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Introdução
A introdução tem que estar colocada, em qualquer livro, no começo,

mas isto não significa que ela seja fácil de ser entendida numa primeira
leitura. Todo texto com letra pequena, neste livro, é um texto que sugiro
que @ leitor@ leia com desconfiança, e a introdução está em letra pequena.

Um dos objetivos que qualquer autor tem, com a introdução, é o de
expor o plano do trabalho e isto é um assunto dif́ıcil para um@ leitor@
que está se iniciando no assunto. É como explicar a alguém que nunca
visitou uma cidade as belezas e as sutilezas que podem ser lá encontradas,
no mı́nimo é um bom supoŕıfero mesmo que a cidade seja interessante. Mas
é preciso ler, pelo menos rapidamente, esta introdução para que você saiba
qual é o conteúdo do livro.

Se você for novo em programação, faça uma leitura superficial desta
abertura do livro e passe logo para o primeiro caṕıtulo que é dirigido para
quem está começando.

Depois que você estudar com cuidado o primeiro caṕıtulo, faça uma
leitura superficial do resto do livro, para se inteirar do seu conteúdo, e
talvez então você deva fazer uma segunda leitura da introdução seguida de
um trabalho cuidadoso do resto do livro. Esta é a minha sugestão de como
usar este livro,

• estudar com cuidado o primeiro caṕıtulo,

• depois recomeçar a leitura do livro desde o começo o que inclui uma
segunda leitura desta introdução.

Foi assim que planejei o trabalho com o livro: o primeiro caṕıtulo é

um pequeno curso introdutório de programação voltado para a

linguagem que estou discutindo neste livro. Quando você termi-
nar o primeiro caṕıtulo já estará escrevendo, sozinho, os primeiros

programas.
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Entretanto, somente você é que pode descobrir a sua forma de desen-
volvimento, o que é importante é que você se libere de alguns mitos que
nos atrapalham no aprendizado:

• mito: que existe uma forma padrão de aprendizado. Não existe!
cada um de nós tem a sua, é esta a principal dificuldade numa sala
de aula quando o professor tem que se dirigir de forma padronizada
a 30 pessoas que necessitariam, cada uma, de uma forma espećıfica
de orientação;

• mito: a ordem dos caṕıtulos é um padrão imutável. Infelizmente o
livro vem com os caṕıtulos numa ordem prefixada, mas você pode
ler os caṕıtulos em outra ordem, tente;

• mito: existe uma forma pré-definida para a arrumação do conhe-
cimento, qual é o conceito que vem primeiro. Isto é falso, mesmo
você, em dois momentos distintos, pode precisar de formas diferentes
para entender um mesmo assunto... porque o nosso estado mental

se altera frequentemente, um assunto que você entendeu perfeita-
mente horas atrás, agora pode lhe parecer complicado. Isto é válido
inclusive para um programa que você mesmo escreveu e que está
funcionando, e numa nova leitura, do programa, você já não entende
porque colocou aquele truque... Para resolver este problema os pro-
gramas admitem um tipo de texto, dentro dos programas, chamados
comentários, em que você pode deixar explicações para você mesmo
do significado das construções que você fizer;

• mito: o autor é perfeito e o livro é livre de defeitos... sou humano,
as vezes escrevo com sono, e nem preciso deste alibi, erro mesmo.
Se você tiver dificuldades de entender um parágrafo, pode ser que o

livro esteja errado e que você tenha razão! O autor é um estudante
mais avançado e ainda está aprendendo.

Possivelmente o principal problema, dentre os que relacionei acima, se
encontra nos erros do autor. São ciladas que um inexperiente pode encon-
trar num caminho antes nunca percorrido. A sáıda é estudar em equipe.
Um colega de estudos completa sua visão e juntos vocês podem superar os
problemas que o autor venha a criar. E, finalmente, você comprou o livro,
adquiriu o direito de se comunicar comigo para discutir situações dif́ıceis.
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Escreva-me um e-mail descrevendo o problema, seja sintético e objetivo, e
me passe a forma como eu possa reproduzir a situação sobre a qual você
deseja um apoio, e procurarei dar-lhe alguma ajuda. Mas não espere que
eu lhe possa dar um curso particular na Internet, use este recurso de forma
econômica.

Sobre este ponto, de recorrer a ajudas, seja sempre econômico! Procure
ajuda com outras pessoas, mas não se esqueça de que qualquer excesso,
neste sentido, é desgastante. Primeiro tente resolver os problemas sozinho
ou com companheiros de estudo. Tente ajuda externa em última análise,
e com certeza você encontrará à sua volta quem o possa ajudar deixando
o autor em último lugar, nesta lista. Mas o meu endereço se encontra no
final desta introdução, porque me sinto responsável por este trabalho.

