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Abstract. This study aims to present a tool to assist in learning the 

manipulation language called Structured Query Language data (SQL). We 

conclude that the tool presented efficiently and effectively the objectives 

proposed in this paper. 

Resumo. Este estudo tem como objetivo apresentar uma ferramenta para 

auxiliar à aprendizagem da linguagem de manipulação de dados denominada 

Structured Query Language(SQL). Através da manipulação de uma pseudo 

linguagem mais simples de ser assimilada e analisada. 

1. Introdução  

Segundo Rodrigues (2002), durante o processo de ensino-aprendizagem de fundamentos 

de programação nota-se que grande parte dos alunos apresentam dificuldades em 

assimilar as abstrações envolvidas. Dificuldades também encontradas na aprendizagem 

de cláusulas SQL. Em virtude dessas dificuldades, justifica-se a criação de uma 

ferramenta que auxilie no aprendizado da linguagem de manipulação, permitindo o uso 

de uma pseudo linguagem que facilite o entendimento, possibilitando ver na prática e 

em tempo real as consultas ao banco de dados.  

Este trabalho está dividido da seguinte forma: na seção 2 são apresentados 

conceitos importantes para o desenvolvimento, sendo estes: Classes e Objetos, 

Ponteiros, Lista Encadeada, Arquitetura do Banco de Dados e Operações de Busca, Java 

e SQL. Na seção 3, será descrita a metodologia da ferramenta. Na seção 4 são 

apresentadas as considerações finais. 

 

2. Tecnologias Envolvidas  

Agora uma análise dos conceitos que utilizamos na criação da ferramenta. Detalhando o 

caminho seguido para a finalização do projeto. A linguagem utilizada, o conceito de 

classes e objetos, lista encadeada, ferramentas que nos auxiliaram para ser possível a 

manipulação e metodologia da ferramenta Tupan. 



2.1. Classes e Objetos 

Um programa é visto como um conjunto de objetos que se comunicam. Na Figura 1, 

cada objeto mantém informações internamente, o que chamamos de atributos. Dessa 

forma, um sistema desenvolvido utilizando a Programação Orientada a Objetos (POO) 

possui objetos que colaboram entre si, executando tarefas específicas em busca de um 

objetivo comum. Esses Objetos são usados para representar entidades do mundo real, ou 

seja, eles são usados para representar abstrações que fazem parte da solução do 

programa. (Bezerra et al, 2012). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Interação entre objetos 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

 

2.2. Ponteiros 

A melhor forma de manipular dados em memória é utilizando Ponteiros, pois ao invés 

de criar várias variáveis e manipulá-las, se torna mais simples ter uma variável do tipo 

ponteiro, onde se pode obter o endereço na memória Random Access Memory (RAM), 

e assim deixar o programa mais flexível, Langsam e Augenstein (1995), o valor de um 

ponteiro é uma posição de memória e os valores dos ponteiros podem ser atribuídos 

como quaisquer outros valores. Um exemplo seria a manipulação de arquivos texto. Ao 

abrir um arquivo, ele fica em um endereço de memória, e para pegar seu conteúdo ele é 

manipulado através desse endereço. Em um cenário onde não há ponteiros para 

manipulação do arquivo texto, fica inviável seu processamento, pois o arquivo pode ser 

alterado, ou o programa pode ter substituído a variável. [Tenenbaum, Langsam e 

Augenstein 1995]. 

 Porém essa prática pode ser perigosa, apesar de flexível, conforme Tenenbaum, 

Langsam e Augenstein (1995), se dois ponteiros X e Y tiverem o mesmo valor, as 

variáveis X e Y são idênticas e se referem ao mesmo objeto, portanto uma alteração na 

variável X acarreta na alteração da Y e vice-versa. Portanto, cada tipo de variável, seja 

numérica, texto, arquivo, dentre outros tipos, possui um tamanho reservado na memória, 



e o caminho inicial que denomina-se de ponteiro. É ele que contém o endereço do dado 

na memória RAM. 

