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Introdução: Linguagem de programação é uma maneira de trabalhar com comandos
que possam ser interpretados pela máquina. Umas das linguagens de programação
comumente utilizadas são Python e Pascal. O projeto AFRANCI Interfaces
Inteligentes utiliza das linguagens de programação para desenvolver softwares
inteligentes a fim de ajudar o usuário, sugerindo caminhos simples na execução de
tarefas. Objetivo: O objetivo deste estudo é verificar qual linguagem é mais adequada
para o Laboratório de Inteligência Computacional (LIC) desenvolver softwares
procurando simplificar o trabalho do programador. Além disso, foque a mão-de-obra
na pesquisa científica com o uso do eXtreme Programming. Metodologia: Foram
levantados dados em unidades especializadas e em fóruns de debate sobre as
linguagens de programação trabalhadas. Com isso, foram estabelecidos alguns critérios
de comparação como: (a) o tempo de execução, (b) quantidade de funções, (c) esforço
do programador e (d) tamanho de código, e assim é feito uma análise de qual
linguagem de programação levaria vantagem.  Para a construção de códigos na
linguagem Python, foi utilizado o pythonanywhere, uma página online em que pode-se
construir algoritmos pelo navegador. Para a construção de algoritmos em Pascal foi
utilizado o software PascalZim.
Testes comparativos foram feitos com ambas as linguagens. Resultados: Em relação ao
tempo de execução, a diferença de tempo entre o Python e o Pascal fica praticamente
imperceptível devido ao grande poder das CPUs atuais. Quanto à quantidade de
funções, o Python leva grande vantagem. Tal linguagem disponibiliza diversas funções
próprias. Na linguagem Pascal, o programador deve fazer praticamente toda a
programação devido a baixa quantidade de funções oferecidas. Isso acarreta maior
esforço por parte do programador.
Outro ponto que desequilibra a análise em favor do Python é o tamanho do código que
geralmente são menores em relação a outras linguagens. Um código em Pascal
normalmente é duas vezes maior do que um em Python. 
Devido ao código ser mais denso, ou seja, conter mais informações em um menor
tamanho de código, necessita de um maior conhecimento do programador para a
utilização da linguagem Python. Conclusão: Conclui-se que o Python é uma linguagem
de programação mais adequada para pesquisas científicas em comparação ao Pascal.
Uma das suas principais vantagens é a presença de grande número de funcionalidades.
Tornando o código menor e otimizando a programação.
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