A linguagem C++

Antes de discutir o plano do livro, deixe-me falar um pouco sobre o
que é C++. Sem dúvida é intrigante os dois “mais”, ++, que completam o
nome curt́ıssimo desta linguagem que, talvez, você saiba que vem de outra
linguagem chamada C.

É, você está estudando uma extensão de C e, naturalmente, a primeira
pergunta seria: “então eu devo fechar esta livro e ir estudar primeiro C?”

Houve um tempo em que eu diria: “sim!”. Hoje não penso mais desta
forma, C++ pode ser a sua primeira linguagem de programação e talvez
posteriormente você precise aprender C para conseguir certas otimizações
em programas, porém a tendência parece ser a de que C desapareça na
poeira da estrada.

Entretanto você vai encontrar aqui os rudimentos de C que lhe serão
necessários para entender todo o conteúdo deste livro, na verdade são par-
tes integrantes da nova linguagem, mas em algum momento você poderá
precisar mais, e então, neste momento pegue um livro de C e complete o
que você precisar. Quando você sentir esta necessidade você saberá como
proceder, agora pode seguir em frente aqui mesmo.

C++ é uma linguagem orientada a objetos mas que admite programação
tradicional e o projeto era mesmo este, permitir que os programadores
da linguagem C conseguissem migrar para uma outra metologia de pro-
gramação. Os primeiros programas usarão objetos sem que você tenha
muita consciência disto, porque a linguagem foi feita para isto. Mas desde
cedo, através dos exemplos, eu @ estarei conduzindo a se acostumar com
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uma nova forma de escrever programas, a orientação a objetos.

E, se for uma matemática, eu tenho uma not́ıcia interessante para você,
este novo método de programação que se amadureceu ai pelos anos 80 do
século passado, se originou duma metodologia matemática, a teoria das
categorias que era chamada de general theory of abstract nonsense. Uma
classe de C é uma categoria, e os métodos da classe são os morfismos desta
categoria. Você está dentro dum sistema de computacional verdadeira-
mente matemático.

O plano do livro
Deixe-me apresentar-lhe o plano do livro.

Este livro está dividido em duas partes.

1. A primeira parte se compõe de 7 caṕıtulos:

• O primeiro caṕıtulo: dos exemplos, vai lhe mostrar uma coleção
de pequenos programas através dos quais você será introduzido
à linguagem. Este é o maior caṕıtulo do livro e irá fazer uso
dos seis caṕıtulos que vem em seguida. Nele você será convi-
dado, frequentemente, a visitar os outros caṕıtulos para pegar
alguma informação necessária. Volte em seguida para o ponto
de onde você tiver sáıdo.

Os exerćıcios irão estimulá-l@ a alterar os programas e é neste
tipo de exerćıcios que você irá ganhar a experiência para partir
sozinh@ no seu próprio vôo num momento futuro.

Ao final do primeiro caṕıtulo você já deverá estar escrevendo
pequenos programas que respondam a alguns objetivos pesso-
ais que você tenha.

Este primeiro caṕıtulo termina com uma lista de tópicos que
denominei vocabulário com o discurso informativo sobre os di-
versos assuntos que são sugeridos ao longo do caṕıtulo. Evito,
assim, de distráı-l@ do objetivo principal que é rodar os primei-
ros programas deixando este discurso para o final do caṕıtulo.
Todos os tópicos do vocabulário estão indexados e você poderá
retornar a eles consultando o ı́ndice remissivo que se encontra
ao final do livro. Isto vale para os outros vocabulários que se
encontram ao final de alguns caṕıtulos.
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• Caṕıtulos de referência. Os caṕıtulos 2, 3, 4, 5, 6, 7 formam um
conjunto de caṕıtulos de referência. Em diversos momentos no
caṕıtulo 1, estarei sugerindo que você compareça a um destes
caṕıtulos para ler um tópico de que eles tratam. Faça uma
leitura rápida ou mais aprofundada, dependendo do ńıvel de
motivação que você tiver. Os exerćıcios que você encontrar
nestes caṕıtulos devem conduźı-lo a um aprofundamento do
tópico de que eles tratam, tutoriais, que devem ser feitos na
segunda leitura.

