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1. RESUMO 

Um dos principais desafios enfrentados pela área de Engenharia de Software 

refere-se ao desenvolvimento de sistemas de qualidade em tempo hábil e com o 

menor custo possível. Com a crescente demanda por aplicações web específicas e 

com prazos de desenvolvimento cada vez menores, surge a necessidade de 

soluções tecnologias que auxiliem neste processo. O presente trabalho descreve o 

desenvolvimento do PWT (um acrônimo recursivo para "PHP Web Toolkit"), um 

framework de alto nível destinado ao desenvolvimento de aplicações web interativas. 

Seu principal objetivo é aumentar a produtividade dos desenvolvedores por meio do 

reuso de componentes visuais pré-fabricados, que encapsulam muitas das 

complexidades relativas ao desenvolvimento de interfaces de usuário em aplicações 

web, tais como a preocupação com HTML, Javascript e as interações do protocolo 

de comunicação Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Com isso, o framework permite 

que os desenvolvedores concentrem seus esforços nas regras de negócio da 

aplicação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A internet evoluiu muito ao longo dos anos, passando de uma rede para troca 

de documentos a um ambiente interativo e focado em aplicações. Essa evolução 

permitiu que o modo como as aplicações gerenciais fossem servidas migrasse do 

modelo tradicional de instaláveis binários para a plataforma web. Embora o ambiente 

tenha mudado, o desafio da Engenharia de Software em produzir aplicações de alta 

qualidade em tempo hábil e com o menor custo possível permanece, e é agravado 

pela crescente complexidade das aplicações. 

Neste sentido, existem diversos conceitos que podem auxiliar as empresas a 

aumentar a produtividade e a qualidade no desenvolvimento de sistemas de 

informação, sendo um dos mais difundidos o reuso de software. 

O reuso de software baseia-se na utilização de artefatos produzidos em 

projetos anteriores para a construção de um novo sistema, proporcionando uma 

redução significativa nos custos de desenvolvimento e manutenção de softwares. 

Esta estratégia permite reduzir o tempo gasto, além de contribuir para a geração de 

softwares de maior qualidade, pois os artefatos reutilizados já passaram por vários 

testes. Em linguagens orientadas a objetos, uma das principais técnicas que 

possibilitam a reutilização é o uso de frameworks. Um framework pode ser definido 



como uma estrutura genérica e extensível utilizada no desenvolvimento de sistemas 

de um domínio específico (SOMMERVILE, 2011). 

Um framework reúne várias funcionalidades que são utilizadas na maioria das 

aplicações de seu domínio, o que permite aos desenvolvedores escreverem menos 

código, além de diminuir o tempo despendido no processo de desenvolvimento, 

reduzir o custo e melhorar a qualidade das aplicações (FAYAD; SCHMIDT 1997). 

3. OBJETIVOS 

 O presente trabalho descreve o PWT, uma proposta de framework PHP para 

o desenvolvimento de aplicações web interativas, visando suprir a carência da 

linguagem por frameworks de alto nível, que reduzam o esforço empregado no 

desenvolvimento.  

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do framework foi dividida em 

três etapas. Primeiro, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em artigos e livros 

com o intuito de compreender melhor os conceitos e técnicas relativos a reuso de 

software, frameworks web, padrões de projetos e programação orientada a eventos. 

Na segunda etapa, foi realizada uma análise do domínio do problema 

levantando os pontos de atuação que melhorariam a produtividade na 

implementação de aplicações web. Foram identificadas também soluções existentes 

e padrões de projetos que poderiam ser reutilizados no desenvolvimento do 

framework. A partir das diretrizes identificadas, foi desenvolvido o modelo conceitual 

do framework e definido o seu limite de responsabilidade.  

A última etapa contemplou a implementação das classes do framework, 

começando com a definição de uma estrutura inicial básica e, através de várias 

iterações, essa estrutura foi sendo modificada até que atendesse aos requisitos 

propostos. Durante todo o processo, buscou-se tornar a utilização do framework o 

mais simples possível e diminuir o número de código a ser produzido pelo 

desenvolvedor. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. MODELO CONCEITUAL DO FRAMEWORK 

A inspiração para o desenvolvimento do framework surgiu a partir do 



JavaServer Faces (JSF), uma tecnologia criada a partir do Java Community Process 

que estabelece um padrão para a construção de interfaces de usuário controladas 

pelo servidor, através de um conjunto de componentes (ORACLE, 2015). 

