura.

Este é um livro sobre um framework PHP. Ele facilita muito o desenvolvimen-
to de aplicações PHP. E essa facilidade pode aumentar na mesma medida da 
quantidade de projetos nos quais você passar a utilizá-lo. Preste atenção: pode 
aumentar, não significa que irá inexoravelmente ocorrer. Para tirar proveito de 
um framework, você precisa compreender profundamente para que ele serve. 
Por isso iremos partir do conceito de software até chegar ao entendimento claro 
do que é um framework.

Abra sua mente. No filme A Origem dos Guardiões, o Papai Noel diz a Jack Frost (a 
encarnação do inverno) que ele precisa descobrir o seu cerne. Cerne não é aquele 
centro de pesquisas nucleares na Suíça onde está instalado o Grande Colisor de 
Hádrons, mas um sinônimo para núcleo, embora o trocadilho seja evidente.

O núcleo pode ser considerado como a parte central de algo maior ou como uma 
parte da qual o restante de um todo dependa completamente. Vamos ilustrar 
melhor essa ideia com uma história que aparentemente foge ao escopo do livro, 
mas que funcionará como um gancho conceitual para sua mente, que por uma 
questão natural só faz conexões quando percebe algo diferente nos estímulos 
recebidos por nossos sentidos.

Chris Claremont e John Byrne enriqueceram o passado de Wolverine criando 
um personagem que estaria envolvido no projeto Arma X e que foi encarregado 
de trazer o mutante canadense de volta para seu país – por bem ou por mal. Esse 
personagem era o engenheiro James McDonald Hudson, que assumiu respecti-
vamente as alcunhas de Arma Alfa, Víndix e Guardião. Ele usava um traje que 
ampliava sua força, lhe permitia voar e disparar rajadas energéticas. Esse traje era 
controlado por um capacete cibernético.

O capacete cibernético fazia parte do projeto de um exoesqueleto militar que 
Hudson havia criado para a empresa onde trabalhava antes de ser contratado 
como agente do governo. Só que Hudson ficou contrariado ao saber que sua 
criação seria vendida para o exército estadunidense. Então ele destruiu todos os 
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arquivos físicos e digitais do projeto, deixando apenas um protótipo do exoes-
queleto – mas sem o capacete cibernético. O exoesqueleto tinha a capacidade de 
dotar um único soldado do poder de fogo de um batalhão inteiro, mas, sem o 
seu núcleo, ele era inútil.

Quando ouve alguém dizer apenas a palavra Linux, o presidente da Free Softwa-
re Foundation, Richard Stallman, fica mais irado que o burro Zazoom quando 
lhe puxam o rabo. O problema para Stallman não é o nome em si, mas o contex-
to no qual ele é utilizado, o de sistema operacional. Só que o Linux na verdade 
não é um sistema operacional, mas apenas um núcleo de sistema operacional. O 
sistema operacional é o GNU, por isso Stallman diz que o correto é dizer GNU/
Linux.

O fato, entretanto, é o seguinte: o GNU não funciona sem o Linux. O Linux é o 
coração do GNU. Ninguém pode sobreviver sem um coração, mesmo artificial, 
a não ser que ele seja arrancado por um sumo sacerdote do Templo da Perdição.

Um computador é uma máquina. Mas o que o diferencia de uma lavadora, de 
um forno, de um carro, de uma enceradeira ou de um rádio portátil? Quer dizer, 
o que torna o computador diferente dos outros engenhos mecânicos, elétricos 
ou eletrônicos que o precederam? Se perguntássemos isso ao Papai Noel, ele 
diria que a diferença está em seu cerne.

De acordo com Hoglund e McGraw (2006, p. 2), “o software é o que faz a dife-
rença entre os computadores e as outras inovações tecnológicas”. Para definir o 
que é software, eles recorrem a Lady Ada Lovelace, que o prenunciou como uma 
“expressão imaterial de qualquer função indefinida em qualquer nível de gene-
ralidade e complexidade”.

A definição de Lady Ada é de uma beleza que faz jus a seu pai, o poeta Lord 
Byron. Mas o que ela quer dizer, em poucas palavras, é que um software pode 
fazer com que um computador seja capaz de fazer qualquer coisa. Um compu-
tador é uma máquina de propósito geral. Sozinho, ele não faz nada. Porém ele 
pode ser o núcleo de um sistema complexo. Ele pode controlar lavadoras, fornos, 
carros, enceradeiras e rádios.

Mas o que a princípio pode parecer uma panaceia pode se revelar uma grande 
armadilha. Porque, embora seja imaterial, o software precisa de manutenção.
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1.1 Manutenção de software
Hoglund e McGraw (2006, p. 13) afirmam que o “o software moderno é compli-
cado, e as tendências sugerem que ficará ainda mais complicado em um futuro 
próximo”. O futuro próximo deles já chegou e a cada ano que passa só conse-
guimos assentir com a cabeça quando parecemos ouvir ambos falando como a 
motocicleta do desenho Carangos e Motocas: “eu te disse, eu te disse”.

De acordo com Glass (2009), a manutenção de software é:

•	 intelectualmente	complexa,	porque	requer	inovação	enquanto	coloca	res-
trições severas à inovação.

•	 tecnicamente	 difícil	 porque	 o	mantenedor	 deve	 ser	 capaz	 de	 trabalhar	
com um conceito e um projeto e seu código todo ao mesmo tempo.

•	 desleal,	porque	o	mantenedor	nunca	consegue	fazer	todas	as	coisas	que	
precisa, como gerar uma boa documentação da manutenção.

•	 uma	atividade	sem	vencedores,	porque	o	mantenedor	vê	somente	pessoas	
que têm problemas.

•	 um	trabalho	sujo,	porque	o	mantenedor	deve	trabalhar	em	um	nível	des-
mazelado de codificação detalhada.

•	 o	mesmo	que	viver	no	passado,	porque	o	código	foi	provavelmente	escrito	
por outras pessoas antes que elas fossem boas nisso.

•	 conservativa	–	o	lema	da	manutenção	é	“se	não	está	quebrado,	não	conserte”.

Passos (2013) afirma que “não somos capazes de escrever programas isentos de 
falhas”. O motivo é simples: a partir de um momento, nós perdemos o controle 
sobre o software. Perder o controle sobre o software não quer dizer que não 
saibamos mais o que ele faz, mas, sim, que não saibamos mais como ele faz. 
Nós deixamos de dominar o software e passamos a operá-lo, como um operário 
alienado que manuseia uma máquina sem saber exatamente como ela funciona.

O processo de alienação do programador é inevitável, porque, segundo Djikstra 
(1972, APUD McConnell, 2005 p. 110), “ninguém tem um cérebro grande o bas-
tante para conter um programa de computador moderno”. Se algo foge à nossa 
compreensão, também foge ao nosso domínio.

Passos (2013) afirma que “o trabalho do programador é desumano porque se 
exige que eles (sic) escrevam grandes quantidades de código complexo sem er-
ros e em um curto espaço de tempo”. Ao mesmo tempo, Lehman e Ramil (2001, 
APUD Hattori, 2008, p. 18) afirmam que “a evolução de software reflete-se numa 
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necessidade intrínseca pelo desenvolvimento e a manutenção contínua de sis-
temas, para endereçar uma aplicação, ou resolver um problema no domínio do 
mundo real”.

Então temos pessoas criando software complexo e precisamos que ele seja fácil 
de ser mantido. Os fatos, porém, são os seguintes, de acordo com Passos (2013):

•	 “Manutenções	podem	gerar	problemas”.

•	 “Mudanças	triviais	podem	gerar	uma	reação	em	cadeia	de	erros”.

•	 “Se	o	software	é	feito	em	grupo,	os	erros	aumentam”.

Bem, você percebeu que tem problemas, mas isso você já sabia certamente, só 
não queria aceitar. Porém o primeiro passo para resolver problemas é a aceitação. 
Você reconheceu que os problemas de manutenção existem. O segundo passo é 
mensurá-los de forma realista, porque, imediatamente após reconhecê-los, você 
irá subestimá-los, dizendo “ah, não é tão grave assim”. Só que os problemas de 
manutenção de software são mais graves do que você pensa, e eles só vão piorar 
com o tempo.

O programador não é comerciante de frutas e verduras, mas tem de lidar com 
abacaxis e pepinos com grande frequência. Não se pode evitar que eles apa-
reçam, mas podemos trabalhar para minimizar sua ocorrência e diminuir seu 
impacto. Porque problemas, embora ninguém queira reconhecer isso pois não é 
comercialmente favorável, não se resolvem completamente na realidade. Eles são 
reduzidos até uma condição em que seus efeitos sejam irrelevantes.

Você pode gastar muito tempo para compreender o que o cliente ou o usuário 
desejam, mas, segundo McConnel (2005, p. 44), “a construção [de código] toma 
normalmente de 30% a 80% do tempo total [de desenvolvimento]”. Ou seja, 
código-fonte é como praga, erva daninha e coelhos na Austrália: a tendência é 
só aumentar e se espalhar.

Quer dizer, desenvolver software implica em gerar código-fonte. Quanto mais 
código-fonte tem um software, mais complexo ele é. Quanto mais complexo, 
mais difícil fica mantê-lo. Quanto mais difícil é manter algo funcionando, mais 
caro ele fica. Ou seja, se um software é difícil de manter, isso implica que qual-
quer mudança é demorada. Seria desnecessário dizer isso, mas temos de ressaltar 
que demorar significa que vai levar um tempo para ser feito. Tempo é dinheiro, 
como diria o Tio Patinhas, e se você não tem tempo, logo você não tem dinhei-
ro. De uma forma mais clara, se você não tem tempo para fazer manutenção, a 
qualidade do software irá cair, ele irá degradar, irá gerar mais problemas e você 
perderá dinheiro (ou simplesmente não conseguirá ganhá-lo).
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A complexidade do software é diretamente proporcional à dificuldade de man-
tê-lo. Porém nem sempre a complexidade presente em um software é necessária. 
Quer dizer, o software poderia ser menos complexo do que é, poderia ser mais 
simples. No entanto há um mito disseminado na comunidade de desenvolve-
dores que não é privilégio dela, de que só coisas complicadas têm qualidade. 
Segundo Albert Einstein, “qualquer tolo inteligente pode fazer coisas grandes, 
mais complexas e mais violentas”, mas “é preciso um toque de gênio – e um 
pouco de coragem – para se mover na direção oposta”. Einstein também afirmou 
que “a maioria das ideias fundamentais da ciência é essencialmente simples, e 
pode, como regra, ser expressa em uma linguagem compreensível para todos”. 
Em consonância com Einstein, Rasmus Lerdorf, o criador do PHP, afirma que “a 
solução mais complexa raramente é a certa”.

Às vezes, conseguimos resolver um problema muito rápido e ficamos felizes ou 
até impressionados com isso. É algo muito comum que iniciantes na linguagem 
PHP consigam criar programas funcionais sem sequer saber exatamente o que 
estão fazendo. Só que fazer algo rápido pode gerar complexidade, enquanto fazer 
algo bem feito pode gerar simplicidade. Lembra-se do Balog?

O fato é que algo criado para resolver um problema pode se tornar um pro-
blema, se for pensado para o momento. Por exemplo, tapar buracos na estrada 
em vez de recapeá-la não resolve o problema, só o ameniza por um tempo para 
depois fazê-lo retornar pior. No entanto você percebe mesmo que a situação se 
tornou crítica quando você não consegue mudar algo feito por precisar dele para 
contornar um problema maior. Sistemas legados criados com tecnologia obso-
leta, por exemplo, geralmente são pouco flexíveis e têm alto custo pela limitação 
do suporte, isso quando não existe apenas um fornecedor do produto ou serviço.

Há um pensamento disseminado entre engenheiros de produção que veem o 
software como um produto de engenharia similar a um carro, avião ou liqui-
dificador, de que o programador não deve pensar, apenas executar. Nesse pen-
samento, o programador é visto como mais uma peça ou mecanismo de uma 
enorme linha de produção, na qual uma série de operações é repetida de modo 
interminável para gerar várias instâncias de um projeto de engenharia.

