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Título:    Charles Babbage (1791-1871) e a mecanização do cálculo:  
das engrenagens à “máquina de pensar” 

 
Autor:     Eli Banks Liberato da Costa 
 
 
 
Resumo: 
 

O tema das origens dos computadores tem despertado controvérsias que 

nem sempre ficam bem esclarecidas. Este trabalho pretende contribuir com esse 

assunto focalizando as máquinas calculadoras mecânicas projetadas na primeira 

metade do século XIX por Charles Babbage (1791-1871). São apresentadas as 

principais motivações de seu inventor, suas ideias, dificuldades e engenhosidade 

ao enfrentar alguns problemas técnicos completamente novos e desafiantes. 

Analisamos também as motivações e solução francesa para resolver os problemas 

de cálculo. 

No contexto dessa época, aprofundamo-nos na questão da comunicação do 

homem com a máquina, então uma intrigante novidade que gerou entusiasmos, 

controvérsias e muitas especulações. Destacamos a percepção de Babbage de 

que havia “alguma leve analogia com as faculdades da memória”, ideia 

compartilhada com alguns de seus contemporâneos. Surge então, já naquela 

época, a ideia da “máquina de pensar”, ancestral da idéia mais recente do 

“cérebro eletrônico”. Finalmente referimo-nos ao não tão expressivo legado 

técnico de Babbage em contraposição a um significativo e envolvente fato dele ter 

estimulado uma abertura para uma nova e fascinante atividade humana: o diálogo 

do homem com a máquina de sua criação. 
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pensar;  mente humana  



 6

Title:     Charles Babbage (1791-1871) and the mechanization of 
calculus: from the gears to the “thinking machine” 

 
Author:   Eli Banks Liberato da Costa 
 
 
 
Abstract: 

 

The theme of the origins of computers has aroused controversies that are 

not always well enlightened. This paper intends to contribute to the subject 

focusing on the mechanical calculating machines designed in the first half of the 

nineteenth century by Charles Babbage (1791-1871). It presents the main 

motivations of its inventor, his ideas, difficulties and ingenuity to face some 

completely new and challenging technical problems. We also analyze the French 

motivations and solution to solve calculus problems. 

In the context of that time, we examined carefully the question of 

communication between man and machine, so far an intriguing innovation that 

generated enthusiasm, controversy and many speculations. We highlight 

Babbage’s perception that there was "some slight analogy to the operation of the 

faculty of memory", an idea shared by some of his contemporaries. Even at that 

time, then, the idea of the "thinking machine" arose, ancestor of the more recent 

idea of the "electronic brain". Finally we refer to the not so expressive Babbage’s 

technical legacy as opposed to a meaningful and engaging fact that he stimulated 

an opening for a new and fascinating human activity: the dialogue between man 

and the machine of his creation. 
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History of Science; History of computing; Charles Babbage; thinking machine; 
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Introdução 

O tema sobre as origens dos computadores e sua programação torna-se a 

cada dia mais amplo, mais profundo e mais rico, embora muitas vezes 

controverso. Isto se deve ao empenho de pesquisadores, historiadores, 

comentaristas, estudantes e curiosos que geralmente não são suficientemente 

rigorosos como tal trabalho exige.  A História da Ciência, como disciplina moderna 

e sistematizada, vem ao encontro dessa urgente necessidade de um trabalho 

sério e preciso. 

O simples levantamento enciclopédico e estudo dos fatos passados não é 

mais suficiente para gerar esclarecimentos objetivos, principalmente se o contexto 

histórico não for respeitado. Faz-se necessário um trabalho minucioso de pesquisa 

acurada através de averiguações profundas, concentrando-se em documentos de 

época, procurando novos caminhos, novos pontos de vista, enfim, uma profunda 

análise epistemológica abordando processos internos da questão. A análise do 

contexto externo, representado pela ciência e sociedade da época estudada, 

também é de fundamental importância, bem como a historiografia envolvida, que 

são características da pesquisa em História da Ciência.1 

Particularmente no caso das ciências da computação, ao fazermos a 

análise externa, devemos considerar a internacionalização da pesquisa, 

levantando fatos e tendências dos mais diversos locais, países e culturas, 

                                                   
1 Alfonso-Goldfarb, “Documentos, Métodos e Identidade da História da Ciência”, 5-9. 
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comparando-os entre si, a fim de observar as interações entre essas diversas 

fontes.2 

No sentido de contribuir para esses estudos, este trabalho visa um 

aprofundamento na questão da comunicação do homem com a máquina, 

enfocando uma época de significativo desenvolvimento que foi o século XIX, 

ocasião em que as realizações técnicas tiveram um grande impulso na história da 

humanidade. 

Personagem relevante nesse processo, o matemático inglês Charles 

Babbage (1791-1871) com suas máquinas calculadoras programáveis totalmente 

mecânicas, motivado principalmente por necessidades de cunho extremamente 

imediatista, procurando atender uma enorme demanda pela produção de tabelas 

numéricas que urgentemente e cada vez mais, deveriam ser exatas, precisas e 

rapidamente disponíveis, abriu novas fronteiras inventando mecanismos, criando 

situações e levantando questões que desde aquela época, acabaram por conduzi-

lo, juntamente com alguns outros estudiosos, a perceber semelhanças e 

aproximações com as operações da mente humana. 

Alguns estudiosos atuais consideram que desde a época de Babbage, 

começou a firmar-se o conceito de programar um maquinário para executar uma 

determinada sequência complexa de operações definidas entre muitas outras 

possibilidades. A máquina passou a prestar um determinado serviço que devia ser 

                                                   
2 Schlombs, “Toward International Computer History”, 108. 
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solicitado formalmente dentro de um leque quase infinito de opções que ela 

disponibilizava; novidade estimulante para aquele início do século XIX. 

Analisamos as motivações principais que impulsionaram os inventos de 

Babbage em sua época. Comparamos o seu trabalho com as motivações 

francesas suas contemporâneas que se misturaram às inglesas produzindo 

resultados diferentes. 

Procuramos apresentar alguns detalhes relevantes das máquinas de 

Babbage, suas ideias, dificuldades e engenhosidade com o trato dos problemas 

com que ele se deparou. Destacamos sempre os desafios e as soluções técnicas 

por ele encontradas ao procurar atender a necessidade de estabelecer uma 

relação de diálogo com o maquinário. 

Apesar do brilhantismo dos projetos de Babbage, acreditamos que seus 

esforços dispensados nas áreas da mecânica e da técnica, não resultaram num  

impulso à ainda inexistente ciência da computação, como querem alguns, 

principalmente se considerarmos suas soluções engenhosas e intrincadas na área 

da mecânica aplicada. O grande legado de Babbage ao projetar suas máquinas, 

não foi exatamente tecnológico, mas sim uma grande abertura para uma atividade 

humana que era novidade e que começou a exercer fascínio: o diálogo do homem 

com a máquina que ele próprio criou.  

Finalmente analisamos as repercussões que ocorreram em sua época e 

que prosseguiram em tempos adiante, seus colaboradores, admiradores, e 

críticos. Por conta da comunicação do homem com a máquina, desde aquela 
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época especulou-se por vários pontos de vista, se uma máquina poderia vir a 

“pensar”. Talvez este seja o motivo do fascínio pelo tema despertado desde o 

início do século XIX o qual, tendo já passado no século XX pela idéia do “cérebro 

eletrônico”, até hoje nos remete ao futuro. Procuramos portanto, apresentar a ideia 

dessa incrível “comunicação”, no contexto de algumas de suas origens, em sua 

trajetória e evolução no tempo. 
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1. O problema das Tabelas no século XIX 

O século XIX despontou com um avanço significativo nas diversas 

áreas de aplicações práticas da ciência. Naquela época, de uma forma mais 

acentuada que nos tempos que a precederam, com crescente expansão surgiam 

máquinas destinadas a atender a uma indústria cada vez mais sofisticada, 

exigente e produtiva. Ocorria uma busca geral por aperfeiçoamentos dos 

maquinários e ferramentas para fabricar inúmeros artigos principalmente os de 

conveniência de largo consumo, para atender a quase todas as classes da 

comunidade3.  

Todas essas observações e análises passavam pela mente criativa do 

matemático inglês Charles Babbage (1791-1871) conforme constam em diversas 

publicações suas tais como: On the Economy of Machinery and Manufactures 

(1832) e The Exposition of 1851 or Views of the Industry, the Science, and the 

Government of England (1851), além de já constarem em seus artigos no The 

Edinburgh Review or Critical Journal (1834). 

Atuando como professor de matemática em Cambridge, Babbage foi 

reconhecido por seus trabalhos, e ainda em 1828 recebeu a alta honraria de ser 

agraciado pela sua própria Universidade com o título de “Lucasian Professor of 

Mathematics” 4 vindo assim a ocupar a cadeira que pertencera a ninguém menos 

                                                   
3 Babbage, On the Economy of Machinery, 3. 
4 Babbage, Passages from the life of a Philosopher, 29. 
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que Sir Isaac Newton (1643-1727), tendo então permanecido por 11 anos nesse 

cargo.5 

 

 

Publicação do “Mechanics’ Magazine, em 1833 contendo foto e crédito de Charles Babbage.   
http://babbage.bravehost.com/babbage_best.jpg 

 

                                                   
5 Dodge, “Charles Babbage”, 33.  
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Babbage admitia que o grande crescimento e acúmulo de 

conhecimentos promovidos pela ciência unindo-se ao aperfeiçoamento das 

perícias técnicas direcionadas à produção de bens manufaturados, não só 

estavam beneficiando a Inglaterra e toda a Europa, mas também inúmeros países 

e colônias às vezes muito distantes. Ainda conforme Babbage, a produção de 

bens manufaturados pelas fábricas inglesas, geralmente utilizando matéria prima 

trazida de outras nações, era redistribuída a essas mesmas nações e 

frequentemente oferecida por um preço bem menor que se produzida localmente. 

Alguns viajantes, exploradores e empreendedores surpreendiam-se ao encontrar 

em países muito distantes bens de consumo manufaturados na própria Inglaterra6. 

Neste processo percebido por Babbage, as máquinas teriam papel 

fundamental. Elas substituíam o trabalho braçal, baixavam significativamente os 

custos de produção, gerando assim grande influência em diversos setores da 

economia.  

O vapor passou a ser utilizado para movimentar as máquinas. Apenas 

este fato já provocava alterações significativas na maneira pela qual o trabalho era 

organizado. Novas profissões surgiram, outras foram abandonadas; habilidades 

práticas embasadas em conhecimentos tradicionais estavam sendo substituídas 

por maquinário. 

Produzir cada vez mais e com menor custo tornou-se uma obsessão 

freneticamente perseguida pelos empreendedores. Pressionados pelo próprio 

                                                   
6 Babbage, On the Economy of Machinery, 4. 
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mercado que crescia naturalmente devido à expansão do mundo civilizado do 

início do século XIX estes empresários estabelecidos no continente europeu, 

buscavam formas de produção cada vez mais avançadas. 

 

O primeiro “cavalo mecânico”, movido a 
vapor, construído por Richard Trevithick, 
realizou sua viagem inaugural em 
13/02/1804. 

http://1.bp.blogspot.com/_5w7Fz_h2xQg/S-
rY6lh6xmI/AAAAAAAAEbM/xltKwA307Yw/s1600/Primeir
a+locomotiva+Richard+Trevitchick.jpg 

 

 

Após alguns aperfeiçoamentos feitos por 
George Stephenson a locomotiva a vapor 
batizada "Rocket" chegou à frente de todas 
as concorrentes numa corrida em 1829. 

http://2.bp.blogspot.com/_FK5QjE4gwZc/TFLCPPmp3MI/
AAAAAAAAIMQ/WuykfaCWUNo/s400/Revolu%C3%A7
%C3%A3o+Industrial.gif 

Em meio a toda essa revolução de maquinários, destacaram-se novos 

valores e necessidades: máquinas cada vez mais potentes, produtos cada vez 

mais perfeitos, novas exigências mercadológicas cada vez mais urgentes. 

A Royal Society, já estabelecida desde o século XVII por estudiosos e  

interessados em diversas áreas do conhecimento do porte de John Wilkins (1614-

1672) e outros, cumprindo seu papel de ser um importante ponto de encontro de 

cientistas, e pesquisadores, entre outras inúmeras funções, fomentava a formação 
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de comissões e grupos de trabalho dedicados a aproximar o conhecimento do 

artesão à industrialização de seus processos produtivos.7 

Ao despontar o século XIX, na chamada “revolução industrial”, já 

começam a serem priorizadas e valorizadas as soluções por máquinas que de 

uma forma ou de outra apresentassem um automatismo cada vez maior. Tornar os 

processos de fabricação automatizados por maquinário de uma forma que fosse 

mais independentemente possível de intervenção humana, foi uma demanda que 

naquela época se tornava cada vez mais urgente; uma verdadeira mola mestra 

que impulsionou e inspirou mentes criativas na busca de soluções que 

aumentassem a produtividade. Aceitavam-se desafios envolvendo ciência e 

técnica dentro de um contexto herdado dos séculos anteriores que valorizavam os 

inventos. 

Automatizar a produção de um determinado produto exigia a definição 

de um sequenciamento claro e bem definido dos processos envolvidos. A 

sistematização das atividades industriais começava a ser cada vez mais 

indispensável. Impunham-se também necessidades do tipo: maior rapidez e 

exatidão. Consequentemente, para uma satisfatória operação dessas máquinas, 

exigia-se um nível especial de preparação prévia voltada a produzir os resultados 

desejados. 

Homens de ciência, técnicos, artesãos e curiosos em geral buscavam 

novas ideias e soluções práticas, inventando e construindo desde simples 

                                                   
7 Alfonso-Goldfarb, 155-6. 



 17

artefatos mecânicos até complexos e intrincados mecanismos alguns dos quais de 

admirável e curioso funcionamento. 

 
Máquina de costura do século XIX 
http://modeo2.files.wordpress.com/2012/05/primeiras-
maquinas-de-costuras.jpg 
 

Máquina de fiar que contribuiu para acelerar 
a fabricação de tecidos no inicio da revolução 
industrial 
http://www.fashionbubbles.com/files/2008/11 

 
 

Fazendo uma oportuna análise que nos retrata o pensamento de sua 

época, Babbage elencou as vantagens do maquinário, que segundo ele, 

derivavam-se principalmente de três fontes:8  

1) o incremento do poder humano, retratado principalmente pelo 

advento do uso do vapor, uma nova força motriz que vinha substituir 

a tradicional força animal.  

2) a economia de tempo na produção de bens; os mecanismos eram 

acionados cada vez mais com maior velocidade, sem as limitações 

impostas pelo trabalho manual.  

3) a conversão de “substâncias” (matérias primas) aparentemente 

comuns e sem valor em inúmeros produtos valorizados. Esta 

transformação trazia uma enorme vantagem econômica, a qual, 
                                                   
8 Babbage, On the Economy of Machinery, 6-9. 
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direcionada à maximização da lucratividade, tornava-se 

extremamente desejável. 

A estas vantagens, somavam-se a simplificação e a facilitação do 

trabalho humano, ambas derivadas da aplicação de novos conhecimentos que 

eram incorporados em novas ferramentas e maquinários. Todas estas vantagens 

naturalmente despertavam grande interesse nos empreendedores. 

