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Capítulo 1

Introdução

Este caṕıtulo apresenta um contexto da linguagem Haskell. Trata-se de uma lingua-
gem de programação para propósitos gerais, destinada a construir programas para
computadores. Essa tarefa de geração de códigos pode ser realizada por qualquer
linguagem de programação. Nesta visão, o Haskell é uma proposta real e estável.
Objetiva-se aqui apresentar o Haskell, sua abrangência em relação às outras lingua-
gens, suas finalidades, etc. Esses tópicos são cobertos em textos espećıficos tais como:
[8, 9, 10, 2]. Um histórico da linguagem [11, 7] finaliza o caṕıtulo.

1.1 O que é o Haskell?

O Haskell é uma linguagem de programação funcional com tipos de dados bem-
definidos [12]. Os modelos para as estruturas de dados são baseados na Teoria dos
Conjuntos, enquanto as operações são descritas com o uso de funções entre os vários
tipos de conjuntos. Por exemplo, seja o conceito de domı́nio e imagem, mapeados por
números inteiros e ilustrados na Figura 1.1.
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Figura 1.1 – Mapeamento domı́nio versus imagem.
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Nesta figura, o conceito de função é exemplificado por f(x) = x2, um domı́nio de
inteiros, que é um tipo de dado, contendo números tais como 2, 3, etc. Assim, uma
imagem que também é definida por um tipo inteiro de dado. No caso, os números
4, 9, etc e assim sucessivamente. Em resumo, sobre a função f(x) = x2 foi aplicado
um conjunto de entradas, resultando em um outro conjunto como sáıdas. Este é o
pŕıncipio das linguagens funcionais, no qual o Haskell está inserido.

A linguagem Haskell é baseada no paradigma funcional, que consiste na escolha
de funções matemáticas que expressem o problema de forma declarativa, explicitando
a sua funcionalidade em funções matemáticas. Programar em uma linguagem fun-
cional significa basicamente definir funções matemáticas, conhecidas desde o ensino
fundamental, e utilizar o computador para avaliar essas expressões ou funções. As
linguagens com o paradigma funcional permitem, em geral, especificamente o Haskell,
que determinados problemas sejam resolvidos imediatamente por um novato, até um
elevado grau de abstração por programadores experientes.

Assim, todo um conhecimento sobre funções matemáticas do ensino fundamental
e médio, torna-se como um ponto de partida para o aprendizado do Haskell. Tal idéia
é reforçada pela Figura 1.2.
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Figura 1.2 – Uma função matemática com duas variáveis.

Para o exemplo da Figura 1.2, o cálculo da área de um retângulo é dado pela
base, b, vezes altura, a. Assim, a função que define esta área é dada por area(x, y) =
x × y, ou ainda farea(x, y) = x × y. Neste caso, as entradas de dados são os valores
de x e y, e os mesmos podem ter um tipo real ou inteiro. A imagem é um valor
resultante, definido pela função farea(x, y), com dois argumentos. Como será visto
oportunamente, uma implementação em Haskell para essa função é praticamente uma
reescrita da mesma com pequenas modificações. Os exemplos iniciais, análogos a este,
encontram-se no próximo caṕıtulo.

Em resumo, a linguagem Haskell também é conhecida como uma calculadora fun-
cional e a forma de avaliação dessas expressões evita que as mesmas resultem em
não-determinismos, mesmo quando forem parcialmente definidas.

1.1.1 Características do Haskell

Dos muitos aspectos que a linguagem Haskell apresenta, destacam-se:

X Estilo declarativo: não há o conceito de comandos como atribuição, a exemplo
de outras linguagens, e sim de casamento de padrões.
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X Conceitos sofisticados, tais como: polimorfismo, funções generalizadoras de
alta-ordem, avaliação das expressões/funções sob demanda ou preguiçosa (lazy
evaluation).

X Fácil e rápido aprendizado: este é um forte apelo aos iniciantes em programa-
ção [3].

X Apresenta uma fundamentação teórica: suporta em 100% o Lambda Cálculo.

X Aplicações: prototipação em geral, ensino de programação, inteligência artifi-
cial, construção de compiladores, etc. [3].

1.2 Paradigmas de Linguagens de Programação

O que é um paradigma? Há várias respostas para esta pergunta em face da abran-
gência da palavra, pois há muitas ciências e cada uma procura dar o seu melhor
entendimento ao conceito de paradigma [8, 10, 2, 9].

Contudo, ao especificar a pergunta para o que é um paradigma de linguagens
de programação?, essa teve seu escopo reduzido, mas ainda não está imune há uma
concordância ampla e irrestrita. Duas definições sumárias reportadas de A. Sampaio
em [13], retratam tal conceito com alguma precisão:

X Refere-se há um modelo, padrão ou estilo de programação suportado por lin-
guagens que agrupam certas caracteŕısticas comuns. Essa definição traduz que
as linguagens sob um dado paradigma, comungam propriedades em sua forma
de expressar o seu estilo de programação. Assim, há alguma fundamentação
que suporta aspectos do estilo de se programar.

