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Introdução

O aproveitamento dos alunos nos cursos de 
Computação depende da compreensão destes no que 
diz respeito aos fundamentos teóricos de disciplinas 
como Algoritmos e Teoria da computação. Contudo, 
percebesse que na maioria dos casos, mesmo o aluno
que possui sólidos conhecimentos em matemática,
adquiridos no ensino fundamental e médio, sente 
dificuldade em traduzir processos matemáticos em 
modelos computacionais. É provável que essa 
dificuldade seja conseqüência tanto da extensa 
quantidade de conceitos abstratos estudados no 
decorrer do curso como também da diferença existente 
entre pensar matematicamente e pensar 
computacionalmente. Ou seja, não basta o aluno ser
capaz de resolver problemas baseados no ferramental 
trazidos do ensino médio, ele também deve saber, a 
partir da solução matemática, apresentar a 
correspondente solução computacional. De acordo com 
Setti & Cifuentes [6] “a construção de algoritmos exige 
do aluno capacidades de abstração, de análise e síntese, 
de raciocínio combinatório, e os cursos em geral, 
carecem de meios eficazes para que eles trabalhem suas
idéias e construam o seu próprio conhecimento”.

A proposta deste artigo é, com base nos argumentos 
citados, utilizar a ferramenta JFLAP (Java Formal 
Language and Automata Package) para auxiliar o 
ensino de computabilidade, de forma a minimizar a 
diferença entre o pensar computacional e o matemático,
criando uma intersecção entre matemática e 
computação, com o objetivo de facilitar a compreensão 
e melhorar o aproveitamento do aluno no estudo dos 
fundamentos teóricos das disciplinas Algoritmos e 
Teoria da Computação.

Fundamentação teórica

Muito antes da criação dos computadores, o 
matemático britânico Alan Turing, buscava um meio de 
definir com precisão o que uma máquina poderia ou 
não fazer, para isso ele definiu uma máquina abstrata
que poderia computar instruções em uma fita, esse 

conceito de máquina é chamado “Máquina de Turing”,
e no que tange ao limite do que é computável qualquer 
computador hoje é equivalente a uma “Máquina de 
Turing”.

Nas décadas de 40 e 50 criaram-se simplificações 
dessas máquinas, originalmente com o objetivo de 
modelar a função do cérebro, essas máquinas simples 
eram os “autômatos”. Os Autômatos são as formas 
mais usadas e de visualização mais clara do 
funcionamento de sistemas computáveis e normalmente 
o modo mais usado para o ensino de teoria da 
computação, devido a sua simplicidade e facilidade de 
representação visual. A base dos Autômatos consiste 
em um conjunto de possíveis estados do seu sistema e 
um segundo conjunto que representa os possíveis 
eventos (ou entradas), uma transição acontece quando 
um evento/entrada provoca uma mudança de estado.
Existem duas formas de representar um autômato, 
usando uma tabela de transição ou um diagrama (Fig. 
1A), onde temos um autômato e a pilha de uma
máquina de refrigerante (CokeMachine), sistema 
comumente usado para exemplificar o uso de 
autômatos.

A entrada deste autômato consiste em:
1 – Moeda 0,50
2 – Moeda 1,00
3 – Pedir Refrigerante
4 – Pedir Troco

Os estados são
Q1 = esperando entrada, sem valores pendentes.
Q2 = esperando entrada, 0,50 pendente.
Q3 = dando troco (esvaziando pilha).

A pilha representa a quantidade de refrigerantes ou 
moedas de 1,00 disponíveis.

Formas visuais como os diagramas de autômatos são 
meios mais simples de assimilar um conceito abstrato e 
de difícil compreensão, a tabela de transição, embora 
equivalente ao diagrama, é menos intuitiva e de maior 
complexidade.



Material e métodos

A. Simulador

Ferramenta visual usada para criar e simular diversos 
tipos de autômatos e converter diferentes 
representações de linguagens. Seu principal objetivo é 
facilitar o aprendizado de teoria de linguagens, 
facilitando tanto a criação de autômatos, quanto a 
verificação se estão corretos.