 De acordo com a Figura 2, nota-se uma tabela representando as variáveis, e 

respectivamente seu endereço de memória. Como a variável com conteúdo numérico 

denominada nValor possui o endereço de memória 1984, assim como a variável com 

conteúdo texto denominada cTexto possui o endereço de memória 1993 e a variável 

com conteúdo matriz denominada de aArquivo possui o endereço de memória 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Exemplificação de Ponteiros na memória 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

 

A variável nValor (com conteúdo numérico) possui o endereço de memória 1289, 

independente de seu conteúdo. 

2.3. Lista Encadeada 

Quando se pretende carregar vários dados na memória, sem ter um limite conhecido, 

geralmente é utilizado o conceito de Lista Encadeada, que diferentemente de vetores e 

matrizes, tem sua alocação de dados dinâmica e sempre variável. Por exemplo, ao fazer 

um cadastro de funcionários, não é viável colocar um tamanho fixo de funcionários 

cadastrados para aquele setor, pois o número pode variar. A manipulação de dados 

funciona carregando os dados na memória (através de ponteiros, onde apesar de ter um 

valor para uma variável, ela também tem um endereço) e acessando eles conforme 

termos de pesquisa ou busca. Dessa forma, um Sistema gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) consegue fazer uma pré-indexação de dados para a pesquisa, além de uma 

indexação de arquivos para leitura. Segundo Saliba Junior (2007), há benefícios e 

malefícios ao utilizar ponteiros para manipulação de dados, por exemplo, manipular 

facilmente os dados sem precisar da estrutura de uma matriz, porém a complexidade do 

código aumenta exponencialmente. 



 Há dois métodos de manipulação de arquivos com lista encadeada, o primeiro é 

o Alocação por Lista Encadeada e o segundo é o Alocação por Lista Encadeada 

utilizando uma tabela na memória. O primeiro caso basicamente é alocação de dados 

através de uma Lista, porém, o método de acesso pode se tornar lento, já que será 

preciso percorrer cada posição, para encontrar o dado buscado. O segundo é semelhante 

ao primeiro, porém a alocação fica diretamente na memória RAM, fazendo com que, ao 

buscar um dado, ao invés de abrir o conteúdo dos arquivos e ler novamente os dados, 

basta procurar em uma Tabela temporária na memória RAM, e através disso manipular 

a informação. Nesse método, o único empecilho é o consumo de memória, já que, ao 

abrir vários arquivos e carregar os conteúdos necessários em memória, a RAM pode 

ficar comprometida. Abaixo, um diagrama explicando o funcionamento de uma lista 

encadeada na manipulação de dados focando no Sistema Compacto de Banco de Dados 

Cartagena (2008). 

 A Figura 3 representa a manipulação de dados de uma Lista Encadeada, onde há 

um início e um fim, e é possível passar por todos os itens através de um laço, por 

exemplo, abaixo há 4 Dados, sendo que o primeiro aponta para o segundo que aponta 

para o terceiro que aponta para o quarto que aponta para o quinto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação de funcionamento de Lista Encadeada  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

2.4. Arquitetura do Banco de Dados 

A Arquitetura de um Banco se baseia em integração dos dados, por exemplo, para 

Heuser (2008), Banco de Dados é um conjunto de dados integrados que tem por 

objetivo atender a uma comunidade de usuários. Já para Damas (2007), um banco de 

dados consiste em uma coleção de dados estruturados, organizados e armazenados de 

forma persistente. Esse persistente seria pela durabilidade, já que os dados salvos ficam 

armazenados no disco rígido e não na memória volátil (memória RAM). 



