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No início de 2000 fui transferido para a área de TI da empresa onde trabalho (uma empresa com mais de 200 

áreas e 5.000 empregados, espalhados por todo o Estado de SC), recebendo a incumbência de montar uma 

intranet. Montei uma estrutura e iniciei os trabalhos de treinamento das áreas e confecção da intranet. Isso 

tudo usando páginas html. Percebi, depois de um tempo, que o que as áreas necessitavam principalmente 

era a divulgação de informações (textos, arquivos, vídeos etc.) de forma simples e consistente, mantendo 

um padrão de divulgação e de comportamento de todas as páginas e áreas da intranet, a fim de que os 

usuários se sentissem confortáveis ao navegar pelas diferentes áreas e sites que compunham a intranet em 

questão. É óbvio que outras questões existiam, porém, lembrei de Pareto1 e percebi que poderia investir 

nessa questão para melhorar a forma como as coisas estavam acontecendo. Isso era 2005. Conversei com 

vários amigos e o Marcelo comentou sobre o Joomla!, um CMS recém lançado que poderia me auxiliar na 

resolução de meus problemas. 

Investiguei e percebi que ele era realmente o que eu desejava para aquele momento e que poderia suprir a 

principal necessidade, que era apresentar-se como uma ferramenta de fácil uso e que permitisse a divulgação 

e o compartilhamento de informações entre pessoas, áreas e disciplinas presentes na empresa. 

O Joomla! (a pronúncia é “Djumla” e é o equivalente fonético da palavra Kiswahili2 "Jumla", que significa 

"todos juntos" ou "como um todo") é um CMS Open Source3 e nada é cobrado por seu uso, mas explicarei 

isso em um material específico para falar sobre o Joomla!, ok? 

Na nomenclatura oficial coloca-se um ponto de exclamação ao final, mas não vou me ater a esse detalhe, 

pois pode ser que eu esqueça em alguns momentos. Conto com sua compreensão, ok? 

O Joomla tornou-se muito mais do que isso, pois nos auxiliou tanto no ambiente de intranet como no de 

internet e o utilizamos até hoje.  

Passei a participar da comunidade mundial Joomla (gerenciada por Open Source Matters - 

https://www.opensourcematters.org), dando sugestões, realizando testes, trocando conhecimento e 

promovendo treinamentos que minha capacidade de entendimento e maturidade na ferramenta permitem. 

Passamos da versão 1 para a 2, para a 3 (cada uma com diversas atualizações de segundo, terceiro e quarto 

níveis, a fim de prover sempre muita garantia, segurança e fidelidade com aquilo que a comunidade prega e 

apresenta para o mundo). Agora em 2021 foi lançada a versão 4, esperada pela comunidade há mais de um 

ano, trazendo muitas benfeitorias e atualizações, tornando o que era bom, melhor ainda! 

Existem outros CMSs no mercado e não cabe aqui julgar qual é o melhor, até porque a melhor ferramenta é 

aquela que você melhor sabe usar. 

O que veremos no curso é como utilizar o CMS Joomla 4, desde sua instalação até a confecção de um site 

com algumas boas funcionalidades e serviços prestados. 

Bora lá? 

 

 
1 O princípio de Pareto (também conhecido como regra do 80/20, lei dos poucos vitais ou princípio de escassez do fator) afirma que, para muitos 

eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. 
2 Kiswahili, também chamado de suahíli, é a língua banta com o maior número de falantes. É uma das línguas oficiais do Quênia, Ruanda, Tanzânia e 

Uganda. É uma das línguas de trabalho da União Africana. 
3 Open Source é um modelo de desenvolvimento criado em 1998, que promove o licenciamento livre para um produto, e a redistribuição universal 

dele sem a necessidade de pagar uma licença comercial, promovendo um modelo colaborativo de produção intelectual. 
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Por fim... 
O projeto Joomla pra quem não é de TI surgiu da vontade de compartilhar conhecimento sobre esse 

fantástico CMS de uma forma mais descontraída, por uma pessoa que não tem sua formação feita nas 

“Ciências da Computação”. Minha formação está na mecânica (curso técnico e engenharia) e nas Ciências 

econômicas, mas utilizo há mais de 10 anos o Joomla! e que já resolvi grandes problemas, obtendo boas 

soluções. 

De forma alguma o material se propõe a ser raso em suas colocações. Alguns pontos serão severamente 

investigados, mas a profundidade será sempre alcançada com informações detalhadas e não com um 

“informatiquês” muito acentuado (na minha época usávamos essa expressão, não sei se ela ainda vale 

atualmente). 

O link para o site do projeto está no rodapé da apostila. Fique à vontade para enviar críticas e sugestões de 

conteúdo e participar das discussões. Uma boa dica é o grupo do Facebook Joomla! Brasil Desenvolvedores 

(https://www.facebook.com/groups/joomla.brasil.desenvolvedores/) que é formado por profissionais com 

uma vasta experiência e muito participativos. Eles com certeza auxiliarão na resolução das dúvidas e 

querstionamentos, além de indicarem bons caminhos a seguir. 

Deixo pra você um forte abraço e um grande agradecimento pelo apoio ao projeto. 

Obrigado! 