Aqui há um sério problema na interpretação do processo de produção. Na maior 
parte dos produtos industriais, o problema a ser atacado é produzir o maior nú-
mero de cópias de um produto no menor espaço de tempo. Só que a reprodução 
do software é a parte mais fácil que existe, ou seja, o problema central para o 
software não é a criação das cópias, mas, sim, a criação do original.
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Isso não invalida, todavia, a aplicação da engenharia na produção de software, 
pois podemos constatar, pelas empresas que a empregam, que isso gera resulta-
dos... embora não se possa dizer que sejam totalmente satisfatórios.

A engenharia trata do processo de construção de software, que envolve a gerên-
cia de recursos humanos, hardware, software para gerar software e o temido e 
inexorável tempo. Mas não podemos nos iludir achando que, se garantirmos a 
qualidade do processo, o produto naturalmente será de qualidade. Temos de 
trabalhar na organização, na estrutura do produto; caso contrário, teremos ape-
nas um processo para produzir rapidamente um software com problemas de 
manutenção e o tempo que economizamos no desenvolvimento será uma vaga 
lembrança quando noites e finais de semana forem perdidos em desesperados 
esforços para corrigir falhas ou implementar novas funcionalidades.

Falaremos mais adiante sobre reaproveitamento de implementações anteriores 
em novos projetos. Essa é uma forma de aumentar a produtividade e diminuir 
riscos, mas isso só funciona efetivamente se for feito de uma forma bem organi-
zada. Caso contrário, se tornará uma temível aplicação de POCC – programação 
orientada a copiar e colar.

Além da POCC, há terríveis moléstias do código-fonte. E três delas são fatais: 
Dead Code, CBI e TDB.

•	 Dead	Code	é	o	código	que	não	faz	absolutamente	nada	em	seu	software,	
mas cresce como uma gangrena que vai matando um membro gradativa-
mente. A pergunta imediata seria: por que se mantém esse código se ele 
não faz nada? A resposta é simples: se nunca for realizada análise de de-
pendências e refatoração no código a cada manutenção, um bloco de códi-
go que um dia fez alguma coisa se tornará um zumbi dentro do software. 
E, assim como lixo não recolhido só se acumula, o código que falece após 
uma manutenção se junta ao código que já estava moribundo e em pouco 
tempo temos mais zumbis que na série de televisão Walking Dead.

•	 CBI	é	a	sigla	para	Cross	Bug	Injection.	Você	corrige	um	bug	em	uma	versão	
do software. Em um momento posterior, você adiciona alguma funciona-
lidade usando CPOP e inexplicavelmente o bug retorna, como se fosse 
Jason na série Sexta-Feira 13.

•	 TDB	é	a	sigla	para	Total	Destruction	Button.	Essa	é	a	situação	na	qual	os	
programadores alteram um pequeno trecho de código e o software para 
de funcionar completamente. É como se aquele trecho provocasse a des-
truição completa das funcionalidades. Quando os programadores perdem 
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completamente o controle sobre o software ou caem de paraquedas em 
um projeto sem qualquer documentação, ocorre outra moléstia, que é a 
síndrome de pânico de TDB.

1.2 Arquitetura de software
Depois da sessão de terror anterior, na qual tentamos incutir medo em seu coração, 
você deve estar preocupado o suficiente para dar valor à arquitetura de software.

Arquitetura de software, segundo a norma IEEE 1471 (apud Eeles, 2006), é a 
organização fundamental de um sistema incorporada pelos seus componentes, 
os relacionamentos entre eles e o ambiente, e os princípios que norteiam seu 
projeto e sua evolução.

Fowler (2006, p. 23) afirma que arquitetura “é um termo que muitas pessoas, 
com pouca concordância entre si, tentam definir”. Mas ele concorda que há dois 
elementos em comum: a decomposição em alto nível de um sistema em suas 
partes e as decisões difíceis de alterar. Uma observação importante que Fowler 
faz é que “a visão do que é significativo em termos de arquitetura pode mudar 
durante o ciclo de vida de um sistema”.

Segundo Bass et al (2003, p. 20), a arquitetura de um sistema não se resume ape-
nas a identificar quantos elementos o compõem e quais são as conexões entre 
eles. A arquitetura, de acordo com ele, consiste em compreender qual é a natu-
reza dos elementos, quais são suas responsabilidades, qual é o significado das 
conexões e qual é o significado da disposição dos elementos. Para eles (2003, 
p. 21), a arquitetura de software de um programa ou sistema de computação 
é a estrutura ou as estruturas do sistema, o que compreende os elementos de 
software, as propriedades desses elementos que são visíveis externamente e os 
relacionamentos entre eles.

Os autores apresentam as seguintes implicações de sua definição:

•	 A	arquitetura	define	os	elementos	de	software.

•	 Os	sistemas	podem	compreender	(e	compreendem)	mais	do	que	uma	es-
trutura.

•	 Todo	sistema	de	computação	com	software	tem	uma	arquitetura	de	sof-
tware.

•	 O	comportamento	de	cada	elemento	é	parte	da	arquitetura.
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A importância da arquitetura reside no fato de que, segundo Bosch (2000 apud 
Sommerville, 2007, p. 162), ela “afeta o desempenho, facilidade de distribuição 
e de manutenção de um sistema”. Bass et al (2003, p. 26) ainda acrescenta que:

•	 A	arquitetura	de	software	representa	uma	abstração	comum	de	um	siste-
ma que a maioria (se não todos) dos patrocinadores pode usar como uma 
base para uma mútua compreensão, negociação, consenso e comunicação.

•	 A	arquitetura	de	 software	manifesta	o	 conjunto	de	decisões	 iniciais	do	
projeto.

•	 A	arquitetura	de	software	constitui	um	modelo	relativamente	pequeno	e	
intelectualmente compreensível de como um sistema está estruturado e 
como seus elementos trabalham juntos.

A arquitetura, segundo Coplien (2012), é a essência da estrutura. Porém essa es-
sência, esse núcleo, esse cerne tem de ser bem pensado, pois não basta criar uma 
arquitetura, é necessário criar uma boa arquitetura. Uma boa arquitetura de 
software reflete a preocupação com a entrega de funcionalidades, que realmente 
gera valor para o software, e suporta mudança, interação com o usuário final e 
descoberta e fácil compreensão das funcionalidades. Ou seja, a boa arquitetura é 
enxuta, entrega o que realmente interessa e é ágil, consegue mudar rapidamente.

Uma boa arquitetura reduz lixo e inconsistência, e assim exige menos retraba-
lho. Uma boa arquitetura faz um código-fonte parecer familiar, de modo que 
podemos chamá-lo de código habitável. Ao trabalhar com o código-fonte de um 
software, o programador deve se sentir tão confortável e à vontade como se esti-
vesse em sua casa – considerando que sua casa seja um lugar agradável, é claro.

Conforme já foi citado no segundo parágrafo desta seção, Fowler identifica que 
decisões difíceis de mudar constituem um elemento da arquitetura de software. 
De modo mais específico, Bass et al (2003, p. 29) afirmam que as decisões iniciais 
são as mais difíceis de corrigir e mais complicadas para mudar mais posterior-
mente. Uma decisão importante que deve fazer parte da arquitetura de uma 
aplicação de software é inspecionar para saber se ela proporcionará o reúso de 
componentes e como fará isso. Segundo Sommerville (2007, p. 56), uma das seis 
melhores práticas de engenharia de software recomendadas pelo RUP (Rational 
Unified Process) é o uso de arquiteturas baseadas em componentes, justamente 
por envolver uma abordagem orientada a reúso.

Vamos em seguida compreender qual é a relação entre o reúso de software e a 
utilização de frameworks no desenvolvimento.
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1.2.1 Reúso
Bass et Al (2003, p. 31) afirmam que 80% do custo de um típico sistema de 
software ocorre depois da distribuição inicial. O que ocorre é que sistemas de 
software mudam durante seu tempo de vida, e a fase de manutenção é propor-
cional a esse tempo. Os autores lembram que muitos, senão a maioria dos pro-
gramadores, não trabalham com desenvolvimento de novos softwares, mas com 
manutenção de software existente. E código existente impõe restrições.

Paula Filho (2009, p. 256), por outro lado, afirma que, “quando uma organização 
começa a usar processos definidos de desenvolvimento de software, os maiores 
ganhos iniciais resultam da redução dos defeitos introduzidos em cada iteração”. 
Ele explica que “isso ocorre por causa da redução do desperdício de tempo e 
dinheiro, principalmente aquele que é causado por defeitos de requisitos, análise 
e desenho”. Segundo ele, “a partir daí, ganhos significativos só são conseguidos 
por meio de reutilização”.

Nos parágrafos a seguir será estabelecida a ligação entre o problema de manu-
tenção de software e a prática da reutilização.

McConnel (2005, p. 498) define reusabilidade como uma característica interna 
da qualidade de software, que se refere a quanto e com que facilidade um desen-
volvedor pode usar partes de um sistema em outros. Paula Filho (2009, p. 257) 
afirma que há dois tipos de reutilização, a de código e a de desenho (projeto).

Segundo Paula Filho, entre as formas de reutilização de código estão a reutili-
zação de: objetos, quando módulos de código binário de interface padronizada 
são reaproveitados; classes, o reaproveitamento de classes fundamentais e de 
bibliotecas-padrão; e plataformas, que se refere ao reaproveitamento de camadas 
inteiras da arquitetura de uma aplicação.

Gamma et al (2000, p. 39) afirmam que “a chave para maximização da reutilização 
está na antecipação de novos requisitos e mudanças nos requisitos existentes e em 
projetar sistemas de modo que eles possam evoluir de acordo”. Esses autores afir-
mam que, para projetar um sistema que seja robusto em relação a tais mudanças, 
deve-se levar em conta como o sistema pode necessitar mudar ao longo de sua 
vida. Segundo eles, um projeto que não leva em consideração a possibilidade de 
mudanças está sujeito ao risco de uma grande reformulação no futuro.

Sommerville (2007, p. 273), por sua vez, afirma que “o movimento para o desen-
volvimento baseado em reúso foi uma resposta às demandas por menores custos 
de produção e manutenção de software, entregas mais rápidas de sistemas e 
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aumento da qualidade do software”. Segundo o autor, o reúso de software traz 
diversos benefícios, como o aumento de confiança no software, a redução de 
risco do processo, o uso eficiente de especialistas, a conformidade com padrões 
e o desenvolvimento acelerado.

Sommerville declara que o reúso sistemático deve ser planejado e introduzido 
por meio de um programa que envolva toda a organização. Segundo ele, as téc-
nicas desenvolvidas para apoiar o reúso de software exploram “o fato de que sis-
temas em um mesmo domínio de aplicação são similares, que o reúso é possível 
em diferentes níveis (a partir de funções simples até aplicações completas) e que 
padrões para componentes reusáveis facilitam o reúso”.

É claro que para reusar alguma coisa, que significa usá-la novamente, é preciso 
pelo menos saber como usá-la. De acordo com Parnas (APUD Bloch, 2012), “re-
úso é alguma coisa que é mais fácil falar do que fazer. Fazê-la requer tanto um 
bom projeto quanto uma boa documentação. Mesmo quando vemos um bom 
projeto, o que não é frequente, não veremos os componentes reusados sem uma 
boa documentação”.

1.2.2 Padrões
Chega-se, dessa forma, à necessidade de padrões para promover o reúso. Um pa-
drão, segundo Metsker (2004, p. 17), “é uma maneira de fazer algo, ou de buscar 
um objetivo. Em qualquer atividade que já esteja madura ou em vias de ama-
durecer, encontraremos métodos eficazes comuns para atingir objetivos e para 
resolver problemas em vários contextos”. Nesse entendimento, o autor define pa-
drão de projeto como um “padrão – a maneira de alcançar um objetivo – que 
utiliza classes e seus métodos em uma linguagem orientada a objetos”.

Appleton apud Pressman (2004, p. 191) define um padrão de projeto como “uma 
porção identificada de conhecimento profundo, que transmite a essência de uma 
solução provada, para um problema recorrente em certo contexto, em meio a 
preocupações concorrentes”.