Conforme o próprio Babbage argumentou em publicação de 1832 na 

qual destaca as vantagens advindas das máquinas, uma “ferramenta”, geralmente 

de uso manual, era comumente considerada mais simples que uma “máquina”. 

Por outro lado, uma “máquina” era de uma forma simplificada, identificada por ser 

constituída de um conjunto de “ferramentas” acopladas entre si e ativadas por 

alguma energia externa, que conforme sua época, era animal ou vapor.9 

Com esta visão, Babbage estava ampliando o conceito de “máquina” 

que normalmente é projetada para um uso específico, passando agora a 

considerá-la como sendo uma “ferramenta”; uma ideia nova que atribuía ao 

mecanismo a função de atender a diversos propósitos ao invés de apenas um. 

Ao considerar o homem como sendo um “tool-making animal”, Babbage 

comentou que esta não é uma má definição do ser humano considerando que os 

primeiros mecanismos foram ferramentas simples e de construção rústica.10 

Também argumentou que o sucesso na construção de máquinas depende da 

                                                   
9 Ibid., 10-11. 
10 Babbage, The Exposition of 1851, 173. 
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perfeição das ferramentas utilizadas e aquele que possuir maestria na arte das 

ferramentas, possui a chave para a construção de todas as máquinas.11 

A ideia de “ferramenta” abriu um novo leque de possibilidades na 

idealização e construção das máquinas. Agora, além de funcionarem de forma 

mais automática possível, deviam caracterizar-se por manter grande flexibilidade 

quanto às suas possibilidades de uso. Assim as máquinas, que agora fossem 

vistas como ferramentas, deveriam, o quanto fosse possível, atender a múltiplas 

aplicações e portanto para que isso se tornasse possível, elas deveriam ser 

“programáveis”, isto é: deveriam ser previamente preparadas conforme o seu 

próximo uso imediato.12 

Se por um lado, era esperado que houvesse essa preparação prévia 

das máquinas, por outro lado, a máquina deveria poder “absorver” essas 

instruções antes de iniciar suas operações. Isto nos leva fazer outra constatação: 

começava a surgir, talvez ainda apenas como uma questão de ponto-de-vista, 

outra nova atividade humana: o diálogo do homem com a máquina: o homem gera 

o programa e passa para a máquina; esta recebe, interpreta e executa exatamente 

o que foi programado devolvendo então uma resposta. 

                                                   
11 Ibid., 173. 
12 Embora o termo “programável” aparentemente não aparecer em nenhuma publicação do início do século 

XIX, porquanto ainda não havia surgido o conceito de “programa” tal qual hoje conhecemos, observamos 
que, já naqueles anos, a pressão feita pela demanda de automatismo e a flexibilidade imposta às máquinas, 

levaram os seus inventores a imaginar sequenciamentos pré-preparados abrangendo todas as operações que 

deveriam ser realizadas para atingir um determinado fim. Isto não deixava de ser um embrião de uma 
atividade que inevitavelmente veio a crescer com o passar do tempo, ou seja uma “programação”. 
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No início do século XIX isto representava uma grande novidade e que 

tinha seus propósitos e urgência já claramente vislumbrados. No parque industrial 

crescente com sua constante demanda por máquinas cada vez mais sofisticadas, 

a atividade de engenharia, principalmente a mecânica, estava fortemente 

estimulada. Uma antiga atividade começou a ser então extremamente valorizada: 

os cálculos matemáticos. 

Todas as atividades de engenharia mecânica, civil, navegação, 

arquitetura, mineração, artilharia, topografia, carpintaria, etc. por suas 

características próprias, todas lastreadas por conhecimentos científicos, para 

desenvolverem suas técnicas cada vez mais aperfeiçoadas, exigiam a elaboração 

de inúmeros cálculos. 

Diversos Almanaques eram editados periodicamente contendo dados 

técnicos cada vez mais completos e especializados, incluindo uma grande 

diversidade de tabelas as quais eram apresentadas cada vez com maior nível de 

exatidão13. Essas publicações destinavam-se a todas as áreas de atividades que 

precisavam de resultados de cálculos numéricos. Eram tabelas especializadas, 

das mais simples até aquelas que comportavam as mais complexas 

particularidades. 

Entre essas inúmeras tabelas, existiam as que eram classificadas como 

puramente aritméticas e que serviam de base na atividade de calcular em geral, 

tais como as tabelas de: logaritmos, funções trigonométricas, quadrados, cubos, 

                                                   
13 Lardner, “Report by the Committee appointed by the Council of the Royal Society”, 270. 
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raízes quadradas, produtos usando o número “Pi”, etc. Outras então, de 

elaboração mais sofisticada por envolverem maior quantidade de cálculo, tinham 

um caráter concreto, e expressavam ângulos, comprimentos, áreas, volumes, 

latitudes e longitudes, profundidades, distâncias, etc.14 

Além desse grupo de tabelas, que podemos considerar de cunho 

puramente matemático e que constituía um importante ferramental para atender 

qualquer necessidade de cálculo mais sofisticado, haviam também outras 

inúmeras tabelas específicas para as mais diferentes atividades humanas da 

época: tabelas de marés, náuticas, astronômicas, geográficas, de engenharia, 

financeiras e estatísticas diversas, entre muitas outras. 

 

Publicação inglesa de 1827 dedicada aos estudantes de matemática e outros  
http://covers.openlibrary.org/w/id/5603630-L.jpg 

                                                   
14 Ibid., 268. 
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Todas essas incontáveis tabelas, além de confiáveis e precisas, 

deveriam ser disponibilizadas oferecendo um volume de detalhe e um espectro de 

abrangência o maior e mais completo possível. Para a sua edição eram 

necessários muitos cálculos geralmente complexos, o envolvimento de muitas 

pessoas capacitadas para tal, além de um grande trabalho de editoração e 

impressão, o que acarretava sempre como uma inevitável consequência, os 

grandes custos.15 

Toda preparação dessas tabelas era feita de forma totalmente 

manual.16 Além de ser um serviço extremamente demorado, apresentava 

invariavelmente uma grande quantidade de erros de cálculo e de transcrição, sem 

contar as inúmeras dificuldades tipográficas, outra fonte de erros muitas vezes 

grosseiros e que passavam despercebidos.17 Babbage, como sendo um homem 

de ciência, um matemático e também como muitos, um usuário das mais diversas 

tabelas até então disponíveis, não podia conviver com tantos erros por elas 

apresentados; sua preocupação estendia-se às consequências desastrosas que o 

uso de dados incorretos poderia trazer. Os governos investiam grandes somas 

não só nessas elaborações mas também nas suas conferências procurando 

sempre alcançar para todas as tabelas, um nível de confiabilidade o maior 

possível. 

 
                                                   
15

 Ibid., 269. 
16 Croarken, “Mary Edwards”, 10. 
17 Lardner, 282. 
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Página lunar do Nautical Almanac de 1843 
http://www.historicalatlas.com/lunars/nald1843.gif 
 

Na Inglaterra do século XVIII, a atividade de “calculador” tornara-se 

cada vez mais necessária. Havia o importante British Nautical Almanac de uso 

indispensável pelos navegadores em suas longas viagens através dos mares mais 
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remotos.  Esse Almanaque contendo a posição da Lua e dos Planetas principais, 

em todos os dias e horários aliados a informações de latitude e longitude, era 

publicado anualmente após ter sido calculado e montado com antecedência de até 

cinco anos18. 

 

 
Recorte de uma tabela astronômica para o ano de 1772 
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/data/13030/kn/ft3489n8kn/figures/ft3489n8kn_00019.gif 

 

Para preparar esses Almanaques, eram utilizados além de tabelas 

astronômicas, as sempre presentes tabelas de logaritmos, pois as inúmeras 

multiplicações e divisões utilizavam esse recurso matemático, considerando que 

somar é mais fácil que multiplicar, principalmente no caso em que tudo era feito 

manualmente. 

O trabalho de elaboração das tabelas era confiado a pessoas com 

habilidades práticas para realizar cálculos; elas eram conhecidas como 

                                                   
18 Croarken, 10. 
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“computers”. Logo se percebeu que essas pessoas geralmente não precisavam 

saber em detalhe do que se tratava; não precisavam conhecer astronomia, 

cartografia, nem suas aplicações práticas, bastava que soubessem simplesmente 

realizar os cálculos previamente definidos, ou seja: manipular grandezas 

numéricas sem tomar conhecimento de seus significados. Eles eram verdadeiros 

“computadores humanos” 19. 

Cartas náuticas acompanhadas de Almanaques com coordenadas 

detalhadas para navegação, tabelas de logaritmos, tabelas trigonométricas, entre 

outras, exigiam dos matemáticos e demais estudiosos da época que 

estabelecessem formas e fórmulas facilitadas de alcançar os resultados desejados 

através de cálculos que preferencialmente deveriam ser simples e exatos.  O 

conhecimento científico definia necessidades e formas de atendê-las por meio de 

cálculos, os matemáticos sistematizavam a preparação de tabelas, os editores 

promoviam a efetivação desses cálculos, as correções e as publicações, as quais 

eram avidamente aguardadas e utilizadas. As tabelas tornaram-se, principalmente 

nessa época, absolutamente indispensáveis. 

O termo “computação” na época significava apenas uma grande e 

complexa quantidade de cálculos matemáticos manuais para se chegar a um 

resultado. Pela própria característica das tabelas, temos sempre para cada 

entrada uma saída calculada. Uma vez definidos quais eram os cálculos 

necessários para compor um item, então para cada entrada todos esses cálculos 

eram repetidos a fim de alcançar o almejado resultado, o qual representaria a 

                                                   
19  Ibid., 9. 
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saída da tabela. Estes cálculos eram então repetidos quase à exaustão, tantas 

vezes quantas fossem as entradas da tabela, que aliás deveriam ter a maior 

abrangência possível. 

Qualquer que fosse a tabela, esta deveria ser de acesso fácil e de 

leitura rápida e também principalmente ser totalmente confiável. Exigia-se grande 

precisão e algumas delas tornaram-se fundamentais e importantíssimas como foi 

o caso da sempre presente tabela de logaritmos, que servia de base para que a 

maioria das outras tabelas fossem preparadas. Um simples erro numa tabela de 

logaritmos, refletia em muitas outras tabelas devido ao seu intenso uso.  

Essas tabelas eram reconhecidamente dispendiosas tanto em suas 

preparações como na busca de precisão, exatidão e abrangência cada vez 

maiores. Grandes somas de dinheiro já haviam sido destinadas por diversas 

nações para produzir-las. O interesse dos governos era evidente para que essas 

tabelas pudessem ser disponibilizadas por exemplo aos navegadores, pois apesar 

de todas as suas imperfeições e inexatidões, elas eram indispensáveis para 

determinar posições em alto mar.20 

Tabelas de multiplicação, especialmente as de potenciação já eram 

editadas em vários países. Em 1747 fora editada em Londres a tabela “Dodson’s 

Calculator” apresentando multiplicações até 10 vezes 1000.  Em 1775 surgiu outra 

mais extensa até 10 vezes 10.000. “The Board of Longitude”, uma comissão 

formada pelo governo inglês em 1714 para incentivar a solução do problema de 

                                                   
20 Lardner, 267. 
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encontrar a longitude em alto mar, publicou em 1781 as “Hutton’s Tables of 

Products and Powers”  incluindo além de multiplicações até 100 vezes 1000, 

tabelas de quadrados de números até 25.400, tabelas de cubos e tabelas das 

primeiras 10 potências de números até 100.21 

 

 

Tabela de distâncias astronômicas em 8 horários de cada dia do mês de Agosto de 1787 
http://www.historicalatlas.com/lunars/nald1787.gif 

 

Na França também foram publicadas tabelas mais extensas ainda. Em 

1785 foi publicado um oitavo volume de tabelas de quadrados, cubos, raízes 

quadradas, raízes cúbicas de números de 1 a 10.000. Na França também existia o 

“Bureau des Longitudes”, organizado em 1795 e que editou em 1824 quatro 

                                                   
21 Ibid., 268. 
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volumes contendo tabelas de multiplicação que se estenderam até 1000 vezes 

1000. 

No Edinburgh Review or Critical Journal, edição de abril-julho de 1834, 

encontram-se referências a inúmeras outras publicações de tabelas que foram 

realizadas por diversos países: tabelas de quadrados em Hanover em 1810, 

Leipzig em 1812 e Berlin em 1825; tabela de cubos em 1827 em Eisenach e 

Chent. E também uma tabela de quadrados de todos os números até 10.000 foi 

publicada em Bonn nesse mesmo ano.  O governo da Prússia também publicou 

uma tabela de multiplicação até 1000 vezes 1000.22 

Outros tipos de tabelas não só puramente matemáticas, também foram 

publicadas em inúmeras edições: eram tabelas que exigiam cálculos mais 

complexos, como no caso daquelas referentes a grandezas geométricas e 

trigonométricas. Tabelas de quadrados de senos por exemplo, eram muito 

utilizadas em cálculos que envolviam a teoria das marés. Usavam-se também 

frequentemente tabelas de logaritmos de senos, de cossenos e de tangentes, bem 

como seus quadrados e cubos. 

Outras tabelas envolvendo alguma ciência particular ou técnica 

especial, também proliferavam em edições das mais diversas, por exemplo: 

tabelas de juros, descontos, taxas cambiais, anuidades, índices e preços muito 

utilizados no comércio em geral. Acima de todas, e das mais extensas e precisas, 

eram as tabelas de astronomia por serem indispensáveis para os navegadores; 

                                                   
22 Ibid. 
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estas eram de fundamental importância para que o marinheiro determinasse com 

alguma precisão sua posição no mar. As predições dos astrônomos quanto às 

posições dos corpos celestes distribuídas no tempo e no espaço, eram o único 

meio disponível para o navegador fazer os seus cálculos de posição. De posse 

desses dados ele poderia calcular e saber a que distância estava a partir do 

meridiano de Greenwich ou outro qualquer. Entretanto, o cálculo dessas 

indispensáveis tabelas astronômicas e náuticas dependia de inúmeras outras 

tabelas geralmente as de funções matemáticas, fartamente utilizadas por seus 

calculadores. Não menos importante era a utilização dessas tabelas para o cálculo 

com precisão de pontos de interesse para a navegação, tais como: portos, faróis, 

ilhas, ou qualquer outro ponto da face da Terra. 