PWT baseia-se em um conjunto de componentes de interface de usuário que 

se comunicam diretamente com objetos PHP. Estes componentes são renderizados 

a partir de tags de marcação personalizadas semelhantes às tags HTML que são 

utilizadas para a construção das telas da aplicação. O estado dos componentes de 

interface é automaticamente salvo pelo framework ao final de cada requisição e 

restaurado na próxima requisição a esta página. 

Para facilitar a delegação de comportamentos aos componentes, o framework 

implementa um paradigma de programação orientada a eventos. Através de ações 

executadas na interface das aplicações, como um clique em um botão, métodos 

podem ser disparados no servidor, abstraindo do desenvolvedor a preocupação em 

lidar com requisições diretas do protocolo HTTP, para que esse possa se ater a 

lógica do negócio. 

 

5.2. ARQUITETURA DO FRAMEWORK 

Do ponto de vista dimensional, o PWT é um framework de aplicação, ou 

framework horizontal, focado no desenvolvimento de interfaces de usuário server-

side. Por ser um framework de aplicação, seu escopo de utilização se estende a 

uma vasta gama de aplicações de domínios distintos, atuando principalmente na 

construção da camada de apresentação (FAYAD; SCHMIDT,1997). 

Um framework pode ser classificado de acordo com as formas utilizadas para 

estendê-lo. Frameworks estendidos a partir da herança de suas classes são 

denominados frameworks “caixas brancas”. Quando são estruturados através da 

composição de objetos, estes são denominados frameworks de “caixas pretas”. Os 

frameworks de caixa branca demandam um maior esforço por parte dos 

desenvolvedores para utilizá-los e geram sistemas com maior acoplamento. Em 

contrapartida, frameworks de caixa preta são mais fáceis de utilizar e estender, 

entretanto exigem maior esforço em sua construção, pois é necessário prever um 

grande número de possibilidades de uso (FAYAD; SCHMIDT, 1997). 

O PWT apresenta uma abordagem híbrida entre as duas classificações 

apresentadas, porém está mais próximo ao conceito de caixa preta, fornecendo uma 

grande quantidade de componentes pré-fabricados, prontos para serem utilizados no 



desenvolvimento de aplicações, sem nenhuma necessidade de extensão ou 

sobrescrita de métodos. 

O PWT, assim como outros projetos PHP (Laravel, Drupal, Joomla!), foi 

construído reutilizando alguns dos componentes da plataforma Symfony. Estes 

componentes contribuem para uma melhor interoperabilidade entre as estruturas e 

aplicações que os compartilham, além de proverem uma base sólida e auditada, 

garantindo um maior nível de segurança (SYMFONY, 2015). 

O principal componente reutilizado do Symfony é o HttpKernel. Este 

componente fornece uma interface para padronização do fluxo de trabalho de uma 

interação HTTP através da geração de uma resposta adequada mediante ao 

recebimento de uma requisição. 

Para apoiar o conceito de programação orientada a eventos, o PWT reutiliza 

outro componente Symfony, o EventDispatcher. Este componente fornece um 

implementa o padrão de projetos Mediator, permitindo que objetos sejam registrados 

como ouvintes de outros objetos e respondam a eventos executados por estes. Este 

padrão promove baixo acoplamento, e encapsula a comunicação existente entre um 

grupo de objetos, de forma que um objeto não precise conhecer o outro para se 

comunicar com este. Um objeto Mediator conhece todos os objetos do grupo e é 

conhecido também por todos. Ao receber uma requisição, este objeto Mediator 

repassa ao destinatário correto, evitando que um objeto do grupo tenha que 

referenciar outro de forma explícita (GAMMA et al. 1994). 

O último componente Symfony reutilizado pelo framework é o HttpFoundation. 

Este componente implementa uma camada de abstração orientada a objetos para a 

especificação HTTP, substituindo as variáveis globais e funções utilizadas pelo PHP 

para o tratamento das requisições e respostas.  