– O segundo caṕıtulo: dos operadores, vai exercitá-lo no
uso dos operadores da linguagem. Na segunda parte deste
caṕıtulo tem uma listagem dos operadores para lhe ser-
vir de referência futura. O objetivo não será uma leitura
desta descrição para memorizar o seu conteúdo, mas saber
onde se encontra a descrição para que você possa retornar
ao que lhe possa interessa especificamente quando preci-
sar. É uma referência e todos os tópicos estão indexados
para facilitar o seu retorno ao ponto certo.

– O terceiro caṕıtulo: a lógica, vai descrever as estruturas
lógicas da linguagem. Cada tópico está seguido de uma
pequena lista de exerćıcios que lhe deve servir de exem-
plo do uso da função apresentada. Este caṕıtulo é um
caṕıtulo de referência, quer dizer, você não deverá lê-lo
como se fosse um romance. Tome conhecimento do seu
conteúdo e retorne quando for preciso.

– O quarto caṕıtulo: as funçoes da linguagem C++ vão ser
discutidas aqui. Uma função é um pequeno programa,
um algoritmo bem otimizado com o objetivo de executar
uma pequena tarefa. No caṕıtulo 7 elas vão adquirir um
outro nome, vão ser chamadas de métodos. Digamos que
uma forma rápida de explicar programação orientada a

objetos seria dizer que agora criamos variáveis capazes
de se automodificar com os seus próprios métodos (as
antigas funções). Em C fala-se de função, em C++ fala-se
de método. Os métodos são funções acopladas a um certo
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tipo de dados (variável).
C++ é uma linguagem inteiramente independente que ex-
pandiu a linguagem C1. Neste caṕıtulo vou mostrar-lhe
como se definem funções. Neste momento serão funções
e este aprendizado é essencial para depois lidar com os
métodos. Não dê muita importância a esta conceituação
difusa, vá em frente que aos poucos você irá compreender
que é método ou função. E em C++ há funções chamadas
globais! Na segunda parte eu voltarei a tratar disto e
também no caṕıtulo 6.

– O quinto caṕıtulo: dos nomes e dos seus tipos, em que
vou discutir a parte quase mais fundamental da teoria da
computação, as variáveis, os seus nomes e os seus tipos.
Não leia este caṕıtulo de uma vez, ele é um caṕıtulo de re-
ferência. Volte sempre que precisar, mas faça uma leitura
inicial. Ao chegar no caṕıtulo 7 você aprenderá que há
uma nova forma de pensar, t́ıpica de orientação a objeto,
que altera em profundidade o conceito de variável. Uma
classe é uma variável com objetos e métodos! Isto quer
dizer que o caṕıtulo quatro estará ultrapassado quando

você passar para a segunda parte do livro, mesmo assim,
didaticamente, eu preciso dele aqui.

– O sexto caṕıtulo vai lhe mostrar como C++ simula os pe-
riféricos, os dispositivos para onde os programas vão en-
viar dados ou de onde vão receber dados, tela do com-
putador, impressora, um disco, ou teclado. Você deverá
retornar a deste caṕıtulo com frequência, para comple-
tar as informações que ele guarda e usá-las em outras
situações. Na parte final deste caṕıtulo eu vou discutir a
classe string que é a forma com que C++ trata os textos,
e naturalmente, o lugar de texto é em algum arquivo em
disco.

– O sétimo caṕıtulo: vai representar uma revisão geral do

1C++ entende C portanto programas escritos em C ou com partes escritas
em C são também programas da nova linguagem.
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que foi visto na primeira parte. Nele você vai entender
tudo que foi discutido nos caṕıtulos anteriores e ele repre-
senta a entrada para a segunda parte. Vou mostrar-lhe,
detalhadamente, o que é uma classe e como elas foram
usadas nos caṕıtulos anteriores. Mas, possivelmente, você
já o terá lido quase todo no decorrer da leitura que fizer
dos outros caṕıtulos, é o que eu espero. Se for assim pule
logo para a segunda parte e comece a estudar os projetos,
voltando ao cápitulo 7 quando precisar de rever algum
conceito, recorra ao ı́ndice remissivo para isto.

Ao finalizar esta primeira parte você fez um curso geral sobre a
linguagem.

2. A segunda parte

Na segunda parte eu desenvolvi três projetos, nos caṕıtulos 8, 9, 10
usando alguma matemática como motivação para programar em C++.
Em cada caṕıtulo você vai encontrar mais ferramentas num processo
constrúıdo a partir da necessidade de resolver um determinado tipo
de problema. Cada caṕıtulo está dirigido para um projeto e todos
são independentes entretanto o caṕıtulo 9, que trata de gráficos, será
utilizado na última parte dos caṕıtulos 8 e 10. Em cada caso você
será orientad@ a um breve leitura do caṕıtulo 9.