 Porém o mais interessante na arquitetura de um banco, está na otimização e 

flexibilidade no controle das informações, por exemplo, em instruções SQL. Segundo 

Heuser (2008), na instrução SQL, o programador não faz referência a algum tipo de 

caminho de acesso, o próprio SGBD decide quais caminhos de acesso serão 

eventualmente usados para execução da instrução. Ou seja, ao fazer clausulas de seleção 

de dados, ou até mesmo atualização ou inserção, o próprio sistema identifica caminhos 

apropriados para colher os dados ou para manipulá-los, sem que o programador se 

preocupe com essas definições. 

 Conforme Damas (2007), antes do aparecimento dos SGBD, os dados eram 

armazenados em arquivos, onde existem dois tipos de arquivos de dados, os arquivos 

delimitados e os arquivos de registros com comprimento fixo. Portanto, é possível 

manipular um banco com arquivos texto, mesmo que para exemplificação aos usuários, 

como clausulas de seleção de dados. 

 Conforme representação, na Figura 4, é possível verificar a manipulação de 

dados de um arquivo texto, onde o conteúdo após a leitura é tabulado para 

manipulações. 

 

 

Figura 4. Exemplificação de tratamento de conteúdo de arquivos de texto  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

2.5. Operações de Busca 

As buscas de dados se baseiam em Tabelas, para Tenenbaum, Langsam e Augenstein 

(1995), uma tabela é um grupo de elementos, cada um dos quais chamado registro, 

sendo que a tabela pode ficar totalmente na memória, totalmente em armazenamento 

auxiliar ou pode ser dividida em ambos. 

 Portanto, uma busca de informações, depende da estrutura da tabela em 

memória. Segundo Tenenbaum, Langsam e Augenstein (1995), as pesquisas na 

memória principal (memória RAM) são chamadas de buscas internas, enquanto as de 

maior parte mantidas em tabelas auxiliares são chamadas de buscas externas. Em ambos 

os casos, a tabela inteira será percorrida para procura dos dados. 



 Existem vários tipos de busca de dados, porém o algoritmo mais simples, é a 

busca de argumentos, conforme Tenenbaum, Langsam e Augenstein (1995), onde 

explicam que um algoritmo de busca é o que aceita um argumento X e tenta encontrar 

um registro que tenha essa chave igual a X, onde a busca pode retornar o registro ou um 

ponteiro. Dessa forma, a pesquisa irá receber argumento(s) e através desse, irá percorrer 

as tabelas e dados em memória RAM, e os que satisfazerem a condição, serão 

mostrados, armazenados ou manipulados. 

 Na representação da Figura 5, foi feito um filtro simples, onde a idade de cada 

pessoa seria 13, de 8 registros, foram encontrados 3, com isso é possível através de 

operações de busca a filtragem e comparação dos dados. 

 

 

Figura 5. Representação de filtragem de dados  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

2.6  Linguagem Java 

A linguagem de programação Java foi criada em 1995 pela antiga Sun 

Microsystems, hoje incorporada pela empresa Oracle.  

Para Braz (2006), apesar de relativamente nova, a linguagem obteve uma 

espetacular aceitação por programadores do mundo inteiro. Dentre vários fatores 

que colaboraram com isso, o fato da linguagem possuir orientação a objetos e 

independência de plataforma foi determinante para seu sucesso. Com o advento da 

Internet, à comunicação entre plataformas heterogêneas se tornou fundamental, 

fazendo com que o Java fosse à tecnologia perfeita para este novo cenário. 

Assim como outras linguagens: C++, Python, Ruby, Smalltalk, Javascript, C#. 

Java também é orientado a objetos. 

2.7 Structured Query Language (SQL)  



Segundo Damas (2007) SQL é uma sigla inglesa de “Structured Query Language” que 

significa, em Português, Linguagem de Consulta Estruturada, uma linguagem padrão de 

gerenciamento de dados que interage com os principais bancos de dados baseados no 

modelo relacional. A SQL foi projetada e implementada pela IBM, como uma interface 

para o sistema de banco de dados relacional SYSTEM R, tendo sido chamada 

inicialmente de Structured English Querry Language (SEQUEL).  