Gamma et al (2000, p. 39) afirmam que os “padrões de projeto ajudam a evitar” 
problemas relacionados a mudanças “ao garantirem que o sistema possa mu-
dar segundo maneiras específicas”. De acordo com eles, “cada padrão de projeto 
permite a algum aspecto da estrutura do sistema variar independentemente de 
outros aspectos”.
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McConnell (2005, p. 133) descreve diversas vantagens que os padrões de projeto 
oferecem:

•	 Reduzem	a	complexidade,	fornecendo	abstrações	prontas.

•	 Reduzem	os	erros,	institucionalizando	os	detalhes	de	soluções	comuns.

•	 Fornecem	valor	heurístico,	sugerindo	alternativas	de	design.

•	 Otimizam	a	comunicação,	movendo	o	diálogo	do	projeto	para	um	nível	
mais alto.

Metsker (2004, p. 23) resume padrões de projeto como “destilações de sabedo-
ria acumulada” que fornecem “um jargão-padrão” e nomeiam “conceitos que 
praticantes experimentados aplicam”. Ao utilizar padrões de projeto, evita-se ex-
plicações detalhadas de toda linha de código para outros programadores, de 
modo que eles entendam a estratégia de projeto encontrada em um código pela 
associação a um identificador comum. Além disso, “os padrões podem acelerar 
as discussões de projeto, permitindo aos designers pensarem e discutirem em 
uma glanuralidade maior”.

McConnell (2005, p. 133) declara que, “como os padrões representam maneiras 
padronizadas de resolver problemas comuns, eles incorporam o conhecimento 
acumulado durante vários anos de tentativas de resolver esses problemas”. O 
mesmo autor ressalta que “percorrer um conjunto de alternativas familiares é 
muito mais fácil do que criar uma nova solução de projeto. E o código prove-
niente de um padrão conhecido também será mais fácil de ler do que um código 
totalmente personalizado”.

1.2.3 Padrões de arquitetura
Dentre os padrões de projeto, Fowler (2006, p. 52) destaca um conjunto que ele 
denomina de padrões de arquitetura. Segundo ele, esses padrões “direcionam o 
modo pelo qual a lógica de domínio se comunica com o banco de dados”. Lógi-
ca de domínio corresponde à letra M do padrão de projeto MVC e refere-se ao 
trabalho que a aplicação tem de fazer para o domínio de problema com o qual o 
desenvolvedor está trabalhando.

Na próxima seção será discutida a divisão da aplicação em camadas, e, em se-
guida, o conceito de modularização, para então entrarmos em arquitetura de 
referência. Elas estabelecerão conceitos suficientes para a seção subsequente ex-
plicar não só o que é o padrão de projeto MVC, mas também sua importância.



Zend Framework ■ Componentes Poderosos para PHP32

1.2.4 Criação de camadas
Fowler dedica um capítulo inteiro (Fowler, 2006, p. 37-44) à criação de camadas 
para projetos de software. De acordo com ele, camadas são “os subsistemas prin-
cipais no software dispostos de forma parecida com camadas de um bolo, em 
que cada camada repousa sobre uma camada mais baixa”. Em sua definição, ele 
afirma que existe uma disciplina de consumo de serviços entre as camadas. Essa 
disciplina determina o seguinte:

•	 Cada	camada	se	comunica	somente	com	as	camadas	imediatamente	abai-
xo e acima dela.

•	 Uma	camada	só	pode	consumir	serviços	da	camada	abaixo	dela.

•	 Uma	camada	só	pode	oferecer	serviços	para	uma	camada	acima	dela.

•	 Como	consequência,	cada	camada	ignora	a	existência	de	outras	camadas	
mais altas e mais baixas.

Por exemplo, em um sistema de quatro camadas (Figura 1.1), em que 1 é a cama-
da mais alta e 4 a mais baixa, 1 consome serviços de 2, mas ignora a existência 
de 3 e 4. Poderíamos chamar isso de “regra da ignorância das camadas não ad-
juntas” ou RICA.

Figura 1.1 – Um sistema de quatro camadas.
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Sommerville (2007, p. 174) cita o modelo de referência OSI como um exemplo 
de arquitetura em que cada camada depende somente da camada inferior a ela. 
Segundo ele, a vantagem dessa restrição é que, à medida que a tecnologia se 
desenvolvesse, cada camada “poderia ser novamente implementada de maneira 
transparente, sem afetar os sistemas que usassem as outras camadas”.

Fowler afirma, no entanto, que nem todas as arquiteturas de camadas respeitam 
a RICA. Porém, nesse caso, a metáfora do bolo perde um pouco do significado, e 
seria mais adequado referir-se a essas outras arquiteturas como arquiteturas de 
nós (como nós de uma rede de comunicação de dados).

Há um propósito para o uso de camadas em sistemas de software. Fowler desta-
ca como benefícios:

•	 Compreensão	de	uma	única	camada	como	um	todo	coerente	sem	necessi-
dade de saber muito sobre as demais camadas.

•	 Uma	camada	pode	ser	substituída	por	 implementações	alternativas	dos	
mesmos serviços básicos.

•	 O	uso	de	camadas	diminui	a	dependência	entre	as	partes	de	um	sistema.

•	 Camadas	são	bons	lugares	para	definir	padrões.

•	 Uma	vez	construída,	uma	camada	pode	ser	usada	por	muitos	serviços	de	
nível mais alto.

Fowler, contudo, afirma que o uso de camadas possui dois aspectos negativos. O 
primeiro se refere ao fato de que as camadas encapsulam bem algumas coisas, 
mas não todas. Isso significa que determinadas alterações em um sistema im-
plicam em modificações em todas as camadas. O segundo aspecto se refere ao 
desempenho da aplicação. A principal questão em si não é, como se pode pensar, 
a quantidade de camadas utilizadas, mas, sim, como ocorre a comunicação entre 
elas e como as camadas lidam com o gerenciamento de processos concorrentes.

1.2.5 Modularização
Em um dos episódios do desenho animado G.I. Joe, que no Brasil foi chamado de 
Comandos em Ação, o Comandante Cobra se apossou de um satélite dotado de 
um canhão de raios que lhe permitia atingir qualquer local na Terra. Quando os 
Joes foram atacar a base da Cobra, de onde o Comandante controlava o satélite, 
com grandes blindados, foram alvejados facilmente, pois uma espécie de radar 
indicava suas coordenadas. No entanto os Joes perceberam que os que estavam a 
pé não eram atingidos, então abandonaram seus veículos e começaram a correr. 
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O radar não podia mostrá-los, pois eram muito pequenos para a precisão do 
aparelho, então o Comandante Cobra não conseguia mais acertá-los. Conclusão: 
dividindo-se em unidades de ataque menores, eles conseguiram invadir a base e 
recuperar o controle do satélite.

A análise consiste na divisão de um problema em partes menores, que sejam 
mais compreensíveis. A análise de um sistema, portanto, deve produzir natural-
mente subsistemas, que podem ser camadas ou outros tipos de estruturas que 
tenham interesses ou responsabilidades bem definidas.

A questão da compreensão é um critério de parada no trabalho de divisão. Não 
dividimos de forma indefinida, parando somente na menor funcionalidade a 
que se pode chegar. Devemos parar na menor unidade funcional que gere valor, 
que traduza uma regra de negócio, ou que pelo menos descreva uma tarefa que 
sirva de apoio para um processo que encontre similar no mundo real, ou que 
possa ser desenvolvida manualmente com consciência sobre sua finalidade.

É por isso que Passos (2013) afirma, de forma aparentemente contraditória, que 
a solução para tratar os problemas de manutenção de software é “construir sof-
tware a partir de blocos de construção complexos (componentes)”. Você pode 
pensar “não seria melhor construir a partir de blocos simples, pois eles seriam 
mais compreensíveis?”. Na verdade, a complexidade a que ele se refere se deve ao 
fato de os blocos encerrarem conhecimento suficiente para entregar valor. Um 
bloco que faz alguma coisa, mas não entrega valor, é como se fosse metade de 
um bloco de cimento. Você tem que juntar ele com outro pedaço para ter alguma 
coisa realmente útil.

Segundo Heuser (2001, p. 5), “essa modularização de programas tem várias van-
tagens. A manutenção de programas torna-se mais simples, pois uma separação 
clara de funções torna programas mais facilmente compreensíveis. A produtivi-
dade de programadores também aumenta, já que os programas ficam menores, 
pois usam funções já construídas”.

Bloch (2012) afirma que “o bom código é modular”. Bloch, na verdade, defende o 
projeto de APIs, pois, segundo ele, “pensar em termos de APIs melhora a quali-
dade do código”. Uma API é um módulo pensado para servir a várias aplicações, 
concentrando lógica que é de domínio genérico. Bloch enumera algumas carac-
terísticas para uma boa API que podem, no entanto,ser aplicadas a outros tipos 
de estruturas modulares de código:

•	 facilidade	de	aprendizado.

•	 facilidade	de	uso,	mesmo	sem	documentação.
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•	 dificuldade	de	fazer	coisas	erradas.

•	 facilidade	de	ler	e	manter	o	código	que	a	usa.

•	 poder	o	suficiente	para	satisfazer	aos	requisitos.

•	 facilidade	de	extensão.

•	 apropriada	para	a	audiência	(desenvolvedores).

As camadas, portanto, fazem parte de uma estratégia maior para domínio e con-
trole do software. Entretanto, a menos que você tenha cochilado, deverá se lem-
brar de que levantamos alguns aspectos negativos desse tipo de modularização. 
Vamos então descobrir por que mesmo assim persistiremos em sua utilização.

1.2.6 Arquitetura de referência
Os aspectos negativos do uso de camadas podem ser contornados com a aplica-
ção de outras técnicas. Algo mais grave é a miríade de possibilidades que podem 
surgir quando se pensa em como dividir uma aplicação em camadas. Isso faz 
parte do processo de definição da arquitetura de uma aplicação, que envolve 
(ou pelo menos deveria envolver) todos os patrocinadores (Bass et al, 2003, p. 
6). A diversidade de necessidades e interesses podem resultar em inúmeras com-
binações, fazendo com que definir a arquitetura de uma aplicação não seja um 
processo determinístico.

Para uma empresa que desenvolve software, trabalhar com arquiteturas diferen-
tes para cada aplicação significa o aumento da complexidade do controle dos 
projetos. Arquiteturas diferentes resultam em elementos diferentes de software, 
ou, mais especificamente, em componentes de software com padrões diferentes. 
E, como vimos anteriormente, a falta de padrões é um obstáculo para o reúso de 
software.

Bass et al (2003, p. 25) citam três conceitos úteis que capturam elementos de 
uma arquitetura: o padrão arquitetural, o modelo de referência e a arquitetura 
de referência. Esses conceitos atuam como limitadores que inibem a diversidade 
na definição de arquiteturas.

O padrão arquitetural é uma descrição de um elemento e seus tipos de relação 
junto a um conjunto de restrições sobre como eles devem ser usados.

Um modelo de referência é uma divisão de funcionalidades junto a um fluxo de 
dados entre as partes.
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Uma arquitetura de referência é um modelo de referência mapeado para elemen-
tos de software e os dados que fluem entre eles. Logo, a arquitetura de referência 
é o resultado da combinação do padrão arquitetural com o modelo de referência.

A arquitetura de referência tem uma importância que cresce com o tamanho de 
uma empresa de desenvolvimento de software. Quanto mais equipes existirem, 
mais difícil será a comunicação. Isso se complica se as equipes estão em locais 
diferentes (cidades, estados ou até países). É inviável reunir todo mundo sempre 
que uma determinada equipe tem de decidir sobre a arquitetura de uma aplica-
ção específica.

A arquitetura de referência permite que arquiteturas de software diferentes defi-
nam estruturas de aplicações que possuam elementos comuns entre si (compo-
nentes reutilizáveis). Para Bass et al (apud Sommerville, 2007, p.162), um modelo 
de arquitetura de sistema promove o reúso em larga escala, pois “é uma descri-
ção compacta e administrável de como um sistema está organizado e de como os 
componentes operam entre si”. Segundo eles, “a arquitetura de sistema é muitas 
vezes a mesma para sistemas com requisitos similares e, assim, pode apoiar o 
reúso de software em larga escala”.