Havia também as tabelas que prediziam a posição do centro do sol de 

hora em hora a cada dia, apresentando sua ascensão e declinação medida sob a 

esfera celeste. Tabelas de posição da Lua incluíam predições de suas distâncias 

em relação ao Sol, aos principais planetas e a algumas estrelas fixas. O método 

lunar de determinação da longitude dependia ainda de uma exata medição de 

tempos conforme se navegava pelos meridianos terrestres. Para determinar a 

posição dos principais planetas, várias tabelas eram necessárias; por exemplo no 

caso de Júpiter, era de grande interesse que estivessem tabuladas as posições 

relativas de seus quatro principais satélites (Ganimedes, Calisto, Io e Europa)23  

predizendo os momentos exatos em que um satélite entrava e saía da área de 

                                                   
23 Estes 4 satélites de Jupiter haviam sido descobertos em 1610 por Galileu Galilei (1564-1642).  
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sombra; isto auxiliava a medição dos tempos, detalhe muito importante para o 

cálculo da longitude no caso da navegação em alto mar.24 

Desde 1765 o Board of Longitude inglês contratava eminentes homens 

de ciência, astrônomos e matemáticos, para definir fórmulas para o cálculo das 

tabelas lunares. Em 1806 apareceram melhorias significativas na forma de cálculo 

quando foram utilizadas algumas teorias do matemático e astrônomo francês 

Pierre Simon Laplace (1749-1827)  e em 1812 surgiram novas tabelas lunares 

com cálculos mais precisos ainda. O mesmo ocorria com as tabelas solares e 

planetárias; sendo que em 1808 novas tabelas referentes a Júpiter e Saturno 

foram recalculadas.25 

Havia portanto um imenso interesse pelos cálculos e edições 

atualizadas e impressas dessas incontáveis tabelas. Era uma questão de 

importância nacional para muitos países principalmente da Europa. Umas tabelas 

dependiam de outras e devido a novos conhecimentos das ciências, muitas delas 

deviam ser reformuladas, recalculadas e reimpressas continuamente. 

                                                   
24 Ibid., 271-2. 
25 Ibid., 273. 
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Publicação de 1833 referente ao ano de 1834 
http://www.eclipse-maps.com/Eclipse-Maps/History/Pages/1801-1850_files/1834_Nautical_Almanac_1.png 

 

Assim, a preocupação com a exatidão das tabelas era grande e 

constante. Considerando-se o extensivo uso das tabelas nas mais diferentes 

atividades, as possíveis consequências de cálculos baseados em dados errados 

eram inaceitáveis. A questão dos arredondamentos era sempre cuidadosamente 

considerada, verificada, e dependia da quantidade de casas decimais que deveria 

ser apresentada. Babbage preferia calcular com uma ou duas casas decimais a 

mais daquela esperada para que, no caso da primeira casa a ser omitida fosse 



 32

superior a 4, então a última casa a ser apresentada fosse acrescida de 1, 

aproximando assim do valor verdadeiro.26 

No Edinburgh Review de 1834 encontram-se referências às tabelas de 

logaritmos de Callet que se estendiam até 7 casas decimais. Estas eram 

comparadas com as tabelas de Vega que por sua vez chegavam a 10 casas 

decimais, para verificar se os arredondamentos que foram feitos estavam corretos. 

Uma vez feitas estas comparações e efetuadas as suas eventuais correções, as 

tabelas de Callet eram então comparadas com as tabelas de Babbage. 

As conferências das tabelas de Babbage seguiam normalmente a 

seguinte sequencia: primeiramente comparados manualmente número a número 

com a tabela corrigida de Callet, em seguida com a tabela de logaritmos de Hutton 

e então com as tabelas de Vega.  Após todas estas verificações e correções, as 

tabelas eram passadas para os tipos de impressão e impressas. Novamente eram 

conferidas com as tabelas de Vega, Callet, Gardner e Taylor. A seguir passavam 

para as mãos de outros leitores os quais faziam mais uma comparação com a 

tabela de Taylor.27 

Mesmo com todas essas precauções, Babbage chegou a detectar 32 

erros e após uma primeira impressão de prova, mais 8 erros. Foram detectados 

nas tabelas solares e lunares constantes no Nautical Almanac por um longo 

período, mais do que 500 erros. Na tabela de multiplicação de Hutton editada pelo 

                                                   
26 Ibid., 275. 
27 Ibid., 276. 
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Board of Longitude, uma única página foi examinada e recalculada e foram 

encontrados cerca de 40 erros.28 

Em apenas um volume entre trinta, das Ephemeral Tables publicadas 

no Nautical Almanac, custeadas pelo governo inglês, calculadas e publicadas pelo 

Board of Longitude com o título: “Tabelas requisitadas para serem usadas com o 

Nautical Ephemeris para encontrar a latitude e longitude no mar”, em sua primeira 

edição foram detectados por um único indivíduo cerca de 1000 erros.29 

Tabelas editadas pelo Board of Longitude referentes a distâncias entre 

a Lua e algumas estrelas fixas eram acompanhadas de cerca de 7 folhas de 

erratas contendo mais do que 1100 erros  Mesmo assim, essa tabela de erratas 

também continha muitos erros. Apresentamos a seguir uma amostra de uma 

errata de uma das mais importantes e usadas tabelas de logaritmos utilizadas na 

época: a Taylor’s Logarithms publicada em 1792 em Londres: 

                                                   
28 Ibid. 
29 Ibid., 277. 
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Errata publicada no Nautical Almanac de 1832 referente  à Tabela editada em 1792.30 

 

Esta errata foi posteriormente corrigida através de outra errata 

publicada em 1833 no Nautical Almanac: era a “Erratum of the Errata of Taylor’s 

Logarithms”. Acontece que logo após esta errata que se esperava definitiva, 

descobriu-se que fora cometido um grande erro o que gerou muita confusão; daí 

em 1836 o Nautical Almanac publicou a “Erratum of the Erratum of the Errata of 

Taylor’s Logarithms”.31 Imaginemos então o marinheiro envolvido com estas 

tabelas e erratas fazendo cálculos procurando se localizar no mar... 

Em suas memórias publicadas em 1864, Babbage comenta que nas 

“Tables de La Lune” preparadas 7 anos antes por Hansen em 1857 e editadas a 
                                                   
30 Ibid., 281. 
31 Ibid., 282. 
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expensas do governo inglês, e sob a direção da Astronomia Real, foram 

encontrados 155 erros e que ainda na errata desse original ainda havia 3 erros. 

Numa edição de 1862, portanto posterior, foram descobertos mais cerca de 350 

erros. Num comentário mais crítico e talvez exagerado, Babbage chegou a afirmar 

que a lista de erratas do Nautical Almanac era maior que a lista original.32 

Babbage relata alguns fatos curiosos sobre os erros nas tabelas de 

logaritmos. Um grupo de 6 erros bem definidos e sempre os mesmos, repetia-se 

em diversas tabelas inglesas, francesas, alemãs e até chinesas por muitos anos. 

Essa aparente coincidência observada por sua pesquisa, segundo ele, era devido 

ao fato de uma tabela ter sido copiada sucessivamente de outra, apresentando-se  

assim um caso claro de manutenção e propagação de erros. Outro caso eram as 

coincidências de erros entre os cálculos que comprovadamente foram feitos por 

pessoas diferentes sem possibilidade de cópia entre elas. Isto apontaria que a 

simples comparação entre duas ou mais tabelas calculadas individualmente, não 

era suficiente para assegurar a sua exatidão.33 

Erros de transcrição na composição dos tipos de impressão também 

eram comuns. A probabilidade de erros devido à troca de tipos na montagem da 

matriz de impressão era tão grande que exigia uma nova conferência logo após 

uma primeira impressão. Outro erro muito comum ocorria quando, durante o 

processo de impressão dois ou mais tipos se soltassem; então o encarregado da 

impressão ao recolocar os tipos, inadvertidamente trocava um pelo outro. 

                                                   
32 Babbage,  Passages from the life of a Philosopher, 139. 
33 Lardner, 278. 
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Segundo um relato de Babbage, havia até o simples erro, também cometido pelo 

operador da impressão, ao ajustar tipos que se soltavam, de inverter um número 6 

transformando-o em 9 ou vice-versa.34 

Portanto, a preocupação com os erros era grande e justificada. Se 

considerarmos as consequências dos erros no caso dos cálculos necessários na 

navegação, então podemos perceber que se tratava de um grande problema que 

envolvia atividades estratégicas que demandavam a mais absoluta segurança e 

confiança. 

As tabelas tinham importância nacional e universal por sua utilidade; 

elas deviam estar atualizadas com o estado da arte, ciência e comércio vigentes; 

deviam ser diversificadas e caracterizadas por serem as mais específicas 

possíveis para seus devidos fins; elas não podiam conter erros e deviam ser 

totalmente confiáveis; era necessário também disponibilizá-las o mais rapidamente 

possível logo após o surgimento de qualquer melhoria nas fórmulas matemáticas 

aperfeiçoamentos estes provocados a partir de novos conhecimentos das ciências 

da época, melhorias nas técnicas envolvidas, detecção e correção de formulações 

equivocadas, etc. 

Todos estes problemas com as tabelas, vivenciados por Babbage na 

Inglaterra, transpunham fronteiras e eram também preocupação geral e 

internacional. Veremos a seguir o que estava acontecendo a esse respeito.na 

França, procurando comparar os casos francês e inglês.  

                                                   
34 Ibid., 279-282. 
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No final do século XVIII, a França estava mergulhada numa instável 

sucessão de governos revolucionários. As ideias iluministas ainda perduravam 

envolvendo inúmeras atividades e comemorações públicas enaltecendo a filosofia 

e a liberdade. Em 1793 chegou a ser realizado em Paris um “Festival da Razão”, 

ocasião em que surgiram diversas alegorias à ansiada estabilidade simbolizada 

por grandes colunas, obeliscos, pirâmides, altares gregos e tochas acesas35. 

Esse culto à Razão, essa efervescência cultural e revolucionaria, 

estendeu-se também a um trabalho original que foi encomendado ao engenheiro e 

matemático francês Gaspard Riche de Prony (1735-1839).36 A ele foi 

encomendado o que foi considerado mais outro monumento exaltando a Razão, 

seria algo nunca feito antes, algo marcante e grandioso, bem dentro do espírito 

iluminista da época: Prony deveria formar uma equipe e com ela produzir tabelas 

de logaritmos e trigonometria com a ambição de nada deixar a desejar quanto à 

sua exatidão e abrangência. Essas tabelas deveriam constituir um verdadeiro 

“monumento ao cálculo”. A sua precisão seria de até 14 casas decimais no caso 

dos logaritmos e até 25 casas decimais para os dados trigonométricos.37 

A esse nível de precisão, de certa forma exagerado e aparentemente 

supérfluo, aliava-se ainda outra ordem não menos pretensiosa proveniente do 

poder revolucionário vigente, o qual determinava expressamente que fosse 

considerada a divisão decimal dos ângulos do quadrante do círculo, o que 

juntamente com a divisão também decimal do tempo, demonstrava o orgulho 

                                                   
35

 Aulard,, Le culte de la raison et le culte de l’être suprême (1793-1794), 52-55. 
36 Delambre, Rapport Historique sur les progress des Sciences Mathématiques depuis 1789,  61-66. 
37 Prony, “Notice sur les grandes tables”, 6. 
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francês de abandonar pelo menos em parte o sistema métrico tradicional 

sexagesimal.38 

O sistema sexagesimal de divisão do quadrante era um padrão adotado 

desde a mais remota antiguidade. Até hoje conhecido como “sistema babilônico”, 

originário dos antiquíssimos povos sumérios que viveram na Mesopotâmia, a 

divisão sexagesimal também era aplicada na divisão do tempo (hora, minutos e 

segundos). Sua grande vantagem é o fato do número 60 ter uma grande 

quantidade de divisores. Mudar esse padrão tradicional, consagrado e 

profundamente solidificado através de alguns milênios, realmente era uma tarefa 

extremamente pretensiosa e grandiosa, como sonhavam os franceses no período 

revolucionário dos fins do século XVIII. 

Entretanto, o matemático francês Adrien Legendre (1752-1833)  

reconhecia as determinações para utilização do sistema decimal e justificava, com 

razão, que esta nova padronização facilitava os cálculos.39 Realmente, haveria 

assim uma adequação melhor nas questões de simples aritmética, embora 

Legendre aparentemente não tenha deixado nenhuma indicação de como 

deveriam ser feitas as transformações de medidas angulares entre os sistemas 

sexagesimal e decimal.40 

Apresentamos a seguir um exemplo de capa de tabela francesa dessa 

época: 

                                                   
38

 Daston, “Enlightenment Calculations”, 183. 
39 Trentin, “Matemática no Brasil”, 103. 
40 Ibid., 104. 
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Capa da Tabela de logaritmos de números, senos e tangentes no sistema de divisão centesimal do 
quadrante. (editada em Paris em 1891) 

 



 40

 

Conteúdo da Tabela de logaritmos de números, senos e tangentes no sistema de divisão 
centesimal do quadrante. (editada em Paris em 1891) 
http://www.cbi.umn.edu/hostedpublications/Tomash/Images%20web%20site/Image%20files/P%20Images/images/Prony.Ta
bles%20trigonometriques%20decimales.1891.title.jpg 

 

O próprio Prony, em sua “Notice sur les grandes tables logarithmiques 

et trigonométriques” publicada no ano IX41, destacou seu engajamento expresso 

pela exigência de se fazer um cálculo novo. Como se pretendia dar a tudo que 

fosse relativo ao novo sistema métrico francês um caráter de grandeza e 

                                                   
41 O ano IX do calendário revolucionário francês: corresponde ao intervalo de 23/09/1800 a 22/09/1801. 
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superioridade sobre o que já havia sido feito até então, Prony confessou a 

excitação de sua atenção pela superioridade que esse trabalho fazia jus.42 

Estas tabelas monumentais tornaram-se fetiches do racionalismo.43 

Eram admiráveis e extravagantes e vieram a se tornar mais um marco na sua 

época do que uma ferramenta realmente útil para o cálculo.  

Elas foram expressamente concebidas para “não deixar nada a desejar 

quanto à exatidão, mas vir a ser o mais vasto monumento de cálculo e o mais 

imponente que jamais foi executado ou mesmo conhecido.” 44 

Até o final do século XVIII, ainda sob a influência do Iluminismo, 

considerava-se que a inteligência e até mesmo o sentimento moral eram em 

essência formas de cálculo. O cálculo portanto estava aliado às mais altas 

faculdades mentais aproximando-se à Razão e a Moral. A atividade de calcular 

era considerada uma distinção dos pesquisadores e dos matemáticos destacando-

os de qualquer trabalho pesado. Isto remontava a épocas anteriores, os romanos 

já chamavam os “mestres da aritmética” de condição livre, não escravos, de 

“calculadores” (do latim: calculi45); eram respeitados instrutores de crianças e 

jovens de famílias romanas mais abastadas.46 

Elogiavam-se os grandes matemáticos por seus “prodigiosos cálculos”. 

Como um exemplo desta mentalidade, citamos o matemático, astrônomo e físico 

                                                   
42

 Prony, 1. 
43 Daston, “Enlightenment Calculations”,  184. 
44

 Lefort, “Description dês grandes tables logarithmiques et trigonometriques”, 126. 
45 “calculi” = pedra. Os romanos utilizavam pequenos pedregulhos para ensinar a contagem numérica. 
46 Encyclopédie,  [547], s.v. “Calculateurs”. 
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francês Pierre-Simon Laplace (1749-1827), que descreveu a teoria da 

probabilidade como “o bom senso reduzido ao cálculo” 47. 

A partir do século XIX, mormente no mundo ocidental europeu, a 

atividade de fazer cálculos foi aos poucos deixando de ser um empreendimento 

intelectual, reconhecidamente nobre e inteligente, característica dos séculos 

anteriores. 

