
algoritmo, substantivo:

Processo ou conjunto de regras a seguir para a realização de cálculos 
ou outras operações de resolução de problemas, nomeadamente, por 
intermédio de um computador.
A palavra árabe original, al-Kwārizmī, «o homem de Kwārizm» (hoje, 
Quiva), procede do nome dado ao matemático do século ix Abū Ja’far 
Muhammad ibn Mūsa, autor de obras abundantemente traduzidas 
sobre álgebra e aritmética.
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Prefácio

Este livro é dirigido às pessoas que sabem que os algoritmos são 
importantes, mas para quem eles permanecem um enigma.

A inspiração para o livro surgiu enquanto trabalhava como diretor de 
promoção no Departamento de Ciências Computacionais da University 
College de Dublin. Ao longo de centenas de conversas com pais e alunos 
do ensino secundário, percebi que a maior parte das pessoas está ciente 
da existência dos algoritmos, graças à ampla cobertura mediática da 
Google, do Facebook e da Cambridge Analytica. Contudo, poucas sabem 
o que são os algoritmos, como funcionam ou de onde vieram. Este livro 
responde a essas perguntas.

O livro foi escrito para o leitor comum. Não é necessário qualquer 
conhecimento prévio sobre algoritmos ou computadores. Julgo que mesmo 
quem tenha estudado computação achará as histórias aqui incluídas sur-
preendentes, engraçadas e esclarecedoras. Os leitores que já saibam o que 
é um algoritmo talvez queiram dispensar a introdução. O meu objetivo é 
que os leitores se divirtam com o livro e aprendam algo de novo pelo meio.

Apresento desde já as minhas desculpas às muitas pessoas que esti-
veram envolvidas nos acontecimentos aqui descritos, mas cujos nomes 
não são mencionados. Quase todas as inovações são o resultado do tra-
balho conjunto de uma equipa, erigido a partir das descobertas dos seus 
antecessores. Para que o livro possa ser lido como uma história, tendo 
a concentrar-me num pequeno número de indivíduos-chave. Para mais 
detalhes, indico ao leitor interessado os artigos referidos na bibliografia.
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POEMAS QUE RESOLVEM PROBLEMAS

Em determinadas ocasiões, preferi uma boa história a uma exaus-
tividade entorpecedora. Se o seu algoritmo predileto estiver em falta, 
faça-me chegar essa informação e talvez o inclua numa futura edição. 
Quando descrevo como é que um algoritmo funciona, utilizo o presente 
do indicativo, mesmo no caso de algoritmos pertencentes ao passado. Uso 
a terceira pessoa do plural em vez de pronomes singulares específicos de 
género. Os valores em dólares referem-se sempre ao dólar americano.

Agradeço a quem generosamente me deu autorização para utilizar 
as suas palavras ou fotografias. Agradeço também aos meus assistentes 
nesta empreitada: o meu primeiro editor, Eoin Bleakley; o meu mentor, 
Michael Sheridan (autor); a minha agente maravilhosa, Isabel Atherton; o 
meu angariador de bibliografia, Conor Bleakley; a minha sempre paciente 
assistente editorial, Katherine Ward; toda a equipa da Oxford University 
Press; os meus revisores, Guénolé Silvestre e Pádraig Cunningham; e, por 
último, mas certamente não menos importante, os meus pais e a minha 
mulher. Sem a sua ajuda, este livro não teria sido possível.

Continuem a ler e divirtam-se!

Chris
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Sobre o autor
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de algoritmos. Há dezasseis anos que leciona e escreve sobre o assunto.

Enquanto era estudante, Chris aprendeu a programar sozinho num 
computador doméstico. Dois anos depois, vendia os seus programas de 
computador por correspondência a clientes de todo o Reino Unido.

Chris tem o bacharelato de Ciência (Hons) em Ciências Computa-
cionais da Queen’s University, Belfast, e o doutoramento em Engenharia 
Eletrónica da Universidade da Cidade de Dublin. Após concluir os estu-
dos universitários, trabalhou como consultor de software para a Accenture 
e, mais tarde, como investigador sénior para a Broadcom Éireann Research. 
Posteriormente, foi nomeado vice-presidente de engenharia na Massana, 
uma start-up na vanguarda do desenvolvimento de circuitos integrados 
e software para comunicações de dados.

Atualmente, Chris é professor associado e diretor do Departamento 
de Ciências Computacionais da University College de Dublin (UCD), 
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