 Alguns dos principais sistemas que utilizam SQL são: MySQL, Oracle, Firebird, 

Microsoft Access, PostgreSQL (código aberto), HSQLDB (código aberto e escrito em 

Java). 

Alguns dos principais sistemas que utilizam SQL são: MySQL, Oracle, Firebird, 

Microsoft Access, PostgreSQL (código aberto), HSQLDB (código aberto e escrito em 

Java). 

 Macoratti (2010) destaca as seguintes características em SQL: 

a) Criação de bases de dados; 

b) Segurança de acesso aos dados; 

c) Integridade de transações; 

d) Manipulação e controle de dados; 

e) DDL (Uma linguagem de definição de dados); 

f) DML (Uma linguagem de manipulação de dados); 

g) DCL (Uma linguagem de segurança de dados). 

 Alguns dos principais comandos SQL para manipulação de dados são: INSERT 

(inserção), SELECT (consulta), UPDATE (atualização), DELETE (exclusão). Ela 

possibilita ainda a criação de relações entre tabelas e o controle do acesso aos dados. 

3. Ferramenta TUPAN 

A ferramenta foi desenvolvida utilizando a linguagem Java com classes e objetos, 

manipulando arquivos texto. 

O programa ao iniciar, carrega em listas encadeadas (ponteiros) de objetos 

valores que representam chaves primárias, chaves estrangeiras, registros e definições de 

campos e tabelas. Esses dados estão dentro de arquivos texto, com a extensão .bdt, pré-

formatados para o carregamento correto das informações, quando o início das linhas é o 

caracter '>' que identifica uma linha com registros e dados, já quando começa com '*' 

identifica se é alguma chave primária ou estrangeira, se começar com '[' identifica o 



início ou o fim de uma tabela. Além desses arquivos, é carregado também um arquivo 

de conversões entre a pseudo linguagem TUPAN e a linguagem SQL. 

Como a ferramenta foi desenvolvida utilizando a linguagem Java, ela possui 

flexibilidade para ser executada tanto em sistemas Windows como distribuições Linux 

como demonstra a Figura 6. 

Figura 6. Tela principal da ferramenta 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

O programa contém algumas ferramentas que auxiliam no entendimento do tema 

Banco de Dados e na manipulação e configuração de registros no programa TUPAN 

(como janela de Log, explanação sobre SQL, conversão de consultas TUPAN de/para 

SQL). Porém, 3 ferramentas se destacam: 

3.1 - Interpretação SQL 

A ferramenta de Interpretação SQL tem como foco, mostrar ao usuário, como fazer uma 

operação de seleção (SELECT), com validações simples como campos existentes, 

tabelas existentes e relacionamentos simples. Alertando ao usuário caso tenha algum 

erro na consulta elaborada. 

 

 



Uma limitação atual da ferramenta é a não interpretação do conteúdo do where, 

group by e joins compostos (com mais de um teste ou mais de um relacionamento) 

como demonstra a Figura 7. 

 

Figura 7. Tela de Interpretação de Consultas 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

3.2 - Cláusula Gráfica 

Na ferramenta de Cláusula Gráfica, é possível selecionar um tipo de consulta, como 

Inserção, Seleção, Atualização ou Exclusão, além de ter outros recursos, como pegar 

automaticamente o relacionamento entre duas tabelas, manipulação de campos, 

filtragem gráfica dos dados e a geração da consulta na pseudo-linguagem TUPAN ou 

via SQL como é demonstrado na Figura 8. O foco dessa ferramenta é o auxílio na 

montagem das consultas, pois muitas vezes, podem ser confusas as cláusulas. 



 

Figura 8. Tela de montagem de Cláusulas graficamente 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

3.3 - Pesquisa Trechos 

A ferramenta de pesquisa de trechos utiliza o conceito de Busca em Arquivos, onde 

através de um caracter ou uma palavra qualquer, é pesquisado o conteúdo das 4 listas 

encadeadas, a de Chaves Primárias, a de Chaves Estrangeiras, a de Registros e a de 

Tabelas e Campos. Através de trechos que são coincididos, são montados os dados em 

tela como demonstra a Figura 9. 

