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Introdução
Desenvolver plugins WordPress é mais que programar: é obter grandes resultados com o 
mínimo de esforço possível. O uso do WordPres nos garante grande comodidade, pois 
nos permite agilidade e uma API de plugins cada vez mais rica de novos recursos.

Mesmo com uma pequena experiência já podemos nos garantir dizendo: “Faço o que 
quiser com o WordPress.”  Temos uma documentação fantástica, uma estrutura bem 
montada e flexível e que nos permite acrescentar a cada dia mais e mais novos recursos 
através de plugins WordPress.

Por que criar plugins para WordPress?
Criamos um plugin quando necessitamos de uma funcionalidade que o WordPress não 
nos proporciona, seja ela de modificar uma ação, filtrar algum dado, criar novos 
gerenciadores de algum conteúdo e muito mais.

Por que desenvolver plugins usando Orientação a 
Objetos (POO)?
Saber desenvolver um plugin WordPress, mesmo que seja usando os recursos mais 
básicos, já é bastante satisfatório, pois com apenas algumas linhas de código podemos 
obter bons resultados.

Usar orientação a objetos em plugins WordPress se tornou ultimamente uma prática 
comum entre grandes desenvolvedores no mundo, pois o encapsulamento nos 
proporciona ainda mais flexibilidade no código, agilidade no desenvolvimento e na 
manutenção, evita conflitos com outros plugins e o código fica mais legível e mais 
elegante.

Para exemplificar, o usuário não precisa saber como um plugin mostrará uma mensagem 
de alerta, e sim qual método público poderá usar para obter este resultado.

O encapsulamento protege o acesso direto aos atributos e métodos de um plugin fora de 
sua classe e nela criamos métodos para manipular de forma indireta atributos usados. O 
uso dessa prática nos ajuda a garantir que o comportamento de um objeto seja mantido e 
que permaneça coeso.



Quais as diferenças entre as versões 4 e 5 do PHP em 
POO?
PHP 4

Com o PHP 4, o método construtor se define com o mesmo nome da classe. Todas as 
suas funções são públicas, portanto não são protegidas. Essa questão já foi abordada 
quando falamos sobre encapsulamento.

PHP 5

No PHP 5, podemos definir o método construtor usando o padrão __construct() e aplicar 
o encapsulamento na classe de nosso plugin WordPress.



Alguns plugins que usam Orientação a Objetos
Pesquisando no repositório do WordPress, podemos encontrar diversos plugins que usam  
orientação a objetos. Alguns foram desenvolvidos com PHP 4 e outros, PHP 5. Uns 
complexos e outros simples, porém muito bons.

Um plugin desenvolvido com orientação a objetos e PHP 4 é o Audio Link Player, 
usado para indexar mídias mp3 ou vídeos no conteúdo de posts WordPress. 

http://wordpress.org/extend/plugins/audio-link-player/

O plugin AmazonSimpleAdmin usa PHP 5 e tem uma boa estrutura e padrão de 
código. Um ótimo plugin para dar início aos estudos com POO.

 http://wordpress.org/extend/plugins/amazonsimpleadmin/

Temos também o Lomadee WP - Ofertas Relacionadas, um plugin desenvolvido aqui 
no Brasil pela equipe do Lomadee. É um plugin ainda em fase de adaptação, mas vale 
a pena baixar e estudar a forma como foi estruturado e agregar mais conhecimento no 
desenvolvimento de plugins e programação orientada a objetos.

http://wordpress.org/extend/plugins/lomadee-wp-ofertas-relacionadas/
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Vendo como é na prática
Para exemplificar como desenvolver um plugin WordPress com orientação a objetos, ao 
final desenvolveremos um que modifique o screen da página de login. Temos muitos 
plugins desenvolvidos com essa finalidade, mas a nossa proposta é implementar a ideia 
usando programação orientada a objetos. 



Por onde começar?

De início, precisamos definir se o plugin dará suporte ao PHP 4. Seu uso, como dito 
anteriormente, restringe a implementação de POO. Usando o PHP 5, vamos implementar 
a estrutura básica do plugin, que consiste na criação da classe do plugin, seu método 
construtor e a criação imediata do objeto do plugin.