O framework também reutiliza o projeto Pimple, produto mantido pela mesma 

empresa responsável pelo Symfony, a SensioLabs. Pimple fornece um container 

simples para a implementação do padrão de injeção de dependência, garantindo a 

inversão de controle e um menor acoplamento no código (PIMPLE, 2015). 

A arquitetura do PWT está baseada no padrão Modelo Visão Controlador, 

(MVC - Model View Controller). Aplicações que implementam esse padrão têm sua 

estrutura dividida em três principais camadas com responsabilidades distintas. A 

camada Modelo é responsável pela manipulação dos dados da aplicação e regras 

de negócio. A Visão é responsável pela construção da interface de usuário. Já a 



camada Controlador faz a comunicação entre as camadas Visão e Modelo, 

fornecendo a estrutura para tratamento das regras de navegação da aplicação 

(DALL’OGLIO, 2009). 

O PWT utiliza o conceito de MVC Pull, ou Component Based (Baseado em 

Componentes), no tratamento das requisições recebidas, conforme ilustrado na 

Figura 1. Toda requisição recebida é interceptada pelo framework e este procede 

com o tratamento adequado. Neste caso, o framework realiza o papel de 

Controlador, analisando a requisição recebida e determinando a página que será 

apresentada. Neste momento, o processamento é encaminhado à camada de Visão, 

que realizará a descoberta das tags de componentes existentes na página solicitada 

e sua conversão para objetos PHP, construindo assim uma árvore de componentes. 

Os componentes da camada Visão normalmente dependem de certos dados para 

gerar a apresentação. Estes serão requisitados a partir de uma classe interna da 

aplicação pertencente a camada Modelo, classe esta que possui a responsabilidade 

de proceder com o tratamento das informações antes de disponibilizá-las para Visão 

que, ao final do processamento, devolverá a resposta para o usuário. 

 

 

Figura 1 – modelo de requisição do PWT. 

 

Como descrito, o PWT precisa garantir que toda requisição será interceptada 

e tratada da mesma forma. Para conseguir isso, o framework emprega o padrão 

Front Controller, que garante uma porta única de acesso aplicação, evitando que se 

tenha código duplicado espalhado em diversos pontos (FOWLER, 2002). 

 

5.3. CICLO DE VIDA DO FRAMEWORK 

Toda interação web começa com uma requisição em formato HTTP, criada a 

partir de um cliente, como por exemplo, um navegador. Essa requisição é enviada a 

um servidor, e então o cliente aguarda por uma resposta. Não importa qual a 

linguagem utilizada, o objetivo de uma aplicação web é sempre receber esta 

requisição, realizar um processamento qualquer e retornar uma resposta adequada 



(FIELDING et al. 1999). A sequência completa de processamento realizada pelo 

framework em seu ciclo de vida é apresentada na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – ciclo de vida do PWT. 

 

O PWT utiliza duas classes do componente Symfony HttpFoundation para 

manipular a interação com a requisição e a resposta HTTP. A classe Request é 

responsável por representar de forma orientada a objetos uma requisição HTTP, 

enquanto que a classe Response representa uma resposta. 

Uma aplicação construída a partir do PWT é uma instância da classe 

Application. Esta classe é responsável pelo gerenciamento do ciclo de vida do 

framework, propiciando a conversão de uma requisição HTTP em uma resposta. 

Para iniciar seu processamento, a classe Application espera um objeto Request 

como parâmetro, que contém os dados referentes à requisição que será tratada.  

Internamente, a classe Application trabalha despachando eventos, o que 

torna o ciclo de vida do framework bastante flexível, permitindo que novos 

comportamentos sejam adicionados através de ouvintes destes eventos. 

O primeiro evento disparado é o “application.request”, que pode ser utilizado 

para adicionar mais informações a uma requisição, inicializar determinados 

componentes da aplicação ou mesmo retornar uma resposta, por exemplo a partir 

de uma camada de segurança que pode negar o acesso a um usuário. Caso uma 

resposta seja criada, o processamento avança diretamente para o evento 

“application.response”, que poderá ser utilizado pelo desenvolvedor para adicionar 

algum conteúdo a resposta ou realizar alguma modificação antes que esta seja 

enviada ao cliente HTTP, encerrando o ciclo de vida do framework. 