A definição de uma arquitetura de referência para aplicações vem simplificar e 
melhorar o processo de definir a arquitetura para uma determinada aplicação. 
Ao estabelecer uma arquitetura como padrão, não se perde tempo para criar 
uma arquitetura do zero, nem para selecionar uma dentre várias. Uma arquitetu-
ra padrão também evita a necessidade de comunicar os envolvidos sempre que 
um novo sistema for desenvolvido. E a verificação de conformidade tende a ficar 
mais madura na medida em que mais sistemas utilizarem a mesma arquitetura.

1.2.7 MVC
Fowler (2006, p. 40) identifica três camadas principais que podem ser emprega-
das em aplicações corporativas. Em sua própria definição, aplicações corporati-
vas são aquelas que muitas vezes têm dados complexos para trabalhar, aliados 
a regras de negócio que não passam em nenhum teste de raciocínio lógico. Ou 
seja, não são problemas que você resolverá com softwares de prateleira, que 
estão prontinhos para uso. Você terá de desenvolver uma nova solução e, a prin-
cípio, sem vislumbrar quase nenhuma possibilidade de reaproveitamento de im-
plementações anteriores com relação ao negócio.

Para o contexto de aplicações corporativas, podemos considerar as camadas 
identificadas por Fowler. São elas, apresentação, domínio e fonte de dados.
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•	 A	apresentação	é	a	camada	que	tem	como	função	o	fornecimento	de	ser-
viços e a exibição de informações.

•	 O	domínio	contém	a	lógica,	que	é	o	real	propósito	do	sistema.

•	 A	fonte	de	dados	se	refere	à	comunicação	com	bancos	de	dados,	sistemas	
de mensagens, gerenciadores de transações e outros pacotes.

Fowler cita outros esquemas de camadas (2006, p. 112-115). Porém, analisando as 
responsabilidades das camadas desses esquemas, é fácil perceber que todos eles 
contêm as três camadas que ele identificou. Pode-se assim dizer que essas três 
camadas constituem um padrão.

Isso não quer dizer que seja possível criar arquiteturas de apenas três camadas 
para todas as aplicações. Na verdade, significa que podemos iniciar a divisão em 
camadas buscando essas três responsabilidades.

Fowler (2006, p. 315-317) cita um padrão de projeto cujas camadas têm uma 
grande similaridade com as definidas por ele como principais em uma aplicação 
corporativa: o MVC.

De acordo com Fowler, o MVC nasceu como um framework para Smalltalk no 
final da década de 1970. MVC é o acrônimo da tríade Modelo/Vista/Controla-
dor. Esses três papéis tem por objetivo, segundo o autor, criar duas separações 
principais em uma aplicação: a separação entre a interface com o usuário e os 
dados e a separação entre a interface do usuário e o controle da aplicação. Para 
isso, os papéis definidos assumem as seguintes responsabilidades:

•	 O	modelo	é	responsável	por	representar	alguma	informação	sobre	o	do-
mínio. Ele é um objeto não visual que contém todos os dados e compor-
tamentos, exceto os que são usados pela interface de usuário.

•	 A	vista	tem	como	responsabilidade	exibir	os	dados	do	modelo	na	interface	
com o usuário. Várias vistas podem ter como fonte de dados um mesmo 
modelo. Na verdade, a vista é uma forma de apresentação dos dados do 
modelo.

•	 O	controlador	é	o	ente	que	atualiza	a	vista	a	partir	de	uma	entrada	do	
usuário, ou quando o modelo sofrer alguma modificação.

A figura 1.2 ilustra o relacionamento entre os papéis do MVC. Pode-se perceber 
que, como camadas, os três entes não respeitam a RICA. Isso não impede que 
elas sejam independentes, porque isso depende da interface de comunicação en-
tre elas. Se as referências aos objetos que representam cada camada são indiretas, 
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uma camada pode ser substituída por outra, sem que aquela que consome seus 
serviços perceba a mudança. Esse assunto será retomado quando definirmos a 
arquitetura da API que este trabalho propõe.

Figura 1.2 – Papéis do padrão MVC.

Segundo Fowler, uma das principais vantagens do padrão MVC é a indepen-
dência que o modelo tem da apresentação (vista). Os responsáveis pela progra-
mação do modelo não precisam ter conhecimento das apresentações utilizadas. 
Ao mesmo tempo, os responsáveis pela camada de apresentação não precisam 
se preocupar com as políticas de negócio e as interações com bancos de dados 
encapsuladas pelo modelo.

Fowler afirma que a separação entre a vista e o controlador não é tão importan-
te, e a recomenda só quando for útil. Na verdade, o termo correto é “quando for 
necessário”. O catálogo de padrões de Fowler descreve três padrões que funcio-
nam como controladores (2006, p. 318, p. 328 e p. 360) e que podem atuar sozi-
nhos ou combinados. A decisão de quais usar depende das responsabilidades do 
controlador.

Sommerville (2007, p. 245 e p. 283) acrescenta que a abordagem do MVC “é uma 
maneira eficiente de apoiar as várias apresentações de dados”, pois permite que 
os dados sejam apresentados de maneiras diferentes com uma interação separa-
da para cada uma dessas apresentações.

Bass et al (2003, p. 123) afirmam que interfaces do usuário são frequentemente 
revisadas durante o processo de teste de software. De acordo com eles, isso leva o 
engenheiro de usabilidade a separar a interface do usuário do resto da aplicação. 
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E eles citam o MVC como um dos padrões de arquitetura que suportam a 
modificação da interface do usuário.

Pode-se perceber que o padrão MVC descreve elementos (modelo, vista e contro-
lador) e seus tipos de relação (a vista depende do modelo, o controlador mani-
pula o modelo e atualiza a vista), além de estabelecer um conjunto de restrições 
sobre como eles devem ser usados (a vista trata da interface com o usuário, o 
modelo cuida das regras de negócio e o controlador manipula ambos). Logo, 
pode-se afirmar que o MVC é um padrão arquitetural.

O MVC também faz uma divisão de funcionalidades (interface com o usuário, 
regras de negócio, controle de entrada e saída) e define um fluxo de dados entre 
as partes (a entrada da vista passa pelo controlador para ir ao modelo, mas os 
dados do modelo podem ir diretamente para a vista). Logo, MVC também é um 
modelo de referência.

Como um padrão arquitetural combinado com um modelo de referência cons-
titui uma arquitetura de referência, pode-se dizer que o padrão MVC estabelece 
uma arquitetura de referência.

Deve-se ressaltar que, conforme foi descrito anteriormente, a arquitetura de refe-
rência não impede que a arquitetura específica de uma aplicação contenha ou-
tros elementos arquiteturais. Ela é apenas o ponto de partida, o norte da bússola.

1.2.8 Frameworks
Gamma et al (2000, p. 17) afirmam que os padrões de projeto “resolvem proble-
mas específicos”. Ao mesmo tempo, eles dizem que o projeto de software “deve 
ser específico para o problema a resolver, mas também genérico o suficiente para 
atender problemas e requisitos futuros”. Supondo que um problema genérico 
é um conjunto de problemas específicos, a solução de um problema genérico 
deve ser uma combinação de padrões de projeto. O MVC, enquanto padrão de 
projeto, é apenas parte da solução. Deve ser combinado com outros padrões, 
conforme as necessidades do projeto.

Pressman (2004, p. 203) afirma que, para viabilizar o projeto de software basea-
do em padrão, “pode ser necessário fornecer uma infraestrutura do esqueleto de 
implementação específica, chamada de arcabouço (framework)”. Ele define fra-
mework como uma “miniarquitetura reusável, que fornece a estrutura e o com-
portamento genéricos para uma família de abstrações de software, dentro de um 
contexto (...) que especifica sua colaboração e uso em determinado domínio”.
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Para Sommerville (2007, p. 283), um “framework é uma estrutura genérica que 
pode ser ampliada para criar um subsistema ou aplicação mais específica. Am-
pliar um framework”, para ele, “pode envolver a adição de classes concretas que 
herdam operações de classes abstratas no framework. Além disso, pode ser ne-
cessário definir callbacks que são chamadas em resposta a eventos reconhecidos 
pelo framework”.

Guerra e Yoder (2011) afirmam que “frameworks resolvem um conjunto particu-
lar de problemas que são adaptados para contextos específicos e podem prover 
um projeto otimizado para a aplicação”. Eles distinguem framework de bibliote-
cas de classes ou componentes, pois “componentes podem ser conectados na es-
trutura de um framework e são subclasses concretas que fazem o trabalho real”.

De acordo com Gamma et al (2000, p. 42), “o framework dita a arquitetura de 
sua aplicação. Ele irá definir a estrutura geral, sua divisão em classes e objetos e 
em consequência as responsabilidades-chave das classes de objetos, como estas 
colaboram, e o fluxo de controle”. Um framework, para eles, “predefine esses pa-
râmetros de projeto, de maneira que o projetista ou implementador da aplicação 
possa se concentrar nos aspectos específicos da mesma”.

Para Gamma et al, “um framework captura as decisões de projeto que são co-
muns” ao domínio da aplicação. Assim, frameworks enfatizam reutilização de 
projetos em relação à reutilização de código, embora um framework geralmente 
inclua subclasses concretas que o desenvolvedor possa utilizar diretamente. A 
reutilização neste nível leva a uma inversão de controle entre a aplicação e o sof-
tware sobre a qual ela está baseada.

A inversão de controle estabelece a diferença entre toolkits ou bibliotecas de sub-
-rotinas e frameworks. Nas primeiras, o desenvolvedor escreve o corpo principal 
da aplicação e chama o código que quer reutilizar. No último, o desenvolvedor 
reutiliza o corpo principal e escreve o código que o framework chama.

Segundo Gamma et al (2000, p. 42), “se as aplicações são difíceis de projetar, e 
os toolkits são ainda mais difíceis, os frameworks, então, são os mais difíceis 
de todos”. De acordo com eles, “o projetista de um framework aposta que uma 
arquitetura funcionará para todas as aplicações do domínio. Qualquer mudan-
ça substancial no projeto do framework reduziria seus benefícios consideravel-
mente, uma vez que a principal contribuição de um framework para uma apli-
cação é a arquitetura que ele define. Portanto é imperativo projetar o framework 
de maneira que ele seja tão flexível e extensível quanto possível”.
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Os autores citados anteriormente afirmam que os frameworks “são a maneira 
pela qual os sistemas orientados a objeto conseguem a maior reutilização”. Se-
gundo eles, “aplicações orientadas a objetos maiores terminarão por consistir-se 
de camadas de frameworks que cooperam uns com os outros. A maior parte do 
projeto e do código da aplicação”, para eles, “virá dos frameworks que ela utiliza 
ou será influenciada por eles”.

A fase de manutenção é mais longa no ciclo de vida do software, por isso preci-
samos dar-lhe atenção especial. Conforme vimos anteriormente, uma das afir-
mações de Glass (2009) é que a manutenção de software é conservativa. Ele cita 
uma máxima: “se não está quebrado, não conserte”. Isso na verdade é uma orien-
tação para evitar intervenções no software. Porque quanto maior um sistema, 
mais complexo ele fica. E quanto mais complexo, mais difícil de controlar. O que 
significa que não se tem uma ideia precisa do impacto que uma mudança pode 
causar no sistema inteiro.

A reusabilidade máxima antecipa as mudanças. Como foi visto, para sistemas 
orientados a objeto, a reusabilidade máxima é obtida com o uso de frameworks. 
A adoção de um framework é o melhor meio de obter a máxima reusabilidade, 
antecipar as mudanças e facilitar a manutenção do software. De acordo com 
Guerra e Yoder (2011), o reúso de código e projeto proporcionados por um fra-
mework reduzem o tempo de desenvolvimento e o custo de manutenção.

Guerra e Yoder (2011) afirmam que a primeira regra para o projeto de um fra-
mework é: não construa um framework, em vez disso, compre um. Eles justifi-
cam sua recomendação declarando que é difícil encontrar os domínios genéricos 
que devem ser implementados pelo framework, e que o desafio do aprendizado 
e da construção é muito grande. Mas aqui temos um conselho melhor, com me-
nor custo: utilize um framework que seja software livre e aberto. Como o Zend 
Framework.