Principalmente na Inglaterra, de onde proliferavam as tabelas tão 

necessárias, o trabalho de cálculo passou então a ser considerado pesado, 

repetitivo, enfadonho e insano. Como consequência desse novo sentimento, essa 

atividade foi sendo gradativamente redirecionada e outorgada às classes mais 

baixas, de pessoas não tão qualificadas e que eram anteriormente desprezadas 

intelectualmente. Como já vimos, na Inglaterra estas pessoas eram denominadas 

“computers”. 

Considerando-se por exemplo que desde o Século XVIII, a partir do ano 

de 1767, o Board of Longitude já publicava em Londres o famoso Nautical 

Almanac, muitos “computers” trabalharam exaustivamente em seu preparo 

editando seus trabalhos com até cinco anos de antecedência. Tratava-se de uma 

publicação anual contendo uma coleção de tabelas astronômicas que supriam 

com dados pré-calculados os marinheiros em seus cálculos de localização em alto 

mar. O cálculo dessas tabelas não era uma tarefa trivial; eram empregados 
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diversos “computers” os quais utilizavam como ferramentas de trabalho tabelas de 

logaritmos de sete dígitos.48 

Esses novos trabalhadores passaram a ser exigidos quanto à sua 

atenção, meticulosidade e precisão. Esta seleção de recursos humanos era 

perfeitamente possível naquela época, justamente porque a única exigência era 

que as pessoas soubessem fazer somas e subtrações, não havendo nenhuma 

necessidade de que conhecessem os verdadeiros significados das inúmeras 

operações aritméticas que deveriam fazer. Algumas mulheres destacaram-se 

nessa tarefa e foram sendo gradativamente envolvidas cada vez mais nessa nova 

atividade. 

No século XVIII destacou-se Mary Edwards (≈1750-1815), a única 

mulher que se tornou uma “computer” oficialmente contratada pelo governo 

britânico durante o período de 1784 a 1811, para compor a equipe que trabalhava 

na preparação anual do Nautical Almanac.49 Sua participação ativa e competente 

foi um marco que ficou indelevelmente gravado numa época desfavorável à 

presença da mulher em atividades consideradas predominantemente masculinas, 

e que reafirmou o valor que o trabalho feminino sempre possuiu. 

A contribuição de Mary Edwards para a ciência através do cálculo, 

permanece desconhecida no século XVIII e XIX. Somente quando aprofundarmos 

muito mais o nosso conhecimento a respeito dos cálculos e das construções de 

tabelas matemáticas desses séculos, é que teremos então maior e melhor 

                                                   
48 Croarken, 10. 
49 Ibid., 11. 
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conhecimento das contribuições de Mary Edwards e de outras mulheres como ela, 

devotando-lhes o seu verdadeiro valor. 50 

 

 
 

Página do Nautical Almanac de 1799 calculada manualmente por  Mary Edwards. 
http://www.geolsoc.org.uk/webdav/site/GSL/shared/images/geoscientist/BA%202008%20Pix/Tablescopy.JPG 

Na França também foi criado por decreto em 1795 “Le Bureau de 

Longitude” com o objetivo de se contrapor à hegemonia inglesa dos mares, graças 

ao melhoramento dos dados de longitudes por observações astronômicas 

utilizando relógios confiáveis.51 Este era mais um dos chamados “bureaux de 

calculs” onde inúmeras pessoas faziam cálculos para a posterior publicação de 

tabelas, principalmente as náuticas e as astronômicas.52 

                                                   
50 Ibid., 12. 
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 Le Bureau de Longitudes, “Histoire Du Cadastre”,  1. 
52 Weimer, “Naissance et Developpment de La Carte Du Ciel em France”,  21-2. 
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Mais uma vez o trabalho feminino se destacou, agora na França, conforme 

ilustra a foto do século XIX reproduzida a seguir: 

 

Grupo de mulheres da “Carte du Ciel” um “bureaux de calculs” do final do século XIX 
Weimer,Théo. Brève histoire de La Carte du Ciel en France. Paris,1987, 21. 
Daston, “Enlightenment Calculations”, 187. 

 

Um fenômeno interessante estava acontecendo: gradativamente a 

atividade de calcular estava se modificando, principalmente no caso da elaboração 

de tabelas. Cada vez mais se exigia maior exatidão, maior precisão, alem de um 
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grande volume de dados resultantes de um maior detalhamento e abrangência 

necessários para essas novas tabelas. O trabalho se tornou cada vez mais 

criterioso, delicado e estratégico apesar do qual, por outro lado, dispensava-se a 

obrigatoriedade de um conhecimento técnico sobre navegação, astronomia ou 

engenharia. 

Essa nova atitude perante o cálculo foi estimulada na França pelo 

enorme projeto de Prony, que por suas novas características de tornar “obsoletas” 

as antigas tabelas trigonométricas baseadas na divisão sexagesimal tradicional, 

exigiam uma total reformulação de tudo o que fora feito até aquela época, num 

gigantesco trabalho manual que só poderia ser realizado por um grande grupo de 

pessoas. 

Portanto, para produzir manualmente cerca de 10.000 valores de senos 

com 25 casas decimais no novo sistema métrico decimal, e mais 200.000 

logaritmos com pelo menos 14 casas decimais, foram necessárias grandes 

equipes de “calculators” e “algébristes” para executar milhares de operações 

repetitivas. 

Para a formação e coordenação dessa grande equipe de trabalho, 

Prony procurou aplicar conceitos de “divisão do trabalho” que já apresentava uma 

vantagem nas atividades do comércio por reunir a habilidade manual dos 

trabalhadores e a economia de tempo.53 Inspirava-se nas ideias de Adam Smith 

(1723-1790) economista e filósofo escocês, que havia publicado em 1776 sua 

                                                   
53 Prony, 2. 
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famosa obra “The Wealth of Nations”. Prony tomou por base principalmente os 

três primeiros capítulos dessa obra que são dedicados à análise da divisão do 

trabalho.54 Ele organizou sua grande equipe em três níveis de funções, 

figurativamente como outro “monumento ao cálculo”, uma pirâmide sólida e 

pretensiosa.  

No vértice da pirâmide ficavam alguns matemáticos de grande mérito, 

os quais definiam as fórmulas a serem utilizadas conforme o projeto de cada 

tabela. Estes eram conhecedores das ciências náuticas e astronômicas, eram 

versados em matemática e tomavam as iniciativas necessárias para definir tabelas 

exequíveis e supostamente úteis a cada um de seus propósitos. Um dos 

matemáticos a ocupar essa posição foi Adrien Legendre (1752-1833)  que se 

ocupou da parte analítica do trabalho e a utilização do Método das Diferenças 

para a formação das tabelas, o que simplificava o cálculo evitando as operações 

de multiplicação e divisão.55 O Método das Diferenças tambem foi utilizado por 

Babbage e encontra-se detalhado no próximo capítulo. 

Logo abaixo vinham alguns “algébristes” treinados em análise das 

definições do primeiro grupo, que decompunham as fórmulas em operações 

sequenciais necessárias para realizar todos os cálculos.  Este segundo grupo, 

ainda pequeno, com cerca de 7 a 8 pessoas ainda todas com considerável 

conhecimento matemático, definia os números que seriam as entradas nas 

tabelas, sua abrangência e nível de precisão exigido; eles também preparavam 
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formulários para a correta condução dos cálculos e preenchimento dos resultados 

criando assim a formatação de cada tabela.56 

Na base da pirâmide, encontravam-se cerca de 60 a 80 “ouvriers”; 

estes eram os operários, os trabalhadores manuais, os quais, conhecendo apenas 

as operações aritméticas básicas, faziam milhares de adições e subtrações 

gerando resultados que eram por eles mesmos transcritos manualmente nos 

formulários especialmente preparados.57 

Para descobrir possíveis erros, Prony duplicou os cálculos montando 

dois grupos de trabalhadores os quais, separados em dois ateliês distintos, sem 

nenhuma comunicação entre eles, faziam exatamente os mesmos cálculos para 

posterior confrontação.58 

Por essa duplicação das oficinas de trabalho de cálculo, Prony teve 

como resultado final dois exemplares manuscritos com a totalidade das tabelas.59 

Curiosamente salientamos que apesar de Prony ter destacado que estes dois 

grupos funcionavam “sem qualquer comunicação durante a duração do cálculo” 60, 

Babbage em seu livro “On the economy of machinery and manufactures” com o 

foco na divisão do trabalho conforme Adam Smith em sua obra “The Wealth of 

Nations”, cita uma publicação proposta pelo governo inglês na qual, descrevendo 

o trabalho de Prony, conforme impresso na Imprimerie de F.Didot, Dec.1,1820, 

apresenta os dois grupos distintos que fizeram os cálculos, “servindo-se de 

                                                   
56 Babbage, On the Economy of  Machinery, 156. 
57 Roegel, “The great logarithmic and trigonometric tables of the French Cadastre”,  26. 
58

 Babbage, 155-6 
59 Prony, 6. 
60 Ibid., 5. 
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verificação recíproca”.61 Preferimos ficar com a versão original de Prony, afinal foi 

o idealizador e autor de todo esse trabalho. Provavelmente a confrontação das 

tabelas tenha sido realizada somente depois de finalizadas as suas elaborações e 

não durante os cálculos. 

De qualquer forma, analisando esse trabalho, a observação de 

Babbage foi de que mesmo assim, ambos os grupos haviam cometido em alguns 

casos, os mesmos erros e portanto essa estratégia de trabalho não garantia a 

exatidão almejada.62 

O cálculo e a montagem dessas tabelas tiveram inicio em 1791, 

entretanto com toda essa equipe trabalhando numa época turbulenta de revolução 

na França, elas só foram concluídas em 1801, 10 anos após o seu início. O 

resultado final foi apresentado em duas cópias, cada uma delas compreendendo 

17 enormes volumes manuscritos.63 Segundo Prony, este material nunca foi 

inteiramente publicado por motivos econômicos, consequência da queda da 

moeda, época em que as despesas do Estado foram suspensas pelo governo, 

apesar da grande parte da Europa estar esperando com impaciência a publicação 

dessas então já famosas tabelas.64 Alem disso essas tabelas não chegaram a ser 

impressas devido ao insucesso da pretendida nova divisão decimal do quadrante 

do círculo. 
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O governo inglês, interessado nas tabelas, ofereceu auxilio para essa 

enorme impressão, e alegando ser mais oportuno e econômico, exigia como 

condição, que elas fossem transformadas de volta a valores sexagesimais. Prony 

resistiu firmemente posicionando-se inteiramente contrario a essa sugestão, para 

a qual naturalmente seria necessário um novo grande esforço de cálculo, trabalho 

que ele bem conhecia.65 Permanecia entretanto o orgulho de que essas tabelas 

eram monumentais e inéditas quanto a sua exatidão.66  

Apesar de todo esse rigor e precisão ser bastante celebrado, ele 

raramente era explorado; o seu significado foi somente um símbolo do culto à 

Razão. A nova divisão decimal do quadrante do círculo não se impôs, como 

desejava o governo francês; as tabelas não puderam ser impressas e as 14 ou 25 

casas decimais tornaram-se inúteis na prática.  

As tabelas de Prony tornaram-se um ícone na história do cálculo, pois 

nunca mais foi editado um trabalho semelhante tão abrangente e com tamanha 

precisão, como queria seu idealizador. Elas permaneceram somente pelo seu 

caráter de grandeza e espetáculo, tal como as festas revolucionárias e os 

cerimoniais napoleônicos67. 

Além de marcarem época na história do cálculo, estas tabelas também 

o fizeram na história da inteligência e do trabalho. Sua construção envolveu 

classes de pessoas anteriormente totalmente imiscíveis, destacando como um 

ponto marcante a consideração da existência da enorme separação entre classes 
                                                   
65
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sociais que vigorava nessa época. Alem de Legendre, foram envolvidos grandes 

matemáticos de seu porte, tais como Lazare Carnot (1753-1823) e alguns outros 

junto a uma centena de “artesãos de cálculo” anônimos. Este projeto, embora 

mirabolante, deslocou o cálculo antes protagonizado pela inteligência culta e 

nobre para o puro e simples trabalho da mão de obra com outro tipo de 

qualificação, ou seja: buscava-se meticulosidade, esmero, atenção, concentração 

e rapidez, e não mais o conhecimento científico. Tratava-se da simplificação e 

sistematização da produção. 

Existe um extrato dos registros do Instituto Nacional das Ciências e das 

Artes da França, em que três grandes matemáticos: Joseph-Louis Lagrange 

(1736-1813), Pierre Simon Laplace (1746-1827) e Jean Baptiste Joseph Delambre 

(1749-1822) analisaram com profundidade o trabalho de elaboração dessas 

monumentais tabelas. Em seu relatório final, após comparações com as tabelas 

antigas em vigência na época, seus comentários destacam sua admiração de 

como foi possível conciliar a exatidão alcançada com o que consideraram curto 

tempo de elaboração, duas coisas aparentemente incompatíveis.68 

Esta observação feita por esses três eminentes matemáticos destaca 

que o método de divisão de trabalho adotado por Prony foi um sucesso, e que o 

terceiro nível da pirâmide de trabalhadores, onde praticamente não havia mais 

nenhum raciocínio a ser feito, mas apenas o trabalho mecânico de adições e 

subtrações, foi realmente o responsável pelo bom nível de exatidão obtido num 

espaço de tempo relativamente curto. 

                                                   
68 Lagrange, “Raport sur les grandes tables”, 16. 
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Infelizmente o relatório dos matemáticos termina lamentando o fato das 

dificuldades nas finanças, a queda da moeda e outras despesas mais urgentes 

terem provocado a suspensão da impressão das Tabelas de Prony.69 Mesmo 

assim elogiando o trabalho, os autores esperam que “num tempo de paz um 

governo amigo das artes ordenará a finalização dessa obra que deve ser desejada 

por todos os que cultivam as ciências matemáticas”.70 

 

Publicação de 1800-1801 citando Prony, Lagrange, Laplace e Delambre 

                                                   
69 Ibid., 25. 
70 Ibid., 26. 
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Mantinha-se assim ainda vivo, no cálculo das monumentais tabelas,  

mesmo que de forma intrínseca, o culto à Razão conforme idealizara Prony. 

O reconhecimento ao papel desempenhado pelos “ouvriers” nesse 

trabalho, revela também as transformações que se operavam nas considerações 

das artes mecânicas. 

De fato, durante o século XIX, trabalho e mecânica estiveram muito 

relacionados, tanto na França como na Inglaterra. Nas Enciclopédias, definia-se 

“trabalhador” como sendo aquele cuja profissão caracterizava-se por atividades 

consideradas “pesadas” ou seja, qualquer trabalho que envolvesse exercício físico 

ou violento. O trabalho sobrecarregava o corpo e não a mente, pois mesmo as 

mais habilidosas manipulações mecânicas feitas pelos operários, eram atribuídas 

ao hábito e ao instinto, e não à inteligência ou ao raciocínio.  

