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Este livro aborda o tema Banco de Dados de forma acessivel aos alunos dos cursos de
graduacao, desde os tecnologos ate os da Engenharia da Computacao, que pretendem, muitas
vezes, num primeiro momento, ter uma visao mais clara do assunto como um todo. Como
professor percebi que a literatura de bancos de dados existente e bastante extensa e vai desde
os autores classicos, com livros pesados em todos os sentidos, tanto no tamanho fisico como
na complexidade com que o tema e abordado, ate obras bem basicas como se fossem tutoriais
de instalacao, passando por obras intermediarias de todos os tipos. Resolvi escrever um
conteudo baseado no que percebi de mais fundamental para que os primeiros passos sejam
dados. Enquanto nao se consegue dar o primeiro passo nada sai do lugar, mesmo que o
conhecimento se acumule. A meu ver o conhecimento e adquirido com mais facilidade quando
primeiro se faz uma visao geral e a partir dai vai-se analisando as partes do problema. E assim
como no todo, cada parte tambem carece de uma visao geral e depois estudada em partes. Os
bancos de dados que serao abordados neste livro sao os do tipo Relacional, os mais utilizados
na atualidade, e a pretensao e dar ao aluno, ou profissional interessado no seu
desenvolvimento, uma visao geral do todo e alguns detalhes das partes. Desta forma entendo
que se tera condicoes de avancar com as proprias pernas, sendo que os novos conhecimentos
se agregarao em torno deste pequeno nucleo que pretendo expor aqui.
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