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Sobre mim

Escreviminha primeira linha de código com �� anos em ���� e ela foi emHTML.Daí
pra CSS e JavaScript foi um pulo. Em seguida, me aventurei em SSI e PHP, incluindo
bancos de dados. Em ����, iniciei meu curso de Ciência da Computação na USP e
nadei em águas mais profundas desde então — Java, C, Python. Cresci bastante em
programação backend.

Mas eu sempre fui apaixonado por front-end.
Com o renascimento daWeb através do HTML� nos últimos anos, voltei a focar

na minha paixão. Respiro front-end o dia todo. Leio muito, estudo muito, escrevo
muito e programo muito — desde que envolva bastante HTML, CSS e JavaScript.

E, de algum tempo pra cá, resolvi focar emmobile. Meu primeiro site mobile eu
escrevi há quase uma década usando WML pra redes WAP (se você é novo, talvez
precise daWikipedia pra entender a frase anterior). Imagine minha animação então
nessa nova era dos smartphones e o que signi�cam para a Web. Acredito muito na
Web única como plataforma democrática e universal.

Já trabalhei em algumas empresas, programando em várias linguagens (já até

i



Casa do Código

ganhei dinheiro com opensource). Desde ����, trabalho naCaelum como instrutor
e desenvolvedor. Foi onde minha carreira decolou e onde mais aprendi, e aprendo
todo dia. É onde pretendo passar ainda muitos e muitos anos.

Ensinar e escrever são uma paixão desde o colégio — lembro a decepção da mi-
nha professora de português quando ela descobriu que eu seguiria carreira em exatas.
Dar aulas, escrever artigos, blogar e palestrar são minha maneira de misturar essas
habilidades.

Esse livro é ponto alto em toda essa trajetória. Espero que seja divertido pra você
ler tanto quanto foi, para mim, escrever. Obrigado por acreditar nele e comprá-lo.

Você pode me encontrar também escrevendo por aí na Web:

• Meu blog pessoal onde escrevo bastante sobre Web, mobile, front-end em ge-
ral: http://sergiolopes.org

• O blog da Caelum, onde sempre publico artigos sobre front-end: http://blog.
caelum.com.br

• Meu Twitter e meu Facebook onde posto muitos links pra coisas baca-
nas de front-end e mobile: https://twitter.com/sergio_caelum e https://www.
facebook.com/sergio.caelum

• E também participo de vários fóruns, grupos e listas de discussão de Web,
onde a gente pode se encontrar. Meu favorito é o novo GUJ: http://www.guj.
com.br/perguntas

E, se nos toparmos um dia em algum evento, não deixe de me chamar pra bater-
mos um papo.

— Sérgio Lopes, ����
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