Conforme constou na Encyclopedie de Diderot, os artesãos eram 

considerados os operários das artes mecânicas e aos quais se presumia que 

tinham uma menor inteligência.71 Tal ideia também é expressa por  D’Alembert 

reafirmando um lugar-comum da sua época: que “a perícia, o conhecimento 

manual e o hábito são inimigos da reflexão e se opõem à inteligência e 

deliberação por serem intimamente ligados ao trabalho manual”.72 

Ao arregimentar artesãos ao lado de matemáticos para calcular e 

preparar as suas grandes tabelas, Prony observou o que posteriormente 

                                                   
71 Encyclopédie, [745], s.v. “Artisan”. 
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considerou como sendo um grande paradoxo: o fato de que nesta reunião tão 

singular de pessoas de diferentes níveis sociais e intelectuais, pelo menos neste 

trabalho específico de cálculo, os trabalhadores considerados de inteligência 

limitada tivessem cometido tão poucos erros.73 

Considerando que até aquele momento, o cálculo havia sido uma 

ocupação intelectual adequada às mentes privilegiadas e melhores da sociedade, 

este fato intrigava e abria novos e grandes horizontes na questão da divisão do 

trabalho. Quanto à produtividade estavam evidentes os bons resultados segundo 

os quais se alcançava além da velocidade, até a questão da qualidade, o que era 

imprescindível para a produção de tabelas corretas e exatas. 

Babbage conseguiu visualizar exatamente esse fenômeno quando ao 

escrever sobre seu projeto em 1832 afirmou: 

“Nós temos já mencionado o que pode talvez parecer paradoxal para alguns 

de nossos leitores: a divisão de trabalho pode ser aplicada com igual 

sucesso nas operações mentais e que isto assegura por sua adoção, a 

mesma economia de tempo”.74 

Este foi naturalmente um motivo incentivador que o estimulou a 

procurar transformar esse trabalho, realizado por pessoas que apenas somavam e 

subtraiam, manipulando números sem significado algum para eles, em uma 

sequência de operações passíveis de virem a ser executadas por um mecanismo. 
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Ele considerou que os “operários” que compunham o terceiro nível da 

estrutura piramidal criada por Prony, exerciam um trabalho repetitivo, e quer fosse 

simples ou complexo, não demandava maiores esforços de raciocínio, mas que 

por outro lado exigia muita atenção, dedicação e paciência; e isto deveria ser 

perfeitamente viável de ser feito por maquinário. 

Através de mecanismos sem intervenção humana seria possível 

atender a todos aos requisitos de rapidez, exatidão e principalmente eliminação de 

erros, e foi exatamente para cobrir esses objetivos que Babbage inventou suas 

máquinas.75 

No primeiro capítulo da obra já citada de Adam Smith constam três 

motivos que explicam o aumento de produtividade decorrente da divisão do 

trabalho: 1) o aumento da destreza dos operários, 2) a economia de tempo e 3) a 

invenção de máquinas.76  Babbage em sua obra “On the Economy of Machinery 

and Manufactures”, extende essas idéias por todo um capítulo no qual destaca as 

vantagens advindas da introdução de maquinários nos processos industriais 

principalmente de manufaturados.77 

Em 03 de julho de 1822, ao escrever para Sir Humphry Davy, 

presidente da Royal Society, Babbage havia sugerido a ideia de uma máquina 
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que, com o auxilio da gravidade ou outra fonte qualquer de energia, se tornaria 

uma substituta para uma das “mais baixas operações do intelecto humano”.78 

A sociedade estava tão necessitada de uma solução para o problema 

da edição de tabelas, que logo ao tomar conhecimento desta proposição que 

aparentemente se mostrava definitiva, antes mesmo da invenção funcionar, já 

honrou o seu inventor. 

Babbage foi condecorado com uma medalha de ouro em 1823 quando 

o Difference Engine Nº.1, sua primeira máquina, era ainda apenas um projeto. Foi 

justamente a Astronomical Society, uma das mais interessadas, que fez essa 

homenagem, observando que: 

“...não existia uma área da ciência ou das artes para a qual a promessa 

dessa descoberta fosse tão eminentemente útil como era na astronomia e 

áreas afins”.79 

Destacamos aqui o termo “descoberta” exageradamente utilizado por 

Mr. Colebrooke, presidente em exercício da Astronomical Society em seu discurso 

por ocasião da condecoração; provavelmente ele considerou a ideia e a 

possibilidade de sua concretização, como sendo um “achado”. Na realidade, o 

invento de Babbage prometia um novo impulso na pesquisa astronômica apesar 

de, naquele momento, ainda ser apenas um projeto não realizado.80 

Somente uma máquina bem articulada, flexível quanto às suas 

operações e sem intervenção humana, poderia executar incansavelmente uma 
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série de operações repetitivas com absoluta precisão e correção conforme 

demandavam as inúmeras e diversificadas atividades que a revolução industrial 

exigia. 

Foi então que Charles Babbage, sensibilizado por todas essas 

necessidades e confiante da possibilidade real de mecanização desses cálculos, 

tomou a iniciativa de tornar realidade as suas ideias, conforme veremos no 

próximo capítulo. 
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2. Charles Babbage e suas máquinas 

Desde os tempos de vida acadêmica na Cambridge University, Charles 

Babbage examinava criticamente as tabelas de logaritmos então largamente 

utilizadas. 

Durante o verão de 1814, o próprio Babbage exerceu a função de 

“computer” no Royal Observatory of Greenwich, até desistir desse trabalho que ele 

considerou monótono e cansativo81. 

A grande maioria dos estudos a respeito de Babbage, sempre ressalta 

sua famosa frase, incluída em sua “autobiografia” 82, relatando que numa tarde por 

volta de 1812 ou 1813, sentado numa sala da Analytical Society em Cambridge, 

sonolento, com uma tábua de logaritmos aberta diante de si, foi despertado por 

um colega perguntando: “- Babbage, que você está sonhando?” ao que ele 

respondeu: 

“Estou pensando que todas estas tabelas (apontando para os logaritmos) 

poderiam ser calculadas por maquinário” 83 

Desde aquela época, Babbage já havia pesquisado e classificado os 

mecanismos de calcular conhecidos até então. Para isso, partiu da sua definição 

particular de que máquina de calcular era um conjunto de mecanismos compostos 

de várias peças mecânicas projetadas e interligadas entre si que auxiliavam a 
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mente humana na execução de operações aritméticas. Algumas dessas máquinas 

pesquisadas, operavam sem qualquer necessidade de atenção mental após a 

introdução dos números a serem calculados; estas máquinas faziam apenas 

adições e subtrações entre dois números. Outras necessitavam de alguma 

atenção mental humana, eram mais simples e de menor utilidade e entre estas 

estavam todas as que faziam multiplicação e divisão que Babbage conhecia.84 

A sua conclusão após essa pesquisa foi que embora algumas 

máquinas, as que faziam adições e subtrações, fossem ditas “automáticas”, não 

existia ainda nenhuma para multiplicação e divisão que realmente dispensasse a 

intervenção de um operador como ele imaginava que deveria ser.85 

A ideia de preparar tabelas por maquinário fortaleceu-se quando 

Babbage considerou que uma máquina que simplesmente executasse as 

operações aritméticas isoladamente seria de pequeno valor pelo seu resultado, a 

menos que fosse de uso fácil, e apresentasse resultados exatos e rápidos.86 

Mesmo assim, essas máquinas não atendiam à necessidade que se impunha 

cada vez com mais urgência: a realização de sequências lógicas de cálculos. 

Para a montagem das tabelas, já estavam estabelecidos os algoritmos 

que as definiam. Estes algoritmos eram geralmente compostos de complexas 

sequências de cálculos oriundos da matemática teórica, das teorias de 

navegação, do conhecimento da astronomia, etc. e uma máquina calculadora que 
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apenas executasse simples operações aritméticas de somas ou mesmo de 

multiplicação, era insuficiente para atender a enorme demanda crescente. 

Para a maioria das tabelas, exigia-se a maior quantidade possível de 

valores de entrada, refletindo assim um intervalo de abrangência satisfatório e útil 

para os seus usuários, prevendo atender as suas mais variadas necessidades.  

O cálculo dos valores de saída correspondentes a cada elemento de 

entrada da tabela exigia uma série de operações aritméticas e lógicas além de 

uma ou mais eventuais consultas a outras tabelas já existentes. Transformar todas 

essas operações em movimentações e interações mecânicas precisas, exatas e 

confiáveis, era um grande desafio que Babbage se propôs resolver. 

Como já vimos, todos esses cálculos eram feitos “à mão”, e com muitas 

repetições. Tendo já sofrido o peso desse enfadonho trabalho e conhecedor de 

todas as dificuldades quanto à exatidão e atenção necessárias, o ainda jovem 

Babbage logo imaginou a possibilidade de automatizar o processo, mecanizando 

todas essas sequências de operações, liberando assim o ser humano dessa tarefa 

extremamente árdua. 

Provavelmente essa ideia surgiu por ele ter herdado durante sua 

formação acadêmica, um grande interesse pelos dispositivos mecânicos. Naquele 

início de século XIX, com os processos industriais sendo rapidamente 

mecanizados, surgiam inúmeras invenções interessantes, curiosas, úteis e 

sobretudo originais e engenhosas, envolvendo a mecanização dos mais diversos 

processos da indústria, comércio, navegação, e outras atividades. 
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O ambiente em Cambridge era favorável a essa visão, pois a atração pelos 

mecanismos era uma experiência pela qual muitos estudiosos ilustres também 

tinham passado, desde o pioneirismo de John Wilkins (1614-1672), depois o 

atraído e interessado Robert Boyle (1627-1691) e outros como, por exemplo, os 

que haviam passado pelo “Colégio para Experimentos e Mecânica de Oxford” , 

ainda em meados do século XVII.87 Posteriormente, muitos estudiosos também 

haviam sido atraídos para os livros sobre invenções mecânicas, Isaac Newton 

(1643-1727) foi um deles.88  

 

 
 
Vista parcial da Universidade de Cambridge - Inglaterra 
http://1.bp.blogspot.com/_bP7XrarRXOM/RtP8fcCKKOI/AAAAAAAABrk/opupCScx4-U/s320/Cambridge.jpg 
 
 
 
 
 

A ideia de mecanização também estava vinculada à solução dos 

grandes problemas oriundos dos inevitáveis erros que permeavam as tabelas 

construídas manualmente, tanto erros de cálculo como também de impressão. 

                                                   
87Alfonso-Goldfarb,  151-2. 
88 Ibid., 158. 
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Produzir tabelas isentas de erros e com a rapidez necessária, era um objetivo que 

somente poderia ser atingido por alguma máquina que exigisse um mínimo de 

intervenção humana. 

Envolvido por todas estas questões e ciente da importância de atender 

satisfatoriamente a tais necessidades, Babbage imaginou projetar e construir uma 

máquina que geraria automaticamente qualquer tabela e depois, de alguma forma, 

possibilitasse a impressão em papel com a mínima ação possível de operador 

humano e, portanto, acreditava ele,  esta seria a única forma de evitar os erros89.  

A solução do problema de como calcular as tabelas foi encontrada na 

própria teoria matemática: seria usado o “Método das Diferenças”, principalmente 

devido ao fato de que esse método possibilita chegar a resultados apenas 

utilizando operações de adição, o que facilitava em muito o projeto dos 

mecanismos. Sem deixar de lado sua preocupação com a exatidão dos dados, 

Babbage explicou sobre essa escolha: 

“Todas as tabelas devem ser calculadas em intervalos limitados e por um 

processo uniforme. O método das diferenças requer apenas o uso de 

mecanismo para adição. Entretanto, para assegurar a precisão das tabelas 

será necessário que a máquina possa também preparar os tipos de 

impressão ou mesmo os moldes para serem fundidos”90 

A máquina deveria ser preparada e ajustada previamente para realizar 

todos os cálculos definidos pelo algoritmo a ser atendido e a seguir possibilitar a 

impressão dos resultados sem intervenção humana. A máquina deveria ser de 

                                                   
89 Lardner,  282. 
90 Babbage,  Passages from The Life of a Philosopher,  43. 
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“propósito geral”, ou seja: possibilitar a emissão de qualquer tipo de tabela por 

mais sofisticados que fossem os cálculos necessários para obtê-la. 

O operador da máquina deveria apenas cuidar de seu funcionamento, 

sem entrar no mérito do cálculo em si. O fato de ser totalmente automática, do 

início dos cálculos até a impressão das tabelas, garantiria a ausência de erros. 

Os projetos de Babbage 

Charles Babbage idealizou e projetou basicamente três máquinas 

calculadoras mecânicas: 

O Difference Engine Nº.1 foi o seu primeiro projeto. Idealizado de 1822 

a 1833 procurava atender o problema das tabelas matemáticas e baseava-se 

estritamente no método das diferenças finitas. 

 

Difference Engine Nº.1 -  única montagem parcial em 1833 
http://datavis.ca/milestones//admin/uploads/images/babbage1822.jpg 
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O Analytical Engine foi projetado a partir de 1834 até 1846 e era muito 

superior ao Difference Engine Nº.1, pois possuía mecanismos que possibilitavam 

a introdução de instruções através de cartões perfurados. 

 

Analytical Engine parcialmente construído pelo Science Museum de Londres 
(esta não é uma réplica, pois esta máquina nunca foi construída na época de Babbage) 
http://www.chronarion.org/ada/AnalyticalEngine.jpg 
http://www.tcf.ua.edu/AZ/AnalyticalEngine.jpg 
 

 

Entre 1846 e 1847, Babbage retornou à ideia do Difference Engine, 

numa outra concepção, agora como Nº.2, incorporando em seu projeto os novos 

provimentos e simplificações obtidos durante os anos de estudos para produzir o 

Analytical Engine. 
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Difference Engine No. 2 construído pelo Science Museum de Londres 
(esta não é uma réplica, pois nunca foi construída na época de Babbage: é a primeira). 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/Babbage_Difference_Engine.jpg/320px-
Babbage_Difference_Engine.jpg 

 

Babbage trabalhou exaustivamente no projeto e construção de sua 

primeira máquina, o Difference Engine Nº.1. Chegou até a pensar em recusar o 

convite para assumir o cargo de Lucasian Professor na Universidade de 

Cambridge alegando que estava ansioso para dedicar todo o seu tempo na 

complementação do mecanismo do Difference Engine Nº.1 que tinha em mãos.91 

Devido a inúmeros problemas financeiros, políticos e até estratégicos, 

exaustivamente descritos nos capítulos VI e VII de suas memórias publicadas em 

1864 como “Passages from the Life of a Philosopher”, Babbage não conseguiu 

construir efetivamente todas estas máquinas, tendo montado apenas  o Difference 

Engine Nº.1 e algumas partes do Analytical Engine, ficando tudo apenas 

documentado em inúmeros projetos, desenhos e notas explicativas.92 

                                                   
91 Ibid., 30. 
92 Ibid., 68-111. 
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Plano do Analytical Engine (impresso em 1858) 
http://www.charlesbabbage.net/charles-babbage-analitical-engine.gif 
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Esquema de uma parte (“Chain”) do Analytical Engine 
http://robroy.dyndns.info/collier/images/p158.gif 

 
Para percebermos a complexidade do projeto, apresentamos a seguir uma 

explicação deste esquema, que é apenas uma parte do Analytical Engine: 

 “Aqui a força propulsora vem pelo eixo N; isto faz girar um disco que 

contem a reentrância B e a saliência D, as quais agem através de um braço 

giratório para mover a peça E para frente e para trás. E desliza ao longo de 

uma peça similar G; G e E estarão juntamente conectadas se a barra de 

conexão C estiver posicionada no escaninho de G e E, e neste caso a 

rotação de N fará com que G oscile. A posição de C que gira em torno do 

eixo T, é controlada pelo pequeno braço F. O princípio envolvido é que a 

transmissão de força de N para G é controlada através de uma barra de 

conexão que funciona como um comutador, e pode ser operada com muito 

menos esforço que o que ela está controlando. Então F deve ser de fato um 

“sensor” que sente se existe um furo numa certa posição de um cartão.”
 93

 

  

                                                   
93 Collier, “The Little Engines that Could've: The calculating machines”, 106.  
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Parte do Plano geral do Analytical Engine (desenho original). 
http://plan28.org/img/placeholderPic.png 
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Mecanismo de “micro-programa” do Analytical Engine, 1838. 
Elaborado por: Bromley, Allan G., in IEEE Annals of the History of Computing, vol. 20, No. 4, 1998. 
http://halfbakedmaker.org/wp-content/uploads/2009/12/babbage-mechanism.png 

 

 

A Notação Mecânica 

Durante a construção do projeto do Difference Engine Nº.1, e até como 

resultado da experiência que esse trabalho produzia, nasceu a ideia de outra 

máquina com muito mais capacidade e recursos: o Analytical Engine.  Ao 

aperfeiçoar e refinar essa sua nova idéia de maquinário, e para que esse projeto 
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fosse viável, foi necessário criar uma nova forma, própria e exclusiva, com a qual 

fosse possível descrever as peças, e seus movimentos distribuídos no tempo e 

espaço.94 

A necessidade de explicar e demonstrar os diversos detalhes dos 

mecanismos projetados, aliada ao interesse de divulgação desses conhecimentos 

e tambem para que sempre que fosse possível, todo trabalho pudesse ser 

realizado por outras pessoas, foram o que então levaram  Babbage a criar o que 

ele chamou de “Notação Mecânica”. 