• O oitavo caṕıtulo: vai tratar de aritmética. É um caṕıtulo in-
dependente que você pode deixar para estudar posteriormente.
Nele eu constrúı uma caculadora gráfica para números comple-
xos. Os programas vão usar gnuplot que é melhor explicado
no caṕıtulo 9.

• O nono caṕıtulo: vai discutir gráficos, mas usando um pacote
externo, gnuplot e você vai encontrar aqui um tutorial para
entender este pacote. Vou mostrar-lhe como fazer gráficos de
funções.

• O decimo caṕıtulo vai conduźı-lo à solução de sistemas de
equações lineares dentro da construção de funções polinomais
por pedaços. No final vou aplicar o que estudei de gráficos
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na visualização destes problemas. Este caṕıtulo depende do
anterior, o caṕıtulo 9 no uso que vai fazer de gnuplot.

• O décimo primeiro caṕıtulo : é um manual de referências da
linguagem. O seu objetivo é muito mais o de sugerir onde pro-
curar do que propriamente lhe oferecer todas as informações,
porque, se eu fosse colocar aqui todas as informações, este
caṕıtulo, sozinho, teria mais de 1000 páginas. Depois, existem
fontes de informação de primeira qualidade que é absoluta-
mente importante que você saiba onde estão e como usá-las,
é este o objetivo deste caṕıtulo, mostrar-lhe o caminho das
pedras.

Deixe-me chamar sua atenção para dois itens que não parecem fazer
parte do plano do livro, os dois ı́ndices, o anaĺıtico, que aparece no começo
e é um resumo do plano que descrevi acima, e o ı́ndice remissivo que apa-
rece ao final, antes da bibliografia. Fiz um esforço para indexar todas as
palavras importantes que aparecem no livro, faça uso do ı́ndice remissivo

para encontrar um assunto que você não sabe mais onde está no livro.
Também o caṕıtulo 11 deve lhe dar uma sensação de que ele deveria

ser chamado apêndice uma vez que ele é um “apanhado” de informações.
Esta é uma dúvida ao se escrever um livro: que “quantidade” de in-

formações deve ser apresentada para construir um processo “didático” -

sem empanturrar o leitor com informações. Até porque não será posśıvel
se dizer tudo! O objetivo que defini para este trabalho foi de que o livro
não ultrapasse 300 páginas e conduzisse o leitor a começar, efetivamente, a
programar em C++.

Agradecimento este livro, assim como tudo que tenho aprendido nos
últimos 10 anos, seria praticamente imposśıvel sem a existência de pro-

gramação livre. Colocar aqui todos aqueles a quem sou devedor seria uma
longa lista de itens e eu incorreria certamente na injustiça de me esquecer de
alguem, é praticamente tudo que roda sob Linux que na última instalação
de programas que executei, acusou a existência 350.000 itens instalados no
meu computador. Eu não faço uso direto da maioria destes itens, alguns
eu uso sem nem mesmo saber. Há nomes signficativos na comunidade do
software livre que todos os livros citam e que vou evitar de citar, como disse
acima, para não incorrer na injustiça de omitir um nome “menor”. Para
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dar um exemplo, uma das distribuições de Debian/Gnu/Linux, consagrou o
nome do Espy, um jovem que morreu aos 21 anos, em 11 de Julho de 2000,
preso ao leito em que viveu durante a sua curta vida. Espy deixou-nos todos
emocionados quando soubemos que um dos mais agitados programadores
da Internet, morria aos 21 anos de uma doença degenerativa do sistema
nervoso que o mantinha preso ao leito.

Que, ao mencionar Joel Espy Klecker, eu esteja rendendo a minha mais
profunda homenagem a todos os programadores e autores do sistema livre

da ciência, do conhecimento e da literatura da qual eu tambem faço parte.
Tarcisio Praciano-Pereira

tarcisio@sobralmatematica.org
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18 ÍNDICE REMISSIVO

for(), para(), 78

fprintf()

arquivo, 167

free(), 189

malloc(), 178

friends, 238

FSF, 49

funcao, 273

funç~ao
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funç~oes recursivas, 261

linguagem de programaç~ao,
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20 ÍNDICE REMISSIVO

interrupç~ao, 109
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e funç~ao, 240

método e funç~ao, 257
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aritméticas, 67

bit-lógicos, 72

lógicos, 67

lógicos, 62

operador extraç~ao, 40
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operaç~oes
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funç~ao, 166
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operaç~ao, 169
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