No processamento normal do framework, o evento “application.request” é 



utilizado apenas pelo ouvinte RequestListener, que irá analisar a requisição e 

determinar a página a ser apresentada, adicionando esta informação ao atributo 

“_view” do objeto Request. Esse atributo será utilizado pela classe ViewResolver 

para indicar a página a ser processada. 

Caso nenhum ouvinte do evento “application.request” tenha criado uma 

resposta, a próxima fase no processamento da classe Application é responsável por 

definir e preparar a interface que será apresentada. O framework usa a classe 

ViewResolver, que utiliza a informação da página solicitada adicionada na requisição 

pelo ouvinte RequestListener, para renderizar a apresentação. O método getView() é 

chamado, e recebe o objeto Request como parâmetro. Este método acessa o 

atributo “_view” no objeto recebido, que representará a árvore de componentes a ser 

renderizada se a página já foi exibida anteriormente. Caso contrário, o atributo 

conterá o nome da página que será utilizada para criar uma nova árvore de 

componentes. Sendo assim, independente do fluxo anterior, uma árvore de 

componentes será devolvida a classe Application e, posteriormente, será utilizada 

para criar um objeto Response através de uma chamada ao método renderView() da 

classe ViewResolver. Após a criação de uma árvore de componentes, esta é salva 

na sessão do usuário e fica disponível para ser recuperada em uma requisição 

futura à mesma página. 

Neste ponto, a classe Application analisará o tipo de requisição recebida pelo 

framework, buscando por dados recebidos através dos componentes, que serão 

validados e utilizados para atualizar os modelos referenciados. Caso não seja uma 

requisição POST, significa que não existem dados recebidos a serem processados, 

neste caso o ciclo avançará para o evento “application.response” e a página 

solicitada será renderizada. 

Em contrapartida, se for uma requisição POST, a classe Application despacha 

o evento “application.apply_values”, que tem como responsabilidade notificar os 

componentes de entrada de dados da árvore de componentes para armazenarem 

seus novos valores contidos na requisição. 

Na sequência, a classe Application despacha o evento “application.validation”. 

Os componentes de entrada de dados são novamente notificados e, caso possuam 

validadores anexados, estes serão executados. Se algum validador notificar um erro 

no valor local armazenado pelo componente, como por exemplo, a quantidade de 

caracteres menor do que o permitido, a página será reexibida para que o usuário 



informe os valores corretos, avançando o processamento para o evento 

“application.response”.  

Se nenhum erro for notificado, o evento “application.update_models” é 

despachado e os modelos são atualizados com os valores locais dos componentes 

referenciados. Em seguida, a classe Application despacha então o evento 

“application.action”, que irá notificar os componentes de comando, como um botão. 

O componente responsável pelo envio da requisição irá então executar sua ação. 

Caso a ação executada retorne uma string, está será utilizada para iniciar uma sub-

requisição que renderizará a próxima página. 

Eventualmente, exceções podem ser geradas no decorrer do ciclo de vida do 

framework. Caso aconteça, a classe Application irá interceptar qualquer exceção 

lançada e despachar o evento “application.exception”, permitindo ao desenvolvedor 

anexar ouvintes para o tratamento destas exceções.  

O objetivo final da classe Application é criar um objeto Response a partir da 

requisição processada. Este objeto pode ser criado por um ouvinte do evento 

“application.request”, durante a fase de validações, a partir de um ouvinte do evento 

“application.exception”, ou após todos os processamentos normais do framework. 

Independentemente de quando o objeto será instanciado, o evento 

“application.response” será despachado logo em seguida. 

 

6. RESULTADOS 

 Os resultados obtidos durante o desenvolvimento do framework PWT se 

mostraram satisfatórios. O principal objetivo buscado pode ser alcançado através do 

reuso dos componentes visuais pré-fabricados, o que reduziu o número de artefatos 

a serem desenvolvidos em um projeto e, consequentemente o tempo gasto. 

 O paradigma de programação orientada a eventos empregada no PWT 

também se mostrou com um fator positivo em comparação com a programação 

tradicional empregada pela grande maioria dos frameworks, em que o 

desenvolvedor tem que lidar diretamente com requisições HTTP. 

 A arquitetura do PWT foi desenvolvida de forma a facilitar a criação de novos 

componentes, o que garante ao framework um importe grau de extensibilidade. 