Essa forma de documentar seus projetos foi um subproduto derivado de 

seus esforços e que veio a ser posteriormente muito utilizada na Inglaterra e na 

Irlanda. Com o passar do tempo, a Notação Mecânica também foi utilizada em 

inúmeras aplicações das mais diversificadas, tais como na descrição de combates 

no mar e na terra, nas representações de funções da vida animal e muitas outras 

atividades anteriormente inimagináveis, no Continente europeu e nos Estados 

Unidos da América.95 

Esse método de expressar por símbolos as peças e as ações dos 

mecanismos foi explicado por Babbage num texto enviado à Royal Society e 

posteriormente publicado no periódico Philosophical Transaction Vol.116 em 1826, 

tendo sido lido oficialmente em 16 de março daquele ano.96 Na justificativa deste 

seu trabalho Babbage escreveu: 

                                                   
94

 Babbage,  142. 
95 Ibid., 145. 
96 Babbage,  “On a method of expressing by signs the action of machinery”,  250-265. 
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“A dificuldade em reter na memória todos os atuais e sucessivos 

movimentos de uma máquina complicada, e ainda a maior dificuldade de 

cronometrar convenientemente os movimentos que já tenham sido 

providenciados, induziram-me a procurar por algum método pelo qual eu 

possa, por um relance dos olhos, selecionar alguma parte particular e 

descobrir num determinado tempo o estado do movimento ou pausa, sua 

relação com os movimentos de alguma outra parte da máquina e se 

necessário descobrir as fontes de seus movimentos através dos sucessivos 

estágios até a força que o originou”.97 

 

Oito anos depois, quando discutia-se a questão do financiamento do 

projeto de Babbage pelo governo inglês, foi publicado no Edinburgh Review, 

edição de julho de 1834, um relatório de um Comitê designado pelo Conselho da 

Royal Society com o objetivo de “considerar o objeto referido por uma 

Comunicação recebida do Tesouro a respeito da máquina de calcular de Babbage 

e prestar relatório”.98 Entre inúmeras análises levantadas e comentadas por essa 

Comissão, consta o seguinte comentário referindo-se à Notação Mecânica: 

“...quase um sistema metafísico de símbolos abstratos, pelo qual o 

movimento da mão faz a função da mente, e de uma profunda perícia 

prática em mecânica alternadamente, para a construção do mais 

complicado engenho...” 99 

Uma vez reconhecido o valor desse método de notação, essa 

Comissão lamenta que este trabalho não tenha recebido a devida atenção por 

parte dos homens de ciência: 

                                                   
97

 Ibid., 250-1. 
98Lardner,  263.  
99 Ibid., 318. 
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 “Neste país a ciência tem sido geralmente separada da mecânica prática por 

um grande abismo [...] Nós confiamos que um período mais auspicioso está à 

mão; que o abismo que tem separado os práticos dos homens de ciência 

rapidamente se feche”.100 

  Observamos aqui que a própria Royal Society, ou pelo menos os 

membros dessa Comissão, mantinha nessa época a preocupação e interesse em 

valorizar a aproximação da ciência coma a técnica. 

Para apresentar os mecanismos e suas interações, para os 

desenhistas-projetistas ou mesmo para aqueles que iam fabricar as peças, essas 

“notações” eram de suma importância.  As relações complicadas entre as várias 

partes das máquinas tinham que estar claramente explicitadas de forma a não 

deixar dúvidas. 

                                                   
100 Ibid. 
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Fragmento das memórias de Babbage, publicadas em 1864.101  
http://nevolution.typepad.com/photos/uncategorized/2007/08/10/babbage_2.jpg .  
 

O sistema chamado de “Notação Mecânica” através de desenho 

geométrico contendo além dos traçados, símbolos, letras e números de uma forma 

resumida compreendia a documentação dos seguintes elementos: 

1) A forma, as medidas e a posição relativa de todas as 

peças que compunham a máquina. Para isso, Babbage 

estabeleceu regras como por exemplo: 

                                                   
101 Babbage, Passages from the Life of a Philosopher, 112-3. 
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- letras normais representavam as armações fixas. 

- letras em itálico representavam partes móveis. 

- letras minúsculas pontos a serem destacados no 

desenho. 

- etc. 

Com estas e outras regras, as ordens relativas de 

superposição entre as peças tornavam-se facilmente 

visíveis. 

2) Um conjunto de símbolos que Babbage chamou de 

“Notação de Pontos” facilitava a representação dos 

tempos de duração de cada movimento de cada peça. 

3) A conexão entre as peças móveis eram descritas em um 

diagrama à parte no qual todo o curso do movimento 

podia ser traçado, desde o seu início até o final.102 

A seguir um exemplo formulado por Babbage e apresentado na leitura 

de 16 de março de 1826 na Royal Society, referente ao mecanismo de um relógio 

documentado pela Notação Mecânica. Ele escolheu o exemplo deste “common 

eight day clock”  porque a sua construção era de conhecimento geral.103 

 

                                                   
102 Ibid., 143. 
103 Babbage, “On a method of expressing by signs the action of machinery”,  260. 
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Exemplo parcial da “Notação Mecânica de Babbage” do mecanismo de um relógio 104 
(observe-se por exemplo: G é o eixo das horas, e T o eixo que aciona o martelo do sino) 

 
                                                   
104 Ibid., 261 - Plate IX. 
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Mecanismo interno do relógio documentado acima pela Notação Mecânica de Babbage 105 
(observe-se por exemplo o eixo G das horas, o eixo T que aciona o martelo para o sino) 

                                                   
105 Ibid., Plate VII. 
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Esquema do mecanismo do relógio documentado acima pela Notação Mecânica de Babbage 106 
(por exemplo: o eixo G das horas e o eixo T que aciona o martelo para o sino permanecem 
também neste esquema) 

                                                   
106 Ibid., Plate VIII. 
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Algumas outras contribuições 

Além do surgimento da “Notação Mecânica”, outra consequência dos 

projetos das máquinas de Babbage, foi a criação de uma grande quantidade de 

novos dispositivos mecânicos, os quais portavam ideias novas que solucionavam 

problemas técnicos às vezes inesperados que surgiam durante o detalhamento 

das diversas partes das máquinas. 

Diversos desses novos dispositivos, serviram apenas para testes, mas 

embora tivessem sido descartados por Babbage, logo foram também incorporados 

ao conhecimento geral, pois outros construtores de outras máquinas muitas vezes 

deparavam-se diante de problemas técnicos semelhantes. Considerando então 

que já fora encontrada uma solução, esta era então utilizada, mesmo que seu 

inventor nunca tivesse imaginado tal serventia. 

Tomamos como um exemplo típico, um empresário do ramo da 

indústria mecânica inglesa que, por ocasião de uma visita a Londres, ao ver a 

máquina de calcular de Babbage em funcionamento (no caso parte do Difference 

Engine Nº.1), descobriu nela um dispositivo mecânico o qual subsequentemente 

introduziu na fabricação de ventiladores em Manchester, com grande vantagem 

para o seu negócio.107 

Outra consequência gerada pelas atividades de concepção e 

construção das máquinas de calcular, e que também muito contribuíu para o 

                                                   
107 Lardner,  320. 
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desenvolvimento da mecânica, foram as inúmeras ferramentas novas que 

surgiram.108 

Apesar de o próprio Babbage ter dito que a máquina, de uma forma 

simplificada, já era constituída por um conjunto de ferramentas unidas entre si, a 

imensa diversidade de mecanismos e dispositivos totalmente inovadores exigia 

em muitos casos a criação de ferramentas especialmente projetadas para fins 

específicos.109 

A estratégia matemática 

Uma vez escolhido o “Método das Diferenças” para viabilizar as 

operações aritméticas, Babbage idealizou suas máquinas contendo mecanismos 

que tratassem as grandezas numéricas de forma compatível com essa escolha.110 

Este princípio matemático foi literalmente incorporado no maquinário, pois o fato 

de utilizar apenas adições e consequentemente também subtrações, possibilitava 

um perfeito entrosamento com as barras metálicas e as engrenagens nele 

contidas, uma vez que a soma ou diferença entre duas grandezas poderia ser 

representada por um determinado avanço ou retrocesso da barra metálica ou pelo 

giro controlado de uma engrenagem. 

Como vimos no capítulo anterior, o matemático francês Legendre ao 

definir a parte analítica e fundamental do extenso trabalho de cálculo manual das 

tabelas de logaritmos e trigonometria que recentemente havia sido levado a efeito 

                                                   
108

 Lardner,  320. 
109 Babbage, On the Economy of Machinery, 10-11 
110 Lardner,  284. 
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pelos franceses sob a liderança de Prony, também utilizou os recursos do “Método 

das Diferenças”, a fim de que, no exaustivo trabalho manual de seus “operários 

calculadores”, fossem realizadas apenas operações de adição e subtração, o que 

além de facilitar, reduziria e até evitaria muitos erros de cálculo.111 

Outra premissa importante do projeto das máquinas era a característica 

de universalidade das tabelas geradas. O propósito era construir uma máquina 

capaz de ser previamente preparada para fazer qualquer tipo e sequência de 

cálculo. Para que toda essa flexibilidade fosse possível, seria necessário achar 

uma forma de “instruir” inicialmente a máquina, isto é: fazer a sua “programação” 

prévia de acordo com o resultado desejado, ou seja uma tabela específica. 

Além disso, a máquina deveria poder ser pré-programada de forma tal 

que, caso necessário, pudesse receber posteriormente, mesmo durante a sua 

operação, outros dados para serem utilizados no processamento. Este detalhe 

acontecia como consequência de que alguns algoritmos geradores de tabelas 

exigiam no meio de alguma passagem interna de seus cálculos, por exemplo o 

valor do logaritmo de um determinado número recém-calculado, o qual  já havia 

sido calculado e impresso num momento anterior. 

Um novo problema então surgiu: como “instruir mecanicamente” a 

máquina naquilo que deveria calcular? Como introduzir os dados iniciais ou 

mesmo os dados solicitados durante a operação para serem calculados? Enfim, 

como comandar um mecanismo atribuindo-lhe uma grande sequência de 

                                                   
111 Prony, 4. 
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operações as quais, segundo a pretensão de ser de propósito geral, 

disponibilizaria um leque praticamente infinito de opções possíveis de cálculo? Se 

os comandos fossem poucos, até que seria possível fazê-los manualmente antes 

de iniciar a operação, mas na maioria das vezes, para viabilizar cada item de uma 

tabela, eram necessárias inúmeras e complexas instruções. A solução foi 

encontrada por Babbage nos cartões perfurados tipo Jacquard.112 

Babbage tinha uma profunda admiração pelo tear inventado 

recentemente pelo tecelão prático francês Joseph-Marie Jacquard (1754-1834) e 

reconhecia como sendo grande e oportuna a ideia de utilizar cartões perfurados 

para comandar a produção de tecidos com desenhos.113 O fato dos cartões serem 

previamente preparados de uma forma tal que no seu conjunto e em suas 

perfurações estivessem descritas todas as operações e dados necessários para 

produzir os mais diversos desenhos na própria trama do tecido, deixava claro para 

Babbage que esta era uma forma simples e muito prática para conservar 

informações, comandos e instruções, manter uma sequência e que uma vez 

conferida, corrigida e testada, poderia ser utilizada indefinidamente produzindo 

sempre os mesmos resultados, e ainda alem disso, o que era para ele de 

fundamental importância: sem erros. 

Nos anos 30 e 40, quando promovia reuniões sociais em sua 

residência, frequentada por ilustres figuras da Londres vitoriana, Babbage 

deliciava-se em expor um quadro contendo a imagem de Jacquard, sentado em 

                                                   
112 Costa, “O invento de Jacquard e os computadores”,  42. 
113 Essinger, Jacquard’s Web, 3-5. 
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seu ateliê, com um compasso na mão indicando seu status de inventor próximo 

aos seus cartões perfurados. Imediatamente o anfitrião perguntava aos seus 

convidados o que eles pensavam sobre como foi feito aquele quadro. Todos eram 

unânimes em acreditar que se tratava de uma gravura impressa. Babbage então 

triunfalmente, afirmava que na realidade era um peça de tecido fabricada pelo tear 

de Jacquard.114 O quadro fora tecido em 1832 com o auxílio de cerca de 24.000 

cartões e servia de ilustração das capacidades do teares programáveis de 

Jacquard. O desenho fora baseado numa pintura a óleo feita por um artista em 

Lyon na França, o qual tivera o cuidado de destacar em sua obra, os cartões 

perfurados, relacionando-os à Jacquard. Com o intuito de divulgar a grande 

versatilidade e possibilidades do tear programável, haviam sido preparados 

cartões perfurados de acordo com essa pintura, de forma a possibilitar a 

replicação de quantos tecidos com essa imagem fossem desejados. 