Figura 9. Tela de filtragem de conteúdo das listas encadeadas 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

Havendo a necessidade de manipular diversos dados simultaneamente, e sem 

prejudicar o desempenho, sendo viável então, utilizar o conceito de Lista Encadeada, ao 



contrário de Vetores e Matrizes, a Lista Encadeada não tem um limite fixo de dados, ou 

seja, podendo inserir e remover dados facilmente. 

3.4 – Exemplo prático 

Quando um usuário vai realizar uma consulta SQL entre as tabelas de professores e 

notas da base de dados escola, primeiramente ele pode usar o recurso de Cláusula 

Gráfica (conforme Figura 10), selecionando a opção de SELECT, assim é possível 

escolher as duas tabelas que serão relacionadas e o tipo de relacionamento, no caso foi 

selecionado para privilegiar o relacionamento a esquerda (LEFT JOIN), e não foi feito 

nenhuma filtragem, por último clicando no botão Gerar. 

 

Figura 10. Tela de Recurso da Cláusula Gráfica 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Com a cláusula gerada, o usuário irá testar utilizando o recurso de Interpretação 

(Figura 11), se houver algum erro de sintaxe nos relacionamentos, ou na seleção de 

dados, será mostrado ao usuário uma breve descrição do problema. Sendo que todas as 

opções disponíveis pode utilizar tanto SQL como a pseudo linguagem TUPAN feita 

totalmente em português. 

 

Figura 11. Tela de filtragem de conteúdo das listas encadeadas 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sendo possível fazer a conversão das consultas entre SQL e a pseudo linguagem 

TUPAN, através do recurso Conversão SQL <-> TUPAN (Figura 12). Dessa forma a 

ferramenta auxilia os testes em consultas, além da montagem, aprimorando o 

conhecimento do usuário. 

 

Figura 12. Tela de Conversão SQL para Tupan 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2014 

 

4. Conclusão 

A pesquisa do trabalho foi qualitativa, sendo que a intenção é que, outros alunos em um 

futuro possam melhorar a ferramenta e aperfeiçoar sua experiência de uso. Para 

demonstrar o interesse dos usuários, foi aplicado o questionário em dois colégios 

técnicos de Bauru, onde as respostas foram favoráveis para o desenvolvimento da 

ferramenta. 

Baseado no levantamento dos resultados da pesquisa aplicada em dois colégios 

técnicos de Bauru foi detectado como maior dificuldade dos alunos o aprendizado sobre 

a linguagem SQL no ponto da aplicação dos comandos de consulta (Select) com Join 



(junções). Devido a esses resultados a ferramenta foi construída para cobrir essa 

dificuldade tendo como técnica a possibilidade da utilização de uma pseudo-linguagem 

que tem o intuito de facilitar os primeiros contatos dos alunos com essa linguagem de 

consulta aos dados. Para a construção da ferramenta foram utilizados os conceitos de 

um SGBD para construir as bases de dados para aplicação dos estudos e exercitações da 

ferramenta, bem como técnicas de orientação a objetos e estrutura de dados para a sua 

construção. O intuito da ferramenta é ser um primeiro ponto de contato do aluno com a 

linguagem de consulta aos dados, dando a possibilidade do aprendizado através de uma 

pseudo-linguagem de mais fácil entendimento, já que se baseia na linguagem escrita. 

Facilitando assim, a continuidade do aluno no aprendizado dessa linguagem pelos 

métodos tradicionais. 

A ferramenta pode ser parte de um framework de estudo da linguagem de 

consulta e manipulação de dados, ficando como indicativo para trabalhos futuros a 

continuidade do desenvolvimento de outros módulos da ferramenta para compor esse 

framework. 
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