X Relaciona-se a classificação de linguagens como uma conseqüência de decisões
de projeto que impactam radicalmente a forma na qual uma aplicação real é
modelada do ponto de vista computacional. Aqui o foco é sobre a aplicação a
ser desenvolvida, onde, para cada tipo de problema, há uma linguagem com-
putacional mais apropriada para tal tarefa.

Dentre os paradigmas de linguagens de programação citam-se os mais conheci-
dos: procedural, ora conhecido como seqüencial ou imperativo, orientação a obje-
tos, h́ıbridos, lógico, funcional, baseado em regras de produção, etc. As referências
[8, 10, 2, 9, 14] fornecem um embasamento sobre conceitos de linguagens de progra-
mação. Enfim, sob um destes paradigmas é que as linguagens de programação se
classifcam ou agrupam. Como exemplo dessas classes tem-se:

X Procedural: C, Pascal, Módula, etc.

X Orientação a Objetos: Smalltak, Simula.

X Hı́brido: Java, C++, etc.

X Lógico: Prolog [15, 16], Goedel [17], etc.

X Funcional: Lisp, ML, Haskell, Scheme, Miranda, etc.

X Regras de Produção: CLIPS, etc.

Neste contexto de linguagens de programação, o Haskell apresenta-se sob o para-
digma funcional, como uma linguagem moderna, com uma sintaxe elegante e precisa,
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destinada tanto à iniciação do ensino da programação quanto a ńıveis avançados da
área [18].

Ao contrário de linguagens como LISP, que possuem suas ráızes em 1960, o Haskell
vem se afirmando nesta última década, e com um crescimento de uso nos meios aca-
dêmicos e investimentos para fins comerciais. Detalhes sobre histórico de linguagens,
conceitos, paradigmas etc. podem ser encontrados em: [8, 10, 2, 9, 14].

1.2.1 O Paradigma Funcional

O paradigma funcional compreende um estilo de programação com alto ńıvel de abs-
tração, com soluções elegantes, concisas e poderosas. Suas funções computam um
resultado que depende apenas dos valores das entradas. Os programas são funções
que descrevem uma relação expĺıcita e precisa entre as entradas e sáıdas.

Adicionalmente, o Haskell apresenta-se sob uma fundamentação teórica, que é o
Cálculo Lambda1 (λ-Cauculus), caracterizando o paradigma funcional e permitindo
que provas sobre propriedades de programas possam ser realizadas com consistência
[19] .

1.2.2 Uma Visão Crítica

Dentro de uma visão cŕıtica do paradigma funcional [13], destacam-se:

X Vantagens:

X Construção eficiente de programas: a construção rápida de pro-
gramas impulsionam o caráter da aprendizagem e da prototipação de
programas complexos.

X Prova de propriedades: uma propriedade matemática do Cálculo
Lambda pode ser demonstrada no Haskell, bem como em um sentido
inverso, no qual um modelo do mundo real pode ser demonstrado pela
propriedade matemática.

X Transformação de programas: um programa inicial pode sofrer uma
otimização, sem que o mesmo perca a sua funcionalidade.

X Concorrência explorada de forma natural: como se percebe, no
mundo real a idéia de causa-efeito traduz que dada uma entrada, esta
segue de uma sáıda. Contudo, implementações de problemas interes-
santes do mundo real tem embutido as noções de não-determinismo e
paralelismo. Esses fatos levam a uma concorrência natural da necessi-
dade desses programas.

X Problemas:

X O mundo não é funcional?: indo ao encontro da afirmação do item
anterior, apenas as aplicações t́ıpicas da área de processamento de dados
seguem o padrão: entrada-processamento-sáıda.

1Assunto tratado no Caṕıtulo 8.
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X Implementações ineficientes: considerando que as funções têm um
caráter recursivo2 em suas definições, invariavelmente estas tendem a
ser mais ineficientes computacionalmente que as linguagens imperati-
vas. Contudo, a facilidade com que linguagens funcionais como Haskell
se comunica (interface) com outras linguagens, tal aspecto torna-se ir-
relevante.

X Mecanismos primitivos de entradas, sáıdas: inicialmente estas
funções eram precárias, mas linguagens como Haskell têm evolúıdo for-
temente em suprimir essas deficiências.

1.3 Histórico

Em 1987, na conferência FPCA’ 87 (Functional Programming Languages and Com-
puter Architecture), a comunidade de estudo das linguagens funcionais encontra-se
sob um dilema, levantado pelos seguintes pontos:

X Algumas dezenas de linguagens funcionais haviam sido propostas e implemen-
tadas até então.