                                                   
114 Ibid., 4. 
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Retrato de Jacquard tecido em seda num tear programável (Science Museum Pictorial/Science & 
Society Picture Library)  Este quadro devidamente emoldurado enfeitava a sala de visitas da casa 
de Charles Babbage por volta de 1842  
Existe no British Museum uma fatura datada de 8 de setembro de 1840 emitida pela “Manufature 
d’Etoffes pour Ameublements & Ornements d’Eglises” na qual consta a aquisição da tapeçaria 
acima feita pessoalmente por Charles Babbage em visita a Lyon, provavelmente adquirindo uma 
segunda peça.115 

 

Em 1840, Babbage esteve pessoalmente em Lyon na França, cidade de 

Jacquard, o qual já havia falecido em 1834. Sua intenção era ver o tear 

programável em ação, fabricando tecidos com desenhos. O que mais o atraía era 

o conjunto de cartões perfurados contendo instruções codificadas adequadamente 

para produzir o desenho. Foi nessa ocasião que adquiriu o quadro com a imagem 

                                                   
115 Ibid., 4-5. 
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de Jacquard tecida em seda pelo tear. Especula-se também que ele viu e 

acompanhou “in loco” a fabricação desse quadro, considerado o seu grande 

interesse e admiração pela ideia dos cartões perfurados e já imaginando e 

prevendo como utilizá-los em sua segunda máquina, o Analytical Engine.116 

Portanto, a ideia do armazenamento de instruções e dados codificados 

em furos de cartões, para acionar o tear, foi importante para que Babbage se 

inspirasse na solução desse problema prático durante a montagem de sua 

máquina de calcular. Havia a necessidade de memorizar sequências de instruções 

e conjuntos de dados, e isso poderia ser perfeitamente resolvido com o uso de 

cartões perfurados. Referindo-se à utilização desses cartões no tear de Jacquard, 

Babbage chegou a escrever em suas memórias: 

“A analogia do Analytical Engine com este bem conhecido processo está 

próximo à perfeição” 117 

Utilizando cartões perfurados, Babbage possibilitava assim, dispor de 

uma capacidade ilimitada de operações, repetições, variáveis e constantes para 

atender a qualquer necessidade de cálculo. Para acionar o seu Analytical Engine, 

ele precisava de três tipos de cartões: 

Cartões de operação: para definir a natureza das operações. Existiam 

quatro tipos de cartões representando as quatro operações aritméticas: adição, 

subtração, multiplicação e divisão. Segundo um desenho deixado pelo próprio 

                                                   
116 Ibid., 97. 
117 Babbage,  Passages from The Life of a Philosopher , 117. 
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Babbage em suas memórias, esses quatro tipos de cartões perfurados são 

apresentados a seguir:118 

Modelos dos cartões das 4 operações idealizados para serem utilizados pelo Analytical Engine 
extraídos da publicação de Babbage de 1864. 

 

Cartões de variáveis:  para definir as variáveis particulares nas quais os 

cartões de operação iriam operar.  

Quando alguma fórmula era requisitada para ser computada, um 

conjunto destes cartões deveriam ser reunidos contendo a série de operações na 

ordem em que deveriam ocorrer. Cada cartão de operação requeria outros três 

cartões: dois para representar as variáveis ou constantes numéricas sobre as 

quais incidiria a operação e mais um cartão que indicava a variável na qual o 

resultado aritmético seria colocado.119 

                                                   
118 Ibid., 127. 
119

 Ibid., 118. 
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Cartões numéricos:  para introduzir dados oriundos de tabelas já pré-

preparadas tais como as de logaritmos e as trigonométricas. Estes cartões seriam 

solicitados pela máquina durante as operações algébricas. 

Todos os cartões numéricos utilizados ou produzidos pelo Analytical 

Engine tinham o formato nove linhas de 11 colunas cada, conforme exemplificado 

por Babbage no exemplo a seguir: 

Modelo do cartão numérico idealizado para ser utilizado pelo Analytical Engine extraídos da 
publicação de Babbage de 1864.120 

 

Neste exemplo de cartão que Babbage apresentou em suas memórias, 

temos que o número  3622939  corresponde ao logaritmo do número 2303.121  O 

                                                   
120 Ibid., 121. 
121 Ibid. 
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fato de constar num mesmo cartão os dois números, possibilitava que a própria 

máquina conferisse a exatidão da informação solicitada: no exemplo, ao solicitar o 

logaritmo de 2303, recebia um cartão contendo além da resposta o próprio número 

solicitado. Se porventura o número original não coincidisse com aquele pedido, a 

máquina avisava com uma campainha e interrompia o processamento até que o 

cartão correto fosse introduzido. 

No que se refere à parte algébrica do Analytical Engine, Babbage 

definiu que as quantidades de constantes literais, variáveis, combinações de 

símbolos algébricos e funções empregadas, fossem todas necessariamente 

ilimitadas. As fórmulas podiam comportar tantas variáveis quanto fosse 

necessário, sem limites estabelecidos.  

Considerando entretanto que uma máquina finita não pode incluir o 

“infinito”, e considerando também que é impossível construir uma máquina que 

ocupe um espaço infinito, Babbage optou por substituir esse conceito de espaço 

infinito por tempo infinito, o que possibilitou limitar o tamanho da máquina sem 

abrir mão das capacidades ilimitadas de variáveis que idealizou.122 Com esse 

raciocínio notamos que ele não procurava apenas resolver os problemas 

imediatos, mas tinha uma visão maior e mais abrangente, demonstrada muitas 

vezes ao enfrentar os problemas específicos de capacidade de suas máquinas. 

Elaborando e aperfeiçoando todas essas ideias, Babbage chegou a 

projetar uma máquina contendo cerca de 1000 colunas de engrenagens que 

                                                   
122 Ibid., 124. 
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permitiriam manipular números decimais de até 50 dígitos, executando 

mecanicamente as quatro operações aritméticas básicas123.  

Na realidade, os cartões numéricos abrangiam um intervalo o maior 

possível, ou seja: de 0 a 1050 – 1, o que equivale a um número contendo 50 

algarismos nove (9999...9999). Essa tendência a certo exagero, era característica 

da época, como também indicam os trabalhos de Prony na França. 124 

Descrição da máquina de Babbage: 

Descreveremos a seguir o recurso matemático utilizado por Babbage 

para tornar possível sua máquina programável para calcular as tabelas: 

Qualquer tabela numérica é composta por uma série de números que 

possuem uma característica comum e que podem crescer ou decrescer de acordo 

com alguma lei geral aritmética. Supondo que a série de números cresça 

continuamente, imaginemos uma nova coluna composta das diferenças entre o 

número em questão e seu sucessor; então teremos uma nova tabela e estes 

novos números constituirão a “primeira diferença”. Podemos então agora com 

estes novos números, criar mais uma coluna contendo as diferenças entre cada 

número desta segunda coluna; teremos então uma tabela constituída da “segunda 

diferença”. Se continuarmos neste processo, chegaremos a uma coluna contendo 

sempre um mesmo número constante, e se mesmo assim prosseguirmos, então 

teremos uma coluna somente com diferenças iguais a zero.  

                                                   
123 Gillispie,Dictionary of  Scientific Biography,  s.v. “Babbage.” 
124 Essinger,  92. 
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Considerando que para criarmos essas tabelas utilizamos apenas 

subtrações, então podemos reproduzi-las inversamente somente com adições. 

Suponhamos então que sejam dados os primeiros números tanto da tabela 

original como os de cada série de diferenças; então poderemos obter por adições 

qualquer número de qualquer serie recriando todas as tabelas. Isto constitui o 

“Método das Diferenças” utilizado por Babbage para viabilizar sua máquina que 

deveria produzir tabelas utilizando mecanismos que só faziam adições. 

Exemplificamos a seguir o processo de montagem de uma tabela 

contendo as primeiras potências de quatro dos números naturais. Inicialmente 

apresentamos como são obtidas as diferenças a partir do resultado desejado; 

depois mostramos como a máquina construía a tabela fazendo o percurso inverso 

exclusivamente através de somas. 

Objetivo:  Tabela (T) das potências de 4, ou seja: uma tabela contendo 

os valores calculados de 14,  24,   34,   54, ... etc. 

T 

1  que corresponde a  14 

16  que corresponde a  24 

81  que corresponde a  34 

256 que corresponde a  44 

625 que corresponde a  54 

1296 que corresponde a  64 

2401 etc. 

4096 
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Subtraindo cada número de seu sucessor obteremos a serie das 

primeiras diferenças (D1): 

D1 

15  que corresponde a 16 – 1 

65  que corresponde a 81 - 16 

175 que corresponde a 256 - 81 

369 etc. 

671 

1105 

1695 

2465 

3439 

4641 

Da mesma forma, subtraindo sucessivamente cada número desta série, 

obteremos a serie das segundas diferenças (D2): 

D2 

50  que corresponde a 65 - 15 

110 que corresponde a 175 - 65 

194 que corresponde a 369 - 175 

302 etc. 

434 

590 

770 

974 

Prosseguindo com o mesmo processo teremos a serie das terceiras 

diferenças (D3): 
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D3 

60  que corresponde a 110 - 50 

84  que corresponde a 194 - 110 

108 que corresponde a 302 - 194 

132 etc. 

156 

180 

Para obtermos a serie das quartas diferenças (D4) aplicamos o mesmo 

processo obtendo então uma constante, neste caso: 24: 

D4 

24  que corresponde a 84 – 60 

24  que corresponde a 108 - 84  

24  que corresponde a 132 - 108 

24  etc. 

24 

Naturalmente, se prosseguirmos ainda calculando as diferenças, 

chegaremos a uma coluna composta somente de zeros. 

As máquinas de Babbage faziam exatamente o reverso deste processo; 

isto é: a partir da constante e dos primeiros números cabeças das colunas das 

diferenças, com apenas adições, obtinham a tabela desejada. 

Portanto, se revertermos o processo, e conforme o exemplo 

apresentado, poderemos obter facilmente a tabela das potências de 4 utilizando 

apenas adições da seguinte maneira: 
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Considerando a tabela T e suas quatro séries de diferenças D1, D2, D3 

e D4, se informarmos apenas os seus primeiros números, conforme o exemplo 

acima temos: 

T  D1 D2 D3 D4 

1  15 50 60 24 

Então a partir daí será possível obtermos toda a tabela até o infinito, se 

executarmos as seguintes operações:  

Somando cada número ao seu correspondente à esquerda e repetindo 

na coluna D4 o número 24 (que é constante) teremos os segundos termos da 

tabela e de todas as series: 

T  D1 D2 D3 D4 

1  15 50 60  + 24 

    84 24 

   

T  D1 D2 D3 D4 

1  15 50 60 24 

16  65 110 84 24  84 corresponde a 24 + 60 

       110 corresponde a 60 + 50 

       65   corresponde a 50 + 15 

       16  corresponde a 15 + 1 

 

Da mesma forma, uma outra linha da tabela poderá ser calculada: 
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T  D1 D2 D3 D4 

1  15 50 60 24 

16  65 110 84 24 

81  175 194 108 24  108 corresponde a 24 +  84 

       194 corresponde a 84 + 110 

       175 corresponde a 110 + 65 

       81   corresponde a 65 + 16 

   

Da mesma maneira, sucessivamente, sempre somente com adições, 

teremos todos os outros termos da tabela: 

T  D1 D2 D3 D4 

1  15 50 60 24 

16  65 110 84 24 

81  175 194 108 24 

256 369 302 132 24 

625 671 434 156 24 

1296 1105 590 180 24 

2401 1695 770 204 24 

4096 2465 974 228 24 

etc. 

Observa-se então que na primeira coluna (T) desta última tabela de 

cálculos temos a sequência das potencias de quatro dos números naturais 

totalmente reconstituída utilizando apenas adições ! 

Para fazer as subtrações optou-se pelo método do “Complemento 

Aritmético” dos números, o que possibilita a realização de subtrações por meio de 

somas. Exemplificando: para subtrair  357 de 768 e obter o correspondente resto 

411 procedemos da seguinte maneira: 
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Obtemos o complemento aritmético de 357, isto é, o número que falta 

para atingir 1000, que é 643. Depois apenas somamos 768  +  643  obtendo 1411. 

Despreza-se então o primeiro algarismo e obtemos o resto esperado de 411. 

A multiplicação foi reduzida a uma sequência de somas e a divisão a 

uma sequência de subtrações. Tudo portanto, aritmeticamente, era reduzido a 

somas; e somas traziam um único detalhe a ser ainda resolvido mecanicamente: o 

“transporte”.125 

Estudando o problema, Babbage reduziu-o ainda mais ao considerar 

processos de soma entre apenas dois algarismos. A solução para a questão do 

cálculo por meio mecânico ficou então reduzida à pesquisa e descoberta de uma 

combinação de partes móveis do mecanismo que fosse capaz de executar apenas 

dois processos: a soma e o eventual “transporte” entre apenas dois algarismos.126 

Para adicionar números com maior quantidade de algarismos, bastava 

repetir o mecanismo com a mesma lógica acionando-o conforme houvesse um par 

de dígitos a serem somados. 

Considerando o relatório do já citado Comitê designado pelo Conselho 

da Royal Society com o propósito de omitir opinião sobre o Diference Engine No.1 

criado por Babbage e publicado na prestigiada Edimburgh Review edição de julho 

de 1834, temos uma descrição detalhada dos processos envolvidos nessa sua 

primeira máquina. São cerca de 45 páginas (da 283 a 327) mostrando 

                                                   
125 “transporte”, é mais conhecido como “carry aritmético”, o popular “vai-um”.  
126  Lardner,  288. 
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detalhadamente os processos de soma, “transporte” e outros.  Dentre muitas 

observações referentes aos mecanismos, consta nessa publicação que Babbage 

separou os processos de soma e de “transporte” para serem executados em 

momentos diferentes, com a finalidade de poder então construir dois mecanismos 

independentes entre si.127 

A princípio, para mecanizar o processo de adição, com toda a 

simplificação descrita acima, bastaria utilizar barras metálicas e engrenagens. Por 

exemplo: uma barra de 4 cm adicionada em continuidade à outra de 3 cm, 

teremos uma extensão resultante medindo 7 cm de comprimento. Já na questão 

do “transporte” de uma soma, podemos utilizar 2 engrenagens cada uma com 10 

dentes numerados de 0 a 9. A cada volta completa da primeira engrenagem a 

segunda avança apenas 1 dente (este é o “transporte”). Portanto para somar, por 

exemplo, 8 + 5 o mecanismo posiciona a primeira engrenagem no dente nº.8, em 

seguida ela é girada mais 5 dentes de forma que ao avançar além do dente nº. 9 

provoca um avanço adicional na engrenagem seguinte ficando assim as 

engrenagens posicionadas nos dentes nº 1 e 3 respectivamente, obtendo assim o 

resultado 13.  

Blaise Pascal (1623-1662) já havia utilizado essa técnica em sua 

máquina de calcular manual. Criada em 1652 e denominada “La Pascaline”, essa 

máquina não teve aplicação prática, pois exigia uma operação manual minuciosa 

e sujeita a erros, pois cada operação aritmética tinha que ser feita pelo operador, o 

qual ficava responsável pela sua sequência correta. Consequentemente ela ficou 

                                                   
127 Ibid., 290. 
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relegada ao esquecimento e acabou exposta em museu como uma curiosidade de 

sua época.128 

A partir da descrição detalhada dos princípios mecânicos que 

acionavam a máquina de Babbage, publicada pelo Comitê da Royal Society, 

descreveremos a seguir de uma forma simplificada alguns pontos principais: 

Apenas para exemplificar, suponhamos que a tabela a ser calculada 

seja constituída de números que não excedem seis dígitos e que a diferença de 

quinta ordem é constante, conforme o Método das Diferenças adotado.  