Novos componentes podem ser facilmente criados a partir da extensão dos 

componentes existentes e reutilizados em todos os projetos futuros. 

 Outro ponto importante a ser considerado diz respeito a facilidade fornecida 



pelo PWT para validação e tratamento de erros de formulários. Validadores podem 

ser anexados aos campos e estes encapsularão boa parte dos processos 

necessários para exibição da mensagem de erro ao usuário final. 

 A Figura 3 ilustra, de forma simplificada, as partes necessárias para utilização 

do framework no desenvolvimento de uma aplicação. O arquivo “index.xhtml” é um 

arquivo HTML comum que descreve a tela da aplicação. As tags com prefixos que 

aparecem na imagem, como “ui:form”, são tags do PWT e serão convertidas para 

objetos PHP, os quais irão gerar uma saída HTML correspondente ao componente 

que representam. Na imagem, as tags “ui:outputText”, “ui:inputText” e 

“ui:commandButton”, correspondem, respectivamente, a um campo de saída de 

texto, um campo de entrada de texto e um botão de ação. Estes componentes 

podem ser conectados à propriedades e métodos de uma classe modelo da 

aplicação através de expressões de linguagem. Por exemplo, o atributo 

value=“#{HelloWorld.name}”, liga o campo de texto à propriedade “name” da classe 

HelloWorld. Quando um usuário acessa a página pela primeira vez, uma requisição 

do tipo GET é enviada ao servidor, o PWT intercepta esta requisição e realiza o 

processamento necessário, devolvendo uma resposta ao usuário em formato HTML, 

correspondente à tela da aplicação. Quando uma requisição do tipo POST é 

recebida pelo framework, como o envio de um formulário, este irá atualizar os 

atributos das classes modelos com os valores recebidos através dos componentes 

que os referenciam e executará o método referenciado no componente que causou 

a submissão do formulário. Novamente a tela será apresenta ao usuário, porém 

agora com as atualizações decorridas. 
  

 

Figura 3 – demonstração de uso do PWT. 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após uma série de estudos realizados sobre o tema, foi possível desenvolver 

o PWT, um framework PHP simples, que provê uma arquitetura extensível e de fácil 

utilização baseado no reuso de componentes de interface de usuário pré-fabricados, 

reduzindo o tempo gasto no desenvolvimento de aplicações além de garantir uma 

maior padronização aos projetos e consequentemente maior qualidade. 

 Para trabalhos futuros serão realizados testes utilizando o framework em 

projetos reais, a fim de levantar dados estatísticos que comprovem seus benefícios, 

como aumento de produtividade, redução do código escrito pelo desenvolvedor e 

aumento do reuso de artefatos produzidos em projetos futuros. Tais testes são de 

extrema importância para que o framework possa ser validado.  

 O PWT continuará a ser desenvolvido e melhorado, a fim de ser 

disponibilizado em formato open source. É esperado que em longo prazo ele se 

torne uma ferramenta amplamente utilizada, contribuindo para comunidade PHP em 

geral e incentivando cada vez mais desenvolvedores a contribuir para sua evolução.  

 

8. FONTES CONSULTADAS 

DALL'OGLIO, Pablo. PHP Programando com Orientação a Objetos. 2. ed. São 
Paulo: Novatec, 2009. 
 

FAYAD, Mohamed; SCHMIDT, Douglas C. Object-oriented application frameworks. 
Communications of the ACM, v. 40, n. 10, p. 32-38, out. 1997. 
 

FIELDING, Roy et al. Hypertext transfer protocol--HTTP/1.1. RFC, 1999. 
 

FOWLER, Martin. Patterns of enterprise application architecture. Addison-
Wesley Longman, 2002. 
 

GAMMA, Erich et al. Design patterns: elements of reusable object-oriented 
software. Pearson Education, 1994. 
 

ORACLE. JavaServer Faces Technology Overview. Disponível em: < 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview-140548.html>. Acesso em: 
2 jun. 2015.  
 

PIMPLE. A simple PHP Dependency Injection Container. Disponível em: < 
http://pimple.sensiolabs.org>. Acesso em: 25 ago. 2015.  
 

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2011.  
 

SYMFONY. The Components Book. Disponível em: < 
http://symfony.com/pdf/Symfony_components_2.7.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2015.  