1.3 Boas práticas de desenvolvimento
Eu fico impressionado com a percepção errada que muita gente ainda tem so-
bre PHP. E isso é fruto de trabalhos feitos com má qualidade. Pelo fato de PHP 
ser muito fácil de aprender, ou pelo menos de ser muito fácil gerar resultados 
rapidamente pela aplicação da POCC, pessoas sem formação adequada acabam 
produzindo verdadeiros monstros de Frankenstein com PHP. Um pedaço de có-
digo copiado dali mais outro pedaço copiado de lá, um tema roubado de uma 
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aplicação bonitinha e pronto: rapidamente temos um sistema de informação 
que nos primeiros dias faz a plateia dizer: Ohhhh! Só que alguns meses depois a 
plateia já o está vaiando, depois de perceber que as mudanças solicitadas não são 
implementadas no tempo esperado, ou que quando são implementadas fazem 
com que outras funcionalidades sejam neutralizadas.

Existe uma diferença bem grande entre o desenvolvedor PHP profissional e o 
paraquedista PHP, que é a pessoa que se viu repentinamente trabalhando com 
uma aplicação PHP, mas não sabe exatamente o que está fazendo. Imagine um 
paraquedista que acaba caindo dentro de um acampamento inimigo e se vê cer-
cado. Ele pode se render ou sair atirando para todos os lados (e gritando para 
espantar o medo). Isso pode realmente ocorrer na manutenção de uma aplicação 
PHP. Mas o pior é quando acontece na construção, o que significa que os envol-
vidos no desenvolvimento estão realmente perdidos.

Sem uma formação e orientação adequadas, um técnico que se mete a desenvol-
ver em PHP, mesmo que já tenha experiência com outra linguagem, acaba co-
metendo verdadeiros crimes de programação. Uma vez tive uma experiência de 
receber um trabalho de TCC para revisão no último dia de entrega somente para 
dizer: já era. A análise do sistema foi feita de forma adequada, a modelagem com 
orientação a objetos estava perfeita, só que o membro da equipe responsável 
pela implementação criou um código estruturado, sem qualquer modularização 
e evidentemente copiado de diversas fontes.

Segundo Ribeiro (2012), Rasmus Lerdorf, o criador do PHP, declarou que o PHP 
não se trata de uma implementação sobre pureza de princípios de ciência da 
computação ou arquitetura, mas sobre resolver problemas da web de uma forma 
que é admitidamente feia, mas extremamente funcional e conveniente. Isso pare-
ce meio contraditório em relação a todo discurso que fizemos até agora. Ribeiro 
afirma que beleza nem sempre é fundamental, mas um código bem escrito faz 
toda a diferença. De acordo com ele, os programadores PHP devem adotar boas 
práticas para criar um código de qualidade.

Se você já é um PHP Jedi, pode ir direto para o ambiente de desenvolvimento. 
Porém se ainda é um PHP Padawan, é altamente recomendável que você leia as 
recomendações desta seção. A não ser que você queira seguir o plano de carreira 
PHP Sith, que consiste em três estágios:

•	 Aprendiz – o programador pesquisa... no Google. Ele aplica metodologia... 
CCF? B! (Copiou. Colou. Funcionou? Beleza!)
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•	 Cavaleiro – o programador ainda pensa... em como se livrar do problema o 
mais rápido possível. Ele aplica técnicas de POG (Programação Orientada 
a Gambiarra). A gambiarra é para o padrão de projeto o que a antimatéria 
é para a matéria. Se existe um modo adequado de resolver um problema, a 
POG certamente terá um modo inadequado equivalente, que criará outro 
problema, porque problema atrai problema na proporção direta do pro-
duto de suas complexidades. Esse é o axioma do problema de Flávio, que 
eu inventei agora.

•	 Mestre – o programador já não pensa, ele atira. POG para ele é coisa de fraco, 
ele usa a metodologia XGH (eXtreme Go Horse). Nesse estágio, o progra-
mador reconhece apenas que existem três modos de resolver um problema: 
o certo, o errado e o modo XGH, que é igual ao errado, só que é mais rápido. 
Quer dizer, antes ele até tinha noção do que ele estava fazendo, que já era 
errado, agora ele faz algo errado e nem tem ideia de como funciona.

O pai de Bruce Wayne disse que os criminosos são supersticiosos e covardes, por 
isso o traje do Batman foi desenhado para que os bandidos tivessem medo dele, 
e não respeito. Porém a questão é mais ampla: a maioria das pessoas é supers-
ticiosa, só não admite isso. Todos acreditam em lendas, mesmo que elas sejam 
disfarçadas de axiomas baseados não em experiência, mas no medo de fazer algo 
diferente, ou de reconhecer que se está errado.

Uma lenda que ainda persiste entre aqueles que geralmente não fazem ideia 
realmente do que é programar computadores: a de que os programadores são 
desnecessários. Um esforço imenso é despendido em outras tarefas, que não 
agregam valor ao software, e o programador deve fazer o seu trabalho em um 
prazo surreal. Um professor meu que obviamente não será creditado disse que 
no futuro não haveria mais programadores.

Na verdade, de acordo com Martin (2009, p. 2), “algumas pessoas de fato suge-
rem que nós estamos próximos do fim do código. Que logo todo código será 
gerado em vez de ser escrito. Que os programadores não são necessários porque 
as pessoas de negócio irão gerar programas a partir de suas especificações”.

Martin rebate essa ideia completamente sem noção, afirmando que “nós nunca 
estaremos livres do código, porque o código representa os detalhes dos requi-
sitos. Em alguns níveis esses detalhes não podem ser ignorados ou abstraídos; 
eles têm de ser especificados. E especificar requisitos em tal detalhe que uma 
máquina possa executá-los é programar. Tal especificação é código”.
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Ou seja, o trabalho do programador não é algo trivial e não deve ser menospre-
zado. Este é um livro sobre um framework que irá facilitar o desenvolvimento 
de aplicações PHP, e não gerar código automaticamente. Algumas ferramentas 
vendem soluções de geração automática de código, mas geram apenas coisas 
extremamente repetitivas, como é o caso da plataforma de desenvolvimento do 
programa gerador do imposto de renda: é sempre a mesma coisa. Esse tipo de 
solução está baseado em uma zona de conforto na qual há poucas solicitações e 
que não serve para tratar de requisitos mutáveis.

Focar no resultado não significa fazer qualquer coisa que funcione. Você tem 
de criar algo funcional, mas bem estruturado, por mais simples que seja essa 
estrutura. Não diga que irá arrumar mais tarde, porque mais tarde na prática 
significa nunca.

Vamos agora para as recomendações que evitarão que você seja consumido pelo 
lado negro da força do PHP.

1.3.1 Princípios da boa programação
Segundo Diggins (2012), os “princípios da boa programação estão fortemente 
ligados aos princípios de bom projeto e engenharia”. Ele relaciona alguns princí-
pios que, por experiência própria, ao serem seguidos, possibilitam que qualquer 
desenvolvedor se torne mais eficiente e capaz de produzir código mais fácil de 
manter e com poucos defeitos.

Esses princípios são citados por vários autores e encontram-se dispersos em vá-
rios artigos e livros. Todos eles devem ser seguidos se você quiser desenvolver 
aplicações com Zend Framework 2 da forma adequada. São estes os princípios:

•	 Princípio da abstração – “Cada pedaço significativo de funcionalidade em um 
programa deve ser implementado em apenas um lugar no código-fonte.”

•	 DRY (Don’t Repeat Yourself [Não repita a si mesmo]) – se você identificar um bloco de 
código que se repita em vários lugares, modularize-o, criando uma função, 
um método, uma classe ou um trait. A aplicação deste princípio garante o 
anterior.

•	 KISS (Keep it simple, stupid! [Mantenha isso simples, estúpido!]) – “A simplicidade deve 
ser sempre o objetivo principal. Código simples leva menos tempo para ser 
escrito, tem menos bugs e é mais fácil de modificar”.
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•	 Faça a coisa mais simples que irá possivelmente funcionar; sempre há mais de uma 
maneira de implementar algo, mas uma delas é a mais simples. Lembre-se 
de Rasmus Lerdorf: o importante não é a beleza, é a funcionalidade.

•	 Evite criar um YAGNI (You aren’t going to need it! [Você não precisará disso!]). 
Não adicione funcionalidade até precisar dela.

•	 Não me faça pensar “Se um código exige horas de estudo e reflexão para ser 
compreendido, então ele provavelmente precisa ser simplificado.”

•	 Princípio aberto/fechado – “Entidades de software (classes, módulos, funções 
etc.) devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. Em 
outras palavras, não escreva classes que as pessoas possam modificar, mas 
classes que elas possam estender”.

•	 Escreva código para o mantenedor. “Sempre escreva código como se a pessoa que 
irá mantê-lo fosse um violento psicopata que sabe onde você mora.” Quer 
dizer, escreva código habitável, que faça a pessoa que vai mantê-lo sentir-se 
à vontade.

•	 Princípio da perplexidade mínima – O código não deve surpreender a pessoa que 
irá lê-lo (que provavelmente será o mantenedor). Isso implica em adotar 
padrões e convenções que sejam bem conhecidos e facilitem a compreen-
são da estrutura.

•	 Princípio da responsabilidade única – “Um componente de código, que pode ser 
uma classe ou função, por exemplo, deve executar uma única e bem defi-
nida tarefa.”

•	 Maximize a coesão. Funcionalidades similares devem estar dentro do mesmo 
componente de software.

•	 Minimize o acoplamento. Os componentes de código de um software devem ter 
mínima dependência de outras partes. Isso evita o TDB e melhora o reúso.

•	 Oculte os detalhes da implementação. Isso não quer dizer que você deva crip-
tografar o código. Um componente pode, de acordo com Passos (2013), 
conter grande complexidade. Porém essa complexidade pode ser dimi-
nuída com a delegação de tarefas para outros componentes, aplicando a 
modularização em um módulo. O componente fica mais compreensível e 
também fica mais fácil alterar uma parte da implementação sem modificar 
o componente de nível mais alto, que se relaciona com a aplicação.
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•	 Lei de Deméter – Na verdade, é um princípio geral aplicado a software, ba-
seado na frase “fale somente com seus amigos”, que poderia também ser 
expressada pela recomendação paterna “não fale com estranhos”. Sua apli-
cação a software implica que “componentes de código devem apenas se 
comunicar com suas relações diretas (por exemplo, classes com suas su-
perclasses, com os objetos que elas contêm e com objetos passados como 
argumentos)”. Isso garante o baixo acoplamento.

•	 Evite a otimização prematura. Uma insanidade frequente é a ideia de criar algo 
que seja ótimo na primeira iteração ou versão do software. Primeiro, você 
cria um código que funciona; depois, trabalha para torná-lo mais rápido. De 
acordo com Donald Knuth, citado por Diggins, 97% do tempo de desenvol-
vimento é gasto na implementação de pequenas melhorias de performance. 
O fato é que não se pode aperfeiçoar o que ainda não existe. Primeiro, im-
plemente, coloque em produção, meça e então faça a otimização.

•	 Reúso de código é bom. Falamos sobre isso anteriormente na seção 1.2.1.

•	 Separação de interesses – Esta é a expressão culta de “cada um com seus pro-
blemas”. Cada módulo de código é responsável por diferentes áreas de fun-
cionalidade, e nenhuma área deve interferir nos interesses de outras. Se 
um módulo precisa da funcionalidade de outro para completar ou prosse-
guir uma tarefa, deve se comunicar com ele. Em programação orientada a 
objetos, ninguém faz tudo, cada um faz somente a sua parte.

•	 Abrace a mudança. Se você quiser trabalhar com software, saiba que não exis-
te zona de conforto, porque a mudança é a única certeza que terá. A tec-
nologia muda e os requisitos mudam, logo o software terá sempre de mu-
dar. Software não é um monumento que deve ser projetado para resistir 
ao tempo e ser contemplado pelas gerações futuras como um memorável 
empreendimento dos ancestrais, mas, sim, como um organismo que deve 
se adaptar se quiser sobreviver às intempéries da evolução política, econô-
mica, social e tecnológica.