Usando os Hooks (ganchos) do WordPress

Para utilizarmos os Hooks do WordPress em um método desenvolvido com POO, 
devemos usar o seguinte formato:

Como podemos observar na linha 15, executamos uma função no gancho de 
inicialização. Não apenas precisamos informar o nome da função, mas sim, o nome do 
método a ser executado e que ele pertence à mesma instância da classe usada. 

Essa prática nos permite recriar, dentro deste objeto, funções com o mesmo nome de 
outras usadas pelo WordPress, evitando conflitos.



Obs: Toda função chamada por um hook do WordPress precisa ser pública, assim como 
mostrado no exemplo anterior.

Definindo atributos e métodos

Podemos definir atributos de uso apenas dentro da classe e criar funções que retornem 
estes dados.

Assim como os métodos, os atributos públicos podem ser acessados de qualquer lugar, 
seja fora ou dentro dela. Os atributos e métodos privados podem ser acessados apenas 
na classe em que foram declarados e os protegidos, nas classes em que foram 
declarados e nas filhas.

A definição correta dos métodos e atributos da classe do plugin dá a ele mais integridade. 
Lembre-se que os privados ou protegidos não poderão ser acessados externamente, 
assim evitando que funções sejam chamadas em locais que não tenham permissão.

Desenvolvimento do plugin proposto

Inicialmente definiremos a descrição do plugin, juntamente com os dados da versão, URL 
e autor.

O nome do nosso plugin, como definido acima, será WordCamp Screen Login. Com isso, 
devemos então criar o seu arquivo principal com o mesmo nome definido, wordcamp-
screen-login. No menu “Plugins”, já podemos ver os dados do plugin em desenvolvimento.



Devemos definir a classe do plugin de acordo com o nome dado para ele, sendo neste 
caso WordCamp_Screen_Login.

Precisaremos de três atributos na classe WordCamp_Screen_Login. São eles: o caminho 
virtual da imagem, o título dessa imagem e a URL para redirecionamento.

No método construtor da classe, usaremos hooks especiais para efetuar a mundaça nos 
dados da imagem da tela de login.

• login_head (modifica o CSS com os novos elementos);
• login_headertitle (modifica o atributo “title” da imagem de login);
• login_headerurl (modifica a URL para o quel haverá o redirecionamento, caso a imagem 

seja clicada);

Se tentarmos executar o código neste momento, ocorrerá erro, pois os métodos 
chamados no uso dos hooks ainda não foram criados. 

Para editar e obter os atributos, precisamos agora criar os métodos “Setters” e “Getters” 
do plugin. 

Obs: Os métodos “Setters” foram criados para uma eventual implementação de uma tela 
de configurações, pois não seão usados neste primeiro momento..



Ao final, instancie a classe o plugin e ative-o na administração do WordPress. 

Se estiver logado, efetue o logout e veja como ficou a sua tela de login com o plugin 
instalado. Repare também o link atribuído à imagem de exemplo e no seu atributo title.



Outras ideias de implementação
Usando orientação a objetos é possível acrescentar novas funcionalidades ao plugin de 
forma fácil e rápida. Para exemplificar, se criarmos uma tela de configurações do plugin, 
poderíamos usar os métodos set_screen_image, set_screen_title e set_screen_url para 
definir as estas configurações. Poderíamos também criar um método para efetuar o 
upload de uma imagem e muito mais.

Conclusão
Nossas ideias com plugins WordPress e programação Orientada a Objetos são muito 
extensas e nos retornam grandes oportunidades. O ato de se preocupar com um bom 
código nos permite dar mais flexibilidade ao nosso plugin e restringir o acesso a funções 
internas.

Temos muito mais da orientação a objetos a aprender e aplicar em nossos plugins 
WordPress. Nosso mini-curso é apenas uma introdução ao desenvolvimento usando esse 
estilo de programação. Vá além dos seus objetivos e use a criatividade para desenvolver 
plugins WordPress.