X Em face do caráter funcional, todas com uma expressividade de sintaxe e se-
mântica são equivalentes entre si. Ou seja, a fundamentação funcional é comum
a todas estas linguagens.

X Uma motivação entre os participantes que uma linguagem funcional de con-
senso deveria impulsionar a área, haja vista que havia muitas linguagens fun-
cionais similares.

Assim, foi decidido que um comitê iria definir e projetar uma linguagem funcio-
nal comum, tal que novas idéias pudessem ser evolúıdas sob uma mesma linguagem,
com uma fundamentação estável, e que aplicações reais pudessem efetivamente ser
constrúıdas.

Os objetivos principais deste comitê quanto ao projeto dessa nova linguagem de-
veria seguir as restrições/especificações de projeto da linguagem, tais como [5]:

X ser viável para ensino, pesquisa e aplicações, incluindo sistemas de larga escala;
X ser completamente descrita via publicações no tocante à sua sintaxe e sua

semântica;
X não ser proprietária, tal que qualquer um pudesse implementá-la e distribúı-la;
X basear-se em idéias que envolvessem o senso comum;
X e, finalmente, deveria reduzir a diversidade desnecessária de outras linguagens

funcionais.

Adicionalmente, o projeto levantado pelo comitê da criação do Haskell3 previa
que a linguagem apresentasse um suporte para pesquisa na área de linguagens, exten-

2Esse conceito amplamente é explorado ao longo do livro, pois as funções são descritas recursiva-
mente, tornando-as equivalente há um procedimento seqüencial.

3O nome Haskell presta uma homenagem ao lógico matemático, Haskell Brooks Curry (1900–
1982), (detalhes em http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Curry.

html.) pelos trabalhos desenvolvidos na área da lógica, sua expressividade e equivalência ao Lambda
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sões de bibliotecas, e que incrementalmente essas novas caracteŕısticas pudessem ser
incorporadas às já existentes.

Após 10 anos da idéia inicial, na metade de 1997, o Haskell encontrava-se em uma
quarta versão de uma implementação computacional, e esta se mostra operacional e
incremental em relação às demais existentes no peŕıodo. Assim, em 1997 surgiu a
necessidade de se estabelecer uma versão final e estável, que seguisse a especificação
feita até então, e que permitisse futuras ampliações.

Assim, o Haskell 98 foi entitulado em 1997 dado seu estágio de amadurecimento
e consistência. Inicialmente, a biblioteca-padrão que acompanhava esta implemen-
tação é a Prelude.hs4, mas, ao longo dos anos e versões, várias outras bibliotecas
foram sendo incorporadas. Essas bibliotecas contêm funções com fins diversos, ga-
rantindo uma portabilidade e uma padronização das funções já existentes no Has-
kell. As bibliotecas constrúıdas têm funções dirigidas à entradas e às sáıdas de
dispositivos, ao sistema operacional, parte gráfica, interface com outras linguagens
de programação, etc. Uma relação atualizada dessas bibliotecas gerais, implemen-
tações de interpretadores e compiladores para Haskell, aplicações prontas, bibliote-
cas espećıficas, editores de código Haskell, etc, podem ser diretamente acessados em
http://www.haskell.org/libraries/.

1.4 Objetivos deste Livro

Dentre as motivações, propostas, objetivos deste livro, destacam-se:

X Promover uma teoria matemática, mostrando a sua instância em uma ferra-
menta computacional: a linguagem de programação Haskell.

X Organizar uma experiência acumulada de vários semestres em curso de gradu-
ação na área de computação e informática.

X Apresentar um material sobre Haskell com uma abordagem prática. Os concei-
tos são diretamente apresentados, seguidos por implementações, e sua respec-
tiva execução em código. Esse tipo de abordagem vai ao encontro dos anseios
de estudantes iniciantes em programação [20, 18].

X Disponibilizar este material, sob a forma de um livro, na ĺıngua portuguesa.

X Criar um material de referência dentro das Diretrizes Curriculares MEC, para
área de computação e informática (http://www.inf.ufrgs.br/mec/), em cur-
sos de bacharelado em ciência da computação, bacharelado em sistemas de
informação, engenharia de computação, licenciatura em computação, para dis-
ciplinas tais como: linguagens de programação, conceitos de linguagens de
programação, e ainda, programação funcional.

X Finalmente, apresentar uma possibilidade para iniciantes e especialistas da área
de programação, em uma visão funcional de construir programas [3, 20, 21].

Cálculo criado por Alonso Church (detalhes em http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/

Mathematicians/Church.html).
4Essa biblioteca traduz a idéia de abertura, um prelúdio, com várias funções iniciais dispońıveis

nos interpretadores e compiladores do Haskell.