1.3.2 Calistenia de objetos
Ao usar Zend Framework 2 você está abraçando a programação orientada a 
objetos. Mas temos de reconhecer que o bom projeto orientado a objetos é 
difícil de aprender. A programação orientada a objetos proporciona um nível de 
reúso maior do que a programação procedural, certamente, mas somente se bem 
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aplicada. Os paradigmas de programação são resultado da evolução combinada 
do pensamento dos desenvolvedores de software e dos cientistas da computação. 
Eles não extinguem um ao outro, mas são fundados em seus precedentes. Assim, 
quando você programa com orientação a objetos, também está programando 
de forma procedural, mas esse paradigma está aplicado em uma parte menor do 
software.

De acordo com Shalloway (APUD Bay, 2013), o bom projeto orientado a objeto 
tem sete qualidades: coesão, baixo acoplamento, nenhuma redundância, encap-
sulamento, testabilidade, legibilidade e foco. A questão é como programar de for-
ma a garantir essas qualidades. É um exercício difícil. Como seria maravilhoso 
se fosse possível praticar esse exercício e sentir-se relaxado depois.

Bem, na verdade, há uma proposta para isso, documentada por Bay (2013). A 
calistenia é um tipo de ginástica criada em 1829 por Phoktion Heinrich Clias na 
França e estabelecida nos Estados Unidos pelo doutor Dio Lewis e pela ACM 
(Associação Cristã de Moços). A proposta da calistenia era promover exercícios 
físicos de forma simples, cativante e fundamentada na ciência. Como desenvol-
vedores de software adoram roubar ideias de outras áreas para aplicar em seu 
campo de trabalho, você não deve se surpreender ao saber que existe calistenia 
de objetos. Seria algo mais ou menos assim: o programador faz os exercícios, 
mas são os objetos que entram em forma.

Bay (2013) relaciona nove regras que devem ser seguidas para que o código-fonte 
fique em uma boa forma... orientada a objetos. São estas:

•	 Um nível de endentação por método – Essa regra serve para ajudar a diminuir o 
tamanho de métodos. Dentro de um método, você pode ter uma estrutura 
de controle ou repetição que tem outra estrutura de controle ou repetição, 
e isso pode continuar de modo que seu método fique muito grande e ile-
gível. Então, se você tem um segundo nível de endentação dentro de um 
método, isso é um sinal de que o código nesse nível pode ser extraído para 
outro método.

•	 Não use a palavra-chave ELSE – Não é porque existe a estrutura SE... ENTÃO... 
SENÃO que você tem que implementar o senão. Existem casos em que, se 
a condição for atendida, o restante do método não será executado. Não há 
necessidade de senão, você simplesmente escapa do método, no caso do 
PHP, usando a palavra-chave return.
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•	 Encapsule todas as primitivas e strings – No caso de PHP, string é um tipo pri-
mitivo, como integer, float e boolean. Os tipos primitivos não são obje-
tos, portanto não possuem atributos nem métodos. Há casos em que você 
passa vários tipos primitivos como argumentos para um método e todos 
esses argumentos estão relacionados. Além disso, é necessário verificar o 
conteúdo desses argumentos e sua validade. Isso pode ser facilitado se os 
argumentos forem reunidos como atributos em um objeto que disponha 
de métodos para responder a todos os questionamentos necessários. Ade-
mais, o tipo classe obriga o PHP a assegurar o conteúdo do argumento, 
enquanto o tipo primitivo não tem declaração explícita de tipo.

•	 Coleções de classes em primeiro lugar – Essa regra implica que uma classe que 
contenha uma coleção de objetos não deva ter outras variáveis-membros. 
Isso significa que cada coleção ficará encapsulada em sua própria classe, 
de modo que comportamentos comuns a uma coleção fiquem em um 
único lugar, o que segue o Princípio da Abstração.

•	 Um ponto por linha – No caso do PHP, podemos ter duas interpretações para 
essa regra:

•	 A	primeira,	falsa,	mas	válida,	é	de	que	na	verdade	seria	um	ponto	e	vír-
gula por linha. O ponto e vírgula é o separador de instruções do PHP, 
de modo que você pode escrever inúmeras instruções em uma única 
linha sem prejuízo da funcionalidade do código. Isso pode ser interes-
sante em competições, mas é uma desgraça para a legibilidade.

•	 A	outra	interpretação,	que	na	verdade	é	o	significado	real	dessa	regra,	
é que na verdade seria uma seta por linha. O operador de chamada de 
métodos no PHP é a seta representada por um hífen seguido de um 
sinal de maior (->), que parece um ciclope sorrindo ao ser visto de lado. 
Um método pode retornar como resultado uma referência a um objeto, 
a partir do qual podemos chamar um método que também retorne 
uma referência a um objeto, e assim temos uma sequência de setas em 
uma única linha, em vez de fazer uma chamada a cada linha. Isso pode 
ser conveniente, às vezes, mas, em outras, pode atrapalhar a legibilida-
de. Linhas muitos extensas ficam difíceis de entender.

•	 Não abrevie – Variáveis com nomes $a, $b e $c não dizem nada. Métodos com 
nomes como do() também não são claros. Isso não significa que você tenha 
de criar nomes extensos para atributos, métodos e classes, pois isso pode 
gerar outro problema: duplicação de nomes. Por exemplo, uma classe 
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chamada Money não precisa ter um método chamado convertMoney(), apenas 
convert(). O que ela não pode ter é um método cvt().

•	 Mantenha todas as entidades pequenas – Para o PHP, isso implica tentar manter 
as classes com no máximo cinquenta linhas e cada namespace com no 
máximo dez arquivos (que podem conter classes, interfaces ou traits).

•	 Nenhuma classe deve ter mais de duas variáveis de instância – Essa regra não quer di-
zer que você deva fazer um milagre e criar classes com apenas dois atributos. 
Isso significa que você deve procurar evitar que a maioria dos atributos da 
classe seja de um tipo primitivo. Atributos não são declarados em uma clas-
se à toa. Você deve utilizá-los para alguma coisa. E, quando uma classe tem 
muitos atributos, ela provavelmente encerra uma lógica de negócio comple-
xa. Se a classe possui muitos métodos para tratar seus atributos sem que 
isso seja seu interesse principal, significa que a maioria dos atributos tem 
um grande potencial para se tornar uma classe separada. Essa regra nada 
mais é do que uma dica de quando aplicar decomposição de classes.

•	 Nada de getters e setters – O encapsulamento é uma das características da 
orientação a objetos. Ele dá uma receita básica para criar classes: atributos 
privados e métodos públicos. Os dados ficam protegidos dentro do obje-
to e só são modificados através de mensagens, que são as invocações de 
métodos por outros objetos. Bem, isso realmente é aplicável se os métodos 
públicos agregarem valor aos atributos privados (ou protegidos). Porque 
se eles não fizerem absolutamente nada além de ler e gravar, serão inúteis. 
Para que criar um método para ler um atributo se não será feita nenhuma 
modificação em seu conteúdo? Da mesma forma, para que criar um mé-
todo para modificar um atributo se o valor passado como argumento será 
atribuído ao atributo (com propriedade) sem qualquer alteração? Deixe 
o atributo público, a menos que você queira tornar sua classe mais com-
plexa. Não precisa pedir “por favor, pode me dar o valor”. Diga “o valor, 
caramba!”.

1.3.3 Recomendações para desenvolvimento em PHP
Código habitável só pode ser produzido se convenções de escrita forem seguidas. 
Comunicação não é algo que flui naturalmente apenas porque as duas partes 
falam o mesmo idioma. Se fosse assim, qualquer um entenderia letra de médico. 
Também não basta usar tão somente os vocábulos disponíveis, é preciso dispô-
-los de forma a facilitar a compreensão. Por isso usamos parágrafos e saltos de 
linha quando escrevemos textos.
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A primeira grande iniciativa de convenção de escrita de código PHP surgiu com o 
projeto PEAR (PHP Extension and Application Repository), que definiu padrões 
para a criação de componentes distribuídos pelo seu sistema. Outra iniciativa foi 
do próprio projeto Zend Framework, que publicou em seu guia de referência um 
detalhado guia de padrões de codificação. Padrões são legais, mas só funcionam 
de verdade quando são usados por todos os interessados (ou pela maioria). Vá-
rios frameworks PHP foram desenvolvidos, mas cada um inicialmente utilizava 
seu próprio padrão, o que dificultava a integração.

Para serem usados por um grupo, padrões têm de ser definidos em grupo. Esse 
é o caso das recomendações propostas pelo PHP-FIG (PHP Framework Intero-
perability Group). O PHP-FIG escreve PSRs (Proposing a Specification Request), 
que não são resoluções de padrões da linguagem PHP, mas recomendações para 
desenvolvimento PHP orientado a objetos. Zend Framework segue a PSR-0. E 
você deve seguir, além dessas, as outras.

Até a publicação deste livro, quatro PSRs estavam publicadas como aceitas: 
PSR-0, PSR-1, PSR-2 e PSR-3. Na sequência, apresentaremos o essencial de cada 
uma, que, assim como os princípios anteriores, iremos seguir em nossos exem-
plos de implementação.

1.3.3.1 PSR-0 – Interoperabilidade de autocarregadores

Esta recomendação descreve requisitos para que uma implementação de com-
ponente de autocarregamento de entidades de código (classes, interfaces e traits) 
esteja aderente ao padrão de interoperabilidade definido pelo PHP-FIG.

São estes os requisitos:

•	 Um	namespace	e	uma	classe	completamente	qualificados	devem	ter	a	se-
guinte estrutura: \<NomeDoFornecedor>\(<Namespace>\)*<NomeDaClasse>

•	 Cada	namespace	deve	ter	um	namespace	de	alto	nível	("NomeDoFornecedor").

•	 Cada	namespace	pode	ter	tantos	sub-namespaces	quanto	se	desejar.

•	 Cada	 separador	 de	 namespace	 é	 convertido	 para	 o	 valor	 da	 constante	
DIRECTORY_SEPARATOR quando carregado a partir do sistema de arquivos.

•	 Cada	caractere	_	(travessão)	no	elemento	NomeDaClasse é convertido para o 
valor da constante DIRECTORY_SEPARATOR.	O	caractere	_	não	 tem	significado	
especial no namespace.
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•	 O	namespace	e	a	classe	completamente	qualificados	são	sufixados	com	
.php quando carregados a partir do sistema de arquivos.

•	 Caracteres	alfabéticos	nos	nomes	de	fornecedores,	namespaces	e	nomes	de	
classes podem ser qualquer combinação de letras minúsculas e maiúsculas.

Os seguintes exemplos, respectivamente dos frameworks Doctrine, Symfony e 
Zend, ilustram como namespaces são convertidos em caminhos para arquivos 
PHP (os exemplos consideram que DIRECTORY_SEPARATOR é igual a /, que é o valor 
assumido no GNU/Linux):

\Doctrine\Common\IsolatedClassLoader => /path/to/project/lib/vendor/Doctrine/Common

/IsolatedClassLoader.php\Symfony\Core\Request => /path/to/project/lib/vendor/Symfony/
Core/Request.php

\Zend\Acl => /path/to/project/lib/vendor/Zend/Acl.php

\Zend\Mail\Message => /path/to/project/lib/vendor/Zend/Mail/Message.php

Por motivos quaisquer, um nome de classe ou pacote (que nada mais é que um 
sub-namespace),	pode	ter	um	_	(travessão).	Os	exemplos	a	seguir	mostram	o	que	
acontece nesse caso, de acordo com os requisitos declarados anteriormente.

\namespace\package\Class_Name => /path/to/project/lib/vendor/namespace/package/Class/
Name.php

\namespace\package_name\Class_Name => /path/to/project/lib/vendor/namespace/package_name/
Class/Name.php

A seguinte função é um exemplo de como carregar classes aderentes à PSR-0. Na 
falta de um framework que implemente uma função ou um método similar, você 
pode utilizá-la, passando seu nome como argumento para a função spl_autoload_
register().