B. Critérios

Foram avaliados e comparados quatro simuladores, 
(tabela 1). Para essa análise, levou-se em conta um
conjunto de critérios, tais como a facilidade de 
instalação, facilidade de uso, plataformas suportadas e 
completude. Além disso, no curso de Licenciatura 
Plena em Computação, da Universidade Federal Rural 
de Pernambuco (UFRPE), foi pesquisado se os 
professores da disciplina Introdução a Teoria da 
Computação, adotaram algum simulador no auxílio ao
estudo da referida matéria. De posse desses dados, foi
comparado o desempenho dos alunos que estudaram
com auxilio de simulador com o desempenho dos que 
estudaram apenas a parte teórica.

Resultados

A. Comparação dos Simuladores

Dentre os simuladores estudados o JFLAP (Fig. 1B)
de destacou por ter uma curva de aprendizado reduzida 
e gradativa, suportando desde autômatos simples até 
uma Máquina de Turing completa, permitindo o uso do 
simulador durante todo o curso. Outro ponto positivo é 
seu funcionamento em todos os Sistemas Operacionais
e seu comportamento adaptado a cada plataforma em 
que é executado.

B. Pesquisa na UFRPE

Ao estudar o comportamento e o desempenho dos 
discentes do curso de Licenciatura Plena em 
Computação da UFRPE, no período de 2004 a 2009, 
com exceção de 2006, cujos dados não foram obtidos, 
observou-se que nos semestres onde não foi utilizado 
simulador durante as aulas de Teoria da Computação,
houve uma dispersão maior do que nos semestres em 
que se adotou a ferramenta, chegando a pouco mais de 
25% de dispersão. Além disso, as notas alcançadas 
pelas turmas que utilizaram simulador também foram 
mais expressivas, ficando mais de 35% dos discentes 
acima da média, que na referida instituição equivale a 
sete (Fig. 1C).

Diante dos resultados obtidos, confirma-se que a 
utilização de programas de simulação contribuiu 
fortemente para um melhor desempenho dos alunos. 
Outro aspecto positivo descoberto foi que é possível 
tornar o processo ensino-aprendizagem em Teoria da 
Computação algo interessante e de fácil compreensão 
através do uso de programas computacionais. 

Discussão

Embora diversas metodologias tenham sido 
discutidas, alguns professores ao ensinarem à disciplina 
Teoria da Computação, ainda preferem utilizar a 
metodologia tradicional, usando lápis e papel, ensinado
sem ajuda de software, limitando-se ao uso de tarefas 
que não necessitam do computador. Esse é um dos 
fatores que contribuem para o desinteresse e a 
dificuldade de aprendizagem dos alunos na referida 
disciplina. 

O uso da ferramenta de simulação, além de chamar a 
atenção do aluno, que teria uma aula diferenciada, 
também o auxiliaria, na medida em que ele tem a 
possibilidade de interagir com a Teoria a Computação 
e com os Autômatos.
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Tabela 1. Quadro comparativo do desempenho dos simuladores.

Critérios
Simulador Facilidade de 

Instalação
Facilidade de 

Uso
Plataformas Suportadas

Completude

JFLAP Precisa ser instalado Muito fácil
Windows, Linux e MacOSX. 
Comportamento adaptado a cada plataforma 
em que é executado.

Completo

Turing Machine Simulator
Instalação 
desnecessária

Fácil Web. Browser que suporte Applets.
Apenas Turing Machine

Visual Turing Machine Precisa ser instalado Mediano Windows Apenas Turing Machine

Visual Automata Simulator Precisa ser instalado Mediano
Windows, Linux e MacOSX. Baseado no 
MacOSX (Apple). em plataformas diferente 
do MacOS se comporta de forma estranha.

Apenas Autômato

Figura 1. A) Representação de autômato: na forma de tabela de transição e de diagrama; B) Interface de simulação da ferramenta
JFLAP; C) Estudo do comportamento e desempenho dos discentes do curso de Licenciatura Plena em Computação da UFRPE na 
disciplina Introdução a Teoria da Computação, no período de 2004 a 2009.