<?php

function autoload($className) {

 $className = ltrim($className, '\\');

	 $fileName	=	'';

 $namespace = '';

 if ($lastNsPos = strrpos($className, '\\')) {

  $namespace = substr($className, 0, $lastNsPos);

  $className = substr($className, $lastNsPos + 1);

	 	 $fileName	=	str_replace('\\',	DIRECTORY_SEPARATOR,	$namespace)	.	DIRECTORY_SEPARATOR;

 }

	 $fileName	.=	str_replace('_',	DIRECTORY_SEPARATOR,	$className)	.	'.php';

	 require	$fileName;

}
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1.3.3.2 PSR-1 – Padrão básico de codificação

Esta recomendação descreve requisitos para uma estrutura básica de arquivos e 
classes PHP. São eles os seguintes:

•	 Arquivos	devem	usar	somente	as	tags	<?php e <?.

•	 Arquivos	devem	usar	somente	UTF-8	sem	BOM	(Byte	Order	Mark)	para	
código PHP.

•	 Arquivos	devem	ou	declarar	símbolos	(classes,	funções,	constantes	etc.)	ou	
causar efeitos (por exemplo, gerar saída, alterar configurações de arquivos 
.ini etc.), mas não devem fazer ambos.

•	 Namespaces	e	classes	devem	seguir	a	PSR-0.

•	 Nomes	de	classes	devem	ser	declarados	em	StudlyCaps	(cada	palavra	do	
nome inicia com letra maiúscula e as demais letras são minúsculas).

•	 Constantes	de	classes	devem	ser	declaradas	com	 letras	maiúsculas	com	
travessões	(_)	como	separadores.

•	 Nomes	de	métodos	devem	ser	declarados	em	camelCase	(cada	palavra	do	
nome a partir da segunda inicia com letra maiúscula e as demais letras são 
minúsculas).

1.3.3.3 PSR-2 – Guia de estilo de codificação

Esta recomendação descreve requisitos para um estilo de codificação que deve 
tornar o código habitável para todos os que aderirem a ele. São eles os seguintes:

•	 O	código	deve	seguir	a	PSR-1.

•	 O	código	deve	usar	quatro	espaços	para	endentação,	não	tabs.

•	 Não	deve	haver	um	limite	rígido	para	o	comprimento	da	linha;	o	limite	
flexível deve ser de 120 caracteres; recomenda-se que as linhas tenham 80 
caracteres ou menos.

•	 Deve	haver	uma	linha	em	branco	depois	da	declaração	namespace,	e	deve	
haver uma linha em branco depois do bloco de declarações use.

•	 Abertura	de	chaves	({)	para	classes	deve	ser	feita	na	linha	seguinte	à	decla-
ração class e fechamento de chaves (}) deve ser feito na linha seguinte ao 
corpo da classe.
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•	 Abertura	de	 chaves	 ({)	para	métodos	deve	 ser	 feita	na	 linha	 seguinte	 à	
declaração function e fechamento de chaves (}) deve ser feito na linha 
seguinte ao corpo do método.

•	 Visibilidade	(public, protected ou private) deve ser declarada para todos os 
atributos e métodos; as palavras-chave abstract e final devem estar antes 
da declaração de visibilidade; a palavra-chave static deve ser declarada 
depois da declaração de visibilidade.

•	 Palavras-chave	de	estruturas	de	controle	devem	ter	um	espaço	depois	de-
las; chamadas a métodos e funções não devem ter um espaço depois delas.

•	 Abertura	de	chaves	({)	para	estruturas	de	controle	deve	ser	feita	na	mesma	
linha da declaração da palavra-chave que inicia a estrutura, e o fechamen-
to de chaves (}) deve ser feito na linha seguinte ao corpo da estrutura.

•	 Abertura	de	parênteses	para	estruturas	de	controle	não	deve	ter	um	espaço	
depois dela, e fechamento de parênteses para estruturas de controle não 
deve ter um espaço antes dele.

1.3.3.4 PSR-3 – Interface comum para bibliotecas de logging

Esta recomendação descreve a interface Psr\Log\LoggerInterface, que padroniza os 
métodos de escrita de log de acordo com a RFC 2119. O objetivo é tornar a escrita 
de log simples e universal em aplicações PHP.

LoggerInterface obriga classes de log a implementar os seguintes métodos, que 
correspondem exatamente aos oito níveis de log descritos na RFC 2119:

public function emergency($message, array $context = array());

public function alert($message, array $context = array());

public function critical($message, array $context = array());

public function error($message, array $context = array());

public function warning($message, array $context = array());

public function notice($message, array $context = array());

public function info($message, array $context = array());

public function debug($message, array $context = array());

public function log($level, $message, array $context = array());

Além disso, a PSR-3 descreve um exemplo de implementação de interpolação de 
marcador de posição. Observe que os métodos recebem pelo menos um argumen-
to $message, que é uma string, e um array $context. O array $context pode receber da-
dos que devem ser interpolados na string $message. Você precisa fazer isso, porque a 
interface só especifica a assinatura do método, não sua implementação. O exemplo 
da PSR3 é a função interpolate() (que pode ser um método da classe de log):
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function interpolate($message, array $context = array()) {

 // build a replacement array with braces around the context keys

 $replace = array();

 foreach ($context as $key => $val) {

  $replace['{' . $key . '}'] = $val;

 }

 // interpolate replacement values into the message and return

 return strtr($message, $replace);

}

Esse método localiza substrings de $message	entre	chaves	({})	e	as	substitui	 (in-
cluindo as chaves) pelos valores correspondentes encontrados no array $context.

Finalmente, a PSR-3 propõe as interfaces LoggerAwareInterface, que define a as-
sinatura do método setLogger(), que recebe um objeto LoggerInterface, e a classe 
LogLevel, que define constantes para os oito níveis de log.

1.4 Ambiente de desenvolvimento
As ferramentas que constituem o ambiente de desenvolvimento no qual os 
exemplos deste livro foram criados foram adotadas para atender aos seguintes 
requisitos: abertura, independência de plataforma e gratuidade. Precisamos de-
finir um ambiente com uma configuração padrão que sirva de referência para 
a configuração do seu ambiente de desenvolvimento. Fique à vontade para exe-
cutar os exemplos em um ambiente similar, mas, caso ocorra algum problema, 
sugiro que instale o ambiente definido a seguir e efetue uma comparação de 
arquivos e seus conteúdos.

1.4.1 XAMPP
Apache Friends é uma organização sem fins lucrativos, criada para promover o 
uso do servidor web Apache, por meio de atividades que tornam mais amigáveis 
a instalação de software e a leitura de documentação, além da criação de uma 
comunidade on-line para ajudar os usuários de Apache. O projeto foi criado em 
2002 por Kai ‘Oswald’ Seidler e Kay Vogelgesang.

O principal produto gerado por essa organização é o XAMPP, que possui distri-
buições para GNU/Linux (SuSE, RedHat, Mandriva e Debian), Windows (2000, 
XP, Vista e 7), Mac OS X e Solaris.
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O XAMPP é um pacote de softwares que inclui principalmente Apache, MySQL, 
PHP e PEAR (o X refere-se ao sistema operacional e as demais letras são iniciais 
desses softwares). O URL do projeto é: http://www.apachefriends.org/pt_br/xampp.html.

Se você já tiver um servidor web instalado, desde que tenha com suporte à reescrita 
de URL, assim como um interpretador PHP com versão igual ou superior a 5.3.3, 
e um módulo que permita ao servidor usar o PHP, além de um banco de dados, 
não precisa necessariamente utilizar o XAMPP. A questão é que os exemplos deste 
livro foram construídos com esse pacote de softwares e só podemos garantir que 
funcionarão nesse ambiente, pois seria inviável tratar da miríade de possibilidades 
de instalação do quarteto de softwares que constitui o cerne do XAMPP.

Descreveremos	a	seguir,	em	cinco	passos,	no	estilo	"segurando	a	mão	pra	atraves-
sar	a	rua",	a	instalação	e	configuração	do	XAMPP	para	GNU/Linux	e	Windows.	
A versão de XAMPP utilizada para criar e/ou executar os exemplos deste livro 
é a 1.8.1, com Apache 2.4.3, PHP 5.4.7 e MySQL 5.5.27. Se quiser mais informações 
sobre o XAMPP sem precisar recorrer à web, consulte o apêndice A.

1.4.1.1 Passo 1: Download
Baixe a distribuição do XAMPP referente ao seu sistema operacional.

O arquivo compactado para GNU/Linux utilizado na elaboração deste livro estava 
disponível no URL: http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-linux-1.8.1.tar.gz.

Para Windows existe a conveniente opção do instalador. No caso da versão 1.8.1, 
ele estava disponível no URL http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-win32-
1.8.1-VC9-installer.exe.

1.4.1.2 Passo 2: Instalação

No GNU/Linux

Depois de efetuar o download, execute os seguintes comandos:

1. Vá ao shell do Linux e efetue o login como administrador do sistema 
(root):

su

2. Extraia o arquivo descarregado para /opt.

tar xvfz xampp-linux-1.8.1.tar.gz – C /opt
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Funciona também usar a palavra sudo antes do comando de extração, se o seu 
usuário tiver privilégios de administrador. Você também não é obrigado a insta-
lar o XAMPP no diretório opt, mas esse é o padrão. Se tudo der certo, o XAMPP 
será instalado no diretório /opt/lampp.

No Windows

Após baixar o programa instalador, execute-o, selecione o idioma mais conve-
niente para você (Figura 1.3) e siga clicando no botão Next (Figura 1.4), até apare-
cer o botão Finish (que deve ser clicado também).

Figura 1.3 – Seleção de idioma do instalador do XAMPP.

Figura 1.4 – Seleção do local de instalação do XAMPP.
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1.4.1.3 Passo 3: Iniciando

No GNU/Linux

Para iniciar o XAMPP, simplesmente digite este comando (como root):

/opt/lampp/lampp start

Ou assim:

sudo /opt/lampp/lampp start

Você deve ver algo como o que segue em sua tela:

Starting XAMPP 1.7.7...

LAMPP: Starting Apache...

LAMPP: Starting MySQL...

LAMPP started.

Mas se você tiver uma saída como esta:

Starting XAMPP for Linux 1.8.1...

XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)...

XAMPP: Error 1! Couldn't start Apache!

XAMPP: Starting diagnose...

XAMPP: Sorry, I've no idea what's going wrong.

XAMPP: Please contact our forum http://www.apachefriends.org/f/

XAMPP: Starting MySQL...

XAMPP: Starting ProFTPD...

XAMPP for Linux started.

Provavelmente é porque você já possui um servidor Apache em execução e preci-
sa pará-lo. A não ser que você altere a porta do Apache do XAMPP modificando 
a seguinte linha do arquivo /opt/lampp/etc/httpd.conf:

Listen 80

Para outro valor disponível (como 88, por exemplo).

Se acaso tiver uma saída como esta:

Starting XAMPP for Linux 1.8.1...

XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)...

XAMPP: Starting MySQL...

XAMPP: Couldn't start MySQL!

XAMPP: Starting ProFTPD...

XAMPP for Linux started.
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Provavelmente é porque você já possui um servidor MySQL em execução e preci-
sa pará-lo. A não ser que você altere a porta do MySQL do XAMPP modificando 
a seguinte linha do arquivo /opt/lampp/etc/my.cnf, para as seções [client] e [mysqld]:

port = 3306

Para outro valor disponível (como 3307, por exemplo).

E se acaso tiver uma saída como esta:

Starting XAMPP for Linux 1.8.1...

XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)...

XAMPP: Error 1! Couldn't start Apache!

XAMPP: Starting diagnose...

XAMPP: Sorry, I've no idea what's going wrong.

XAMPP: Please contact our forum http://www.apachefriends.org/f/

XAMPP: Starting MySQL...

XAMPP: Couldn't start MySQL!

XAMPP: Starting ProFTPD...

XAMPP for Linux started.

É porque os dois problemas anteriores ocorreram simultaneamente.

Bem, após efetuar os ajustes necessários, Apache e MySQL estarão rodando. Se 
eventualmente surgir alguma outra mensagem de erro, existe uma relação delas 
disponível no URL: http://www.apachefriends.org/en/faq-xampp-linux.html#start.

Se estiver usando um sistema operacional baseado em Debian, como o Ubuntu, 
você pode utilizar os seguintes shell scripts para trocar entre os programas bai-
xados pelo apt-get e os contidos no XAMPP:

Para parar o Apache e o MySQL do Debian e iniciar os do XAMPP:

/etc/init.d/apache2 stop

/etc/init.d/mysql stop

/opt/lampp/lampp start

Para parar o XAMPP e reiniciar Apache e MySQL do Debian:

/opt/lampp/lampp stop

/etc/init.d/apache2 start

/etc/init.d/mysql start

Esses shell scripts (contidos em arquivos com extensão .sh) devem ser executa-
dos pelo usuário root ou com o comando sudo.
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No Windows

Para iniciar o Apache e MySQL do XAMPP, abra o painel de controle por meio 
do ícone criado na área de trabalho, conforme mostra a figura 1.5, e clique nos 
botões Start correspondentes a cada servidor. Se quiser transformá-los em servi-
ço, quer dizer, fazer com que o Windows os inicie automaticamente quando for 
ele próprio for iniciado, marque as caixas de seleção Svc.

Figura 1.5 – Ícone do painel de controle do XAMPP no Windows.

1.4.1.4 Passo 4: Teste
Para verificar se tudo está realmente funcionado, digite o seguinte URL no seu 
navegador favorito de Internet:

http://localhost

Agora você deve ver a página de seleção de idioma do XAMPP (Figura 1.6). Cli-
que no idioma (português do Brasil) e será exibida a página inicial do XAMPP 
(Figura 1.7).

No menu do lado esquerdo, na seção Ferramentas, fica o link para o phpMyAd-
min, o cliente web para MySQL que será usado neste livro para criar o banco de 
dados e as tabelas de exemplo.

Se você não vir esta página, reveja os passos anteriores.
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Figura 1.6 – Página de seleção de idioma do XAMPP.

Figura 1.7 – Página inicial do XAMPP.

1.4.1.5 Passo 5: Segurança
A instalação padrão do XAMPP é feita para ambiente de desenvolvimento e dei-
xa várias brechas de segurança, a saber:

•	 as	páginas	do	XAMPP	estão	acessíveis	por	qualquer	pessoa	na	rede;
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•	 o	MySQL	está	acessível	na	rede;

•	 o	usuário	principal	do	phpMyAdmin	não	possui	uma	senha;

•	 o	usuário	administrador	do	MySQL	não	possui	uma	senha;

•	 o	servidor	de	FTP	FileZilla	não	possui	uma	senha.

Se você desejar fechar essas brechas, para utilizar o XAMPP em um ambiente de 
produção, por exemplo, pode fazer isso manualmente ou utilizar os facilitadores 
do XAMPP.

No Windows, você pode usar o URL http://localhost/security/index.php para ter 
acesso ao console de segurança, que permite fechar as brechas de segurança do 
MySQL, do phpMyAdmin e do diretório do XAMPP. Basta preencher o formu-
lário exibido na figura 1.8.

Figura 1.8 – Console de segurança do XAMPP no Windows.

No GNU/Linux você pode utilizar o programa interativo de segurança no ter-
minal:

/opt/lampp/lampp security

Esse programa irá configurar, respectivamente:

•	 uma	senha	para	o	acesso	às	páginas	(o	usuário	é	lampp);

•	 o	bloqueio	do	MySQL	via	rede;

•	 uma	senha	para	o	usuário	pma	(administrador	do	phpMyAdmin);
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•	 uma	senha	para	o	usuário	root	do	MySQL;

•	 uma	senha	para	ftp.

1.4.2 Zend Eclipse PDT
O PDT (PHP Development Tools) é um dos inúmeros subprojetos baseados no 
Eclipse, uma plataforma livre e aberta de desenvolvimento mantida pela Funda-
ção Eclipse. O PDT tem como objetivo criar ferramentas que ajudem os progra-
madores PHP a se tornarem mais produtivos com o uso do ambiente integrado 
de desenvolvimento Eclipse. O PDT consiste basicamente de um conjunto de 
plugins que dotam o Eclipse das funcionalidades de edição de código-fonte PHP, 
Javascript e HTML com sintaxe colorida e destaque, completamento de código-
-fonte, modelos prontos de estruturas de controle e autoformatação. Além disso, 
você pode fazer depuração local e remota usando XDebug ou Zend Debugger.

A instalação do PDT é muito simples. Aqui nós utilizamos a versão Eclipse PHP 
3.0.2w/Eclipse Indigo, disponível em http://www.zend.com/en/community/pdt/downloads. 
Basta descompactar o arquivo em seu diretório de usuário e criar um atalho 
em sua área de trabalho. Eclipse é baseado em Java, por isso você precisa da 
máquina virtual Java instalada em sua máquina ou, mais precisamente, o kit de 
desenvolvimento Java (JDK). Se não tiver o JDK, baixe a versão mais recente em 
http://www.java.com/pt_BR/download. E não se esqueça de instalar.

Crie um atalho para o executável do Eclipse. Ele está no diretório eclipse-php e se 
chama eclipse no GNU/Linux e eclipse.exe no Windows.

Se quiser executar o Eclipse na linha de comando, fique à vontade. O que im-
porta agora é iniciar o Eclipse para realizar as demais configurações de nosso 
ambiente. Ao iniciar o Eclipse, após ser distraído com a Splash Screen (Figura 
1.9), a aplicação solicitará a você o workspace, o caminho de diretório no qual 
os projetos serão hospedados. Você pode usar quantos workspaces quiser; o que 
interessa para o Eclipse é saber qual é o workspace que você quer usar neste mo-
mento. Nosso workspace será o diretório de páginas web, neste caso, /opt/lampp/
htdocs (GNU/Linux) ou c:\xampp\htdocs (Windows) (Figura 1.10). Marque a caixa 
de verificação Use this as default and do not ask again para não ver mais essa janela.

Se você for afobado, deve ter visto uma mensagem de erro “Workspace in use or 
cannot be created, choose a different one” (Figura 1.11). Isso ocorreu porque o 
seu usuário não tem permissão de escrita nesse diretório. Altere a permissão e 
tente novamente.
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Figura 1.9 – Splash Screen do Eclipse.

Figura 1.10 – Configuração do workspace (no Windows).

Figura 1.11 – Mensagem do Eclipse sobre indisponibilidade do workspace.

O	Eclipse	será	aberto	com	a	perspectiva	PHP	e	a	visão	"Welcome	ocupando	a	
área	central	estendida	para	a	direita".	(Figura	1.12).	Perspectiva,	no	Eclipse,	é	um	
conjunto de visões. Uma visão, por sua vez, é uma janela interna. Apesar de cada 
visão fazer parte de um determinado plugin, você pode abrir visões de plugins 
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diferentes e construir a sua própria perspectiva. Você pode fechar qualquer visão 
clicando no X de sua barra de títulos.

Figura 1.12 – Perspectiva PHP com visão Welcome.

As visões que você mais utilizará no Zend PDT são as seguintes:

Visão Descrição
PHP Explorer Exibe os projetos PHP e seus arquivos em uma estrutura de 

árvore.
Outline Exibe a estrutura do conteúdo do arquivo que tem o foco no 

editor de código-fonte. Ao selecionar um item em Outline, o foco 
é imediatamente movido para a linha correspondente no editor 
de código-fonte.

Problems Exibe mensagens de erro (vermelhas) e alerta (amarelas).
Console Exibe a saída de programas executados pelo Eclipse.

No editor de código-fonte, as linhas são exibidas por padrão. Mas você pode 
habilitar ou desabilitar essa informação clicando na primeira coluna à esquerda 
do editor (parte branca).

Se após algum tempo o Eclipse apresentar mensagens de erro referentes ao 
workspace, pode ser que a configuração tenha sido corrompida. Nesse caso, ini-
cie o Eclipse com a opção --clean. Isso ajuda a corrigir falhas de plugins e melho-
ra a estabilidade do ambiente.
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O tamanho de memória utilizado pelo Zend PDT é configurado no arquivo 
eclipse-php.ini. Se for apresentada alguma mensagem de erro informando que o 
limite foi alcançado, você deve aumentar o limite máximo alterando o valor da 
diretiva -Xmx. Se a mensagem de erro for sobre a memória PermGen (permanent 
generation), aumente o valor da diretiva XXMaxPermSize.

Algumas teclas de atalho úteis no Zend PDT:

Teclas de atalho Descrição
F1 Help → Dynamic Help.
F2 Renomeia o item em Project Explorer e exibe a documentação 

do elemento selecionado no editor de código-fonte.
F3 Navigate → Open Declaration.
F4 Navigate → Open Type Hierarchy.
F10 File → New.
F11 Run → Debug.
F12 Coloca o foco no editor de código-fonte.
CTRL+1 Correção rápida.
CTRL+ESPAÇO Assistente de código-fonte.

Segundo a PSR-2, a endentação deve ser feita com quatro espaços. Bem, se você 
ficar batendo quatro espaços para endentar cada nível, seus polegares vão ficar 
mais musculosos. Você pode evitar esse trabalho fazendo com que o Eclipse in-
clua os espaços quando você pressionar a tecla TAB. No Eclipse, entre no menu 
Window e depois em Preferences. Na estrutura em árvore, à esquerda, abra o 
item General; em seguida, Editors; e, finalmente, Text Editors (Figura 1.13). Mar-
que a caixa de seleção Insert space for tabs. Por padrão, o item Displayed tab 
width já traz o valor 4, mas é bom confirmar.

O Eclipse completa automaticamente código PHP, mas você irá perceber que al-
guns templates de código não estão aderentes às PSRs. Isso é facilmente resolvido 
editando os templates pelo menu Window → Preferences. Acesse o item PHP → Editor 
→ Templates e você terá uma janela como a da figura 1.14. Na figura, inclusive, está 
selecionado o template de classe PHP, onde vemos a abertura de chaves na mes-
ma linha do nome da classe, o que contraria a PSR-2. Para alterar, basta clicar no 
botão Edit, modificar o código, clicar em OK e depois em Apply. Além de alterar os 
templates existentes, você pode criar os seus próprios templates.
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Figura 1.13 – Configuração de editores de texto do Eclipse.

1.5 Instalação do Zend Framework 2
Existem pelo menos três opções para instalar Zend Framework 2.

A primeira é simplesmente baixar o arquivo .zip ou .tar.gz da versão mais re-
cente a partir do URL http://framework.zend.com/downloads/latest. Aí o problema de 
ligá-lo à aplicação PHP é completamente seu. Brincadeira! Falaremos sobre isso 
no capítulo 5.
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Figura 1.14 – Configuração dos templates de código PHP do Eclipse.

A segunda é instalar o framework dentro da aplicação com a ajuda de uma fer-
ramenta de distribuição de pacotes, que pode ser o Composer ou o Pyrus. Neste 
livro, usaremos o Composer. O Composer na verdade é um sistema de gerencia-
mento de dependências que a partir de um arquivo JSON baixa as versões espe-
cificadas das bibliotecas relacionadas nele. Para utilizar essa opção é necessário 
baixar o Composer e criar o arquivo JSON em sua aplicação. Mas falaremos 
sobre isso também no capítulo 5.

A terceira opção é baixar o esqueleto de aplicação do ZF2 usando o sistema dis-
tribuído de controle de versões GIT. Esta é a opção que adotaremos no capítulo 
3. Por isso, você precisa instalar o GIT. GIT é escrito em C, o que permite que ele 
seja distribuído para várias plataformas. Você pode baixar o instalador para seu 
sistema operacional a partir de http://git-scm.com/download. Os sistemas de distri-
buição de pacotes do GNU/Linux, como o apt-get do Debian, também facilitam 
a instalação do GIT. No caso do Debian, você pode instalá-lo com:

apt-get install git-core

Na verdade, é possível baixar o esqueleto do repositório do Github sem ter o 
GIT, como veremos no capítulo 3. Mas, se você não utiliza um sistema de con-
trole de versões, ou não está satisfeito com seu sistema atual, o GIT é altamente 
recomendável.