Teremos então 6 linhas com 6 colunas de engrenagens conforme 

mostra a figura a seguir que foi extraída do Edinburgh Review de 1834, 

apresentando os valores numéricos iniciais: 

                                                   
128 Ibid., 320-1. 



 97

 

Um exemplo de uma situação inicial das engrenagens do Difference Engine Nº.1 
129 

 

Considera-se então um conjunto de 36 engrenagens correspondentes 

às 6 linhas e 6 colunas; cada uma delas contendo os dez algarismos gravados em 

suas faces (de 0 a 9) que ao serem giradas passam sob um índice que indica qual 

o número que está em evidência para aquela engrenagem naquele momento. 

Conforme a figura esquematizada a seguir, apresentamos o status das 

                                                   
129 Ibid., 289. 
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engrenagens no momento em que a linha da Tabela T chegou ao número 007776 

referente à potência 65: (Figura 1) 

Figura 1: Esquema do Difference Engine Nº.1 na situação inicial 

Suponhamos que a linha D1 será adicionada à linha da tabela T, isto é, 

faremos T = T + D1  Enquanto a linha D1 permanece fixa, as engrenagens da 

linha imediatamente superior T giram no sentido horário de tal maneira que cada 

uma avança exatamente na quantidade de unidades conforme indicada na 

engrenagem da linha D1 que estiver logo abaixo dela. Com este procedimento, 

apenas ocorrem adições e nenhum “transporte” embora alguma engrenagem de T 

possa ter passado de 9 para 0.  

Difference Engine Nº.1 

Método das Diferenças 

T     -  Tabela  007776 

D1  -  1ª. diferença 009031 

D2  -  2ª. diferença 004380 

D3  -  3ª. diferença 002550 

D4  -  4ª. diferença 000720 

D5  -  5ª. diferença 000120 

                6 
      7                   5 

 8                             4 

9                               3 

    0                      2 
                1 
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Através de um outro movimento, distinto e independente, conforme foi 

optado pelo seu inventor para facilitar o processo mecânico, todas as 

engrenagens de T cuja vizinha da direita ultrapassou o dígito 9, avança 1 unidade 

perfazendo assim o necessário “transporte”. Desta forma temos finalmente o 

número representado em T acrescido do número de D1. 

Teremos então a primeira linha T com o valor numérico: 016807 que 

corresponde exatamente à soma:  007776  +  009031. Observe-se que todo este 

cálculo foi feito na base decimal dos números naturais.  

O mesmo processo se repete com o número da linha D2 que é 

adicionado ao da linha D1; também D3 é adicionado a D2 e assim por diante. A 

única linha que não sofre adição é a última: D5. 

Finalmente, após essa primeira passagem teremos a seguinte 

configuração ainda intermediária: (Figura 2) 

 

 

 

 

Figura 2: O Difference Engine Nº.1 após as primeiras somas 

Método das Diferenças 
T     -  Tabela  016807   � correspondente a 007776  +  009031 

D1  -  1ª. diferença 009031 
D2  -  2ª. diferença 006930  � correspondente a 004380  +  002550 

D3  -  3ª. diferença 002550 
D4  -  4ª. diferença 000840  � correspondente a 000720  +  000120 

D5  -  5ª. diferença 000120 
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Numa segunda etapa, as linhas D1 e D3 são calculadas de forma 

semelhante: D1 = D1 + D2  e  D3 = D3 + D4  obtendo a seguinte configuração 

final: (Figura 3) 

 

 

 

 

Figura 3: O Difference Engine Nº.1 após todas as somas realizadas 

Na realidade, por imposição do projeto, estas linhas determinadas pelo 

Método das Diferenças conforme apresentadas horizontalmente no exemplo 

acima, foram transformadas em colunas verticais de engrenagens, conforme 

veremos mais adiante. 

Embora todas estas movimentações de engrenagens teoricamente 

pudessem ser simultâneas, isto geraria grandes dificuldades mecânicas a ponto 

de tornarem-se inviáveis mecanicamente. Babbage optou então por fazer essas 

adições em quatro etapas sucessivas da seguinte forma: 

Considerando que todas as somas eram feitas em uma volta completa 

de um eixo principal que movia a máquina, ele dividiu essa volta em quatro 

quartos cada um com as seguintes funções: 

Método das Diferenças 

T     -  Tabela  016807  

D1  -  1ª. diferença 015961 � correspondente a 009031  +  006930 

D2  -  2ª. diferença 006930 
D3  -  3ª. diferença 003390  � correspondente a 002550  +  000840 

D4  -  4ª. diferença 000840  
D5  -  5ª. diferença 000120 
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- No 1º quarto de volta as linhas T, D2 e D4 recebiam a adição das 

linhas D1, D3 e D5 respectivamente. Estas eram apenas adições simples, 

omitindo os “transportes”. 

- No 2º. quarto de volta do eixo ocorriam os “transportes” 

correspondentes às adições realizadas no primeiro passo: nas linhas T, D2 e D5. 

Portanto até aqui tínhamos já realizado: (vide exemplo acima Figura 2) 

T = T + D1 

D2 = D2 + D3 

D4 = D4 + D5    

- No 3º quarto de volta as linhas  D1 e D3 recebiam a adição das linhas 

D2 e D4 respectivamente, ainda sem o “transporte”. 

- No 4º e último quarto de volta ocorriam os “transportes” 

correspondentes a estas duas últimas adições: linhas D1 e D3, completando 

assim com as somas: (vide exemplo acima Figura 3) 

D1 = D1 + D2 

D3 = D3 + D4. 

.Uma vez realizadas todas estas operações, na primeira linha T temos o 

novo item da tabela que está sendo calculada e na segunda linha D1, temos o 

acréscimo a ser dado a esse novo item de T para calcularmos já o próximo item 

da tabela.  

Retornando ao exemplo acima com uma tabela das primeiras potencias 

de 5 dos números naturais, temos as seguintes linhas de engrenagens: 



 102

Inicialmente, conforme a Figura 1 apresentada anteriormente tínhamos: 

T  0   0   7   7   7   6  7776 corresponde a 65 

D1 0   0   9   0   3   1 

D2 0   0   4   3   8   0 

D3 0   0   2   5   5   0 

D4 0   0   0   7   2   0 

D5 0   0   0   1   2   0 

 

Após as operações realizada pelos 4 passos descritos acima temos: 

T  0   1   6   8   0   7  16807 corresponde a 75 

D1 0   1   5   9   6   1 

D2 0   0   6   9   3   0 

D3 0   0   3   3   9   0 

D4 0   0   0   8   4   0 

D5 0   0   0   1   2   0 

 

Observe-se que além de obtermos na linha T um novo elemento da 

tabela almejada ou seja 75, também em D1 temos o número 15961 o qual somado 

a 16807 da linha T teremos o total 32768 que corresponde exatamente ao próximo 

número da tabela que estamos gerando, ou seja: 85. Esta sucessão de cálculos 

mecânicos nos dá exatamente as próximas potências: 95, 105, 115, 125,...etc. 

Outro detalhe interessante é que justamente na linha D5, que nunca 

recebe adição, é mantida uma constante, no caso do exemplo: 120, o que é uma 

das características fundamentais do Método da Diferenças. 
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Importante salientar que a descrição do mecanismo das engrenagens 

descrito acima foi invertido voluntariamente com objetivo de facilitar a 

compreensão do processo de cálculo dos elementos da tabela. Na realidade, as 

linhas T, D1, D2, etc. são montadas verticalmente e lidas de cima para baixo, de 

forma que o número da tabela (T) ocupe a primeira coluna vertical à direita, as 

unidades na última engrenagem, as dezenas nas segundas e assim por diante. A 

primeira diferença (D1) ocupa a segunda vertical à esquerda de T, e assim por 

diante, conforme a Figura 4 abaixo: 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4: O Difference Engine Nº.1 na situação real e inicial do exemplo (as colunas representam 
os números) 

 

Este arranjo vertical tem grandes vantagens em relação ao das linhas 

horizontais conforme foi apresentado aqui apenas para as explicações. Todas as 

engrenagens de uma mesma coluna passam a representar um único número, e 

giram em torno de um mesmo eixo. Nessa disposição ocorre uma diminuição 

D5 D4 D3 D2 D1 T 

0 0 0 0 0 0 centenas de milhares  100.000 

0 0 0 0 0 0 dezenas de milhares     10.000 

0 0 2 4 9 7 milhares           1.000 

1 7 5 3 0 7 centenas    100 

2 2 5 8 3 7 dezenas      10 

0 0 0 0 1 6 unidades        1 
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significativa do atrito entre os componentes, uma vez que o trabalho dos eixos 

está agora uniformemente distribuído. 

Neste novo arranjo os números não estão mais impressos nas 

superfícies das engrenagens, mas agora numa tarja cilíndrica paralela ao eixo 

com o qual giram em conjunto. 

 
Difference Engine Nº.1 (parte essencial) única montagem (3 colunas de engrenagens acopladas) 
Junto a essa imagem feita por xilogravura, Babbage anotou as seguintes datas:130  
Iniciada em 1823 
Esta porção foi montada em 1833 
Construção abandonada em 1842 
Esta gravura foi impressa em Junho de 1853 
Esta porção esteve na Exposição de 1862. 
http://chemoton.files.wordpress.com/2011/02/charles-babbage-difference-engine.gif 
 

                                                   
130 Babbage,  Passages from The Life of a Philosopher , i. 
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Um detalhe interessante é que agora é a última coluna, aquela que fica 

mais à esquerda, que permanece sempre imóvel contendo um número constante; 

no exemplo é a coluna D5  sempre com a constante 00120. No caso do Difference 

Engine N.1 que estamos apresentando, esta constante deveria ser introduzida na 

máquina manualmente antes dos cálculos serem iniciados. 

Devido a diversas dificuldades, principalmente financeiras, apenas uma 

parte essencial do Difference Engine No.1 foi realmente construída. Este protótipo 

permaneceu por cerca de 20 anos no museu do King’s College em Londres, tendo 

sido então exibido na Exposição Mundial de 1862. Ele era constituído de apenas 3 

colunas; cada coluna contendo 6 nichos onde ficavam as engrenagens contendo 

os 10 algarismos de 0 a 9. 

 

Detalhe do Difference Engine Nº.1  
http://static.guim.co.uk/sys-images/Books/Pix/pictures/2010/2/4/1265285128463/Part-of-Babbages-Differen-001.jpg 

 



 106

É o próprio Babbage em suas memórias que descreve a solução 

adotada e o seu funcionamento, conforme apresentamos a seguir de forma 

resumida e simplificada:131 

São 3 colunas de engrenagens acopladas uma à outra. A coluna da 

direita expressa a Tabela a ser calculada; em seu eixo estão as engrenagens, 

considerando de baixo para cima: a primeira deve ser ignorada, a segunda 

representa a unidade, a terceira a dezena, a quarta a centena, a quinta o milhar e 

a sexta a dezena de milhar, podendo assim representar números de 0 a 99999. 

A segunda coluna, que fica no meio, também possui 6 engrenagens 

acopladas em seu eixo e representa da mesma forma um número correspondente 

à primeira diferença. 

A terceira coluna, posicionada à esquerda, com suas 6 engrenagens, 

possibilita a representação manual de qualquer número. 

O mecanismo foi idealizado para que sempre que um número for 

colocado em qualquer engrenagem de cada uma das 3 colunas, ocorra a 

sucessão das seguintes operações: 

1º. Todo número alterado na coluna da primeira diferença (a do meio)é 

adicionado ao número da coluna da Tabela (a da direita). 

2º. O número alterado na coluna da segunda diferença (a da esquerda) 

é adicionado à coluna da primeira diferença (a do meio). 

                                                   
131Babbage,   63-65. 
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Com esta pequena parte do Difference Engine Nº.1, que Babbage 

conseguiu realmente construir, qualquer tabela podia ser calculada, desde que 

seus números não excedessem 5 algarismos. Se o mecanismo fosse totalmente 

construído conforme projetado, teríamos então 6 ordens de diferenças e cada uma 

com 20 algarismos aumentando significativamente a capacidade disponível de 

cálculo. 

 

 
Plano da parte calculadora do Difference Engine com os dispositivos para transportar números 
para o setores de impressão. 
http://ed-thelen.org/bab/bab-t-176.jpg 
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A questão da impressão da tabela 

Para impedir qualquer possibilidade de erro, era necessário que a 

tabela fosse impressa de alguma forma que dispensasse a intervenção humana.  

Na publicação de 1834 feita pelo Comitê da Royal Society, que faz uma descrição 

detalhada do funcionamento do “Calculation Engine” de Babbage, (este termo foi 

escolhido pela Comissão para denominar o “Difference Engine No.1) encontramos 

também uma descrição detalhada do processo de “impressão” da tabela 

calculada. Infelizmente, não foi possível construir esse mecanismo, embora 

segundo essa mesma Comissão, o projeto havia sido executado “com 

extraordinária habilidade e precisão”.132  

A ideia original para a impressão da tabela, conforme o seu projeto 

inicial, consistia na punção de cada algarismo resultante dos cálculos sobre uma 

fina folha flexível de cobre, a qual serviria de molde a partir do qual, uma matriz de 

impressão seria fundida, para uma posterior impressão tipográfica em papel.133 

Portanto, para que neste processo de externar os resultados obtidos 

não houvesse a possibilidade de erros, era fundamental que os algarismos 

gerados pelo cálculo fossem imediata e automaticamente transferidos para a folha 

de cobre. Para atender a mais este requisito, diversos mecanismos inéditos até 

então, foram especificamente projetados e  documentados, revelando um extremo 

zelo, muito talento e criatividade. 

                                                   
132 Lardner, 313.  
133 Ibid., 302. 
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No eixo de cada uma das engrenagens da linha T, que representavam 

o número calculado a ser incorporado à tabela em construção, estava fixa uma 

peça de metal curva apelidada de “caracol” devido ao seu formato. Ao girar a 

engrenagem, esta superfície curva, por estar fixa, agia sobre uma alavanca cujo 

braço podia se movimentar em dez posições diferentes, conforme o número 

apresentado na engrenagem, de 0 a 9.  

Está aí um exemplo típico de passagem de uma informação abstrata 

(um número calculado) para um posicionamento mecânico concreto e portanto 

possível de ser manipulado. O universo das ideias em parte estava sendo 

transferido para o ambiente físico e real, abrindo assim perspectivas de 

comunicação com a máquina. 

Na outra extremidade de cada uma dessas alavancas havia um arco 

metálico que portava dez punções cada uma com um algarismo (de 0 a 9) em alto-

relevo. Conforme a engrenagem girava posicionando-se num determinado 

algarismo, o “caracol” também girava e consequentemente a sua alavanca era 

acionada de forma tal que o punção correspondente ao algarismo ficasse 

exatamente em frente à folha de cobre.   

Acima das posições onde as punções selecionadas permaneciam, um 

braço de alavanca agia sobre elas, forçando-as a ponto de causarem uma 

impressão de baixo-relevo na folha de cobre posicionada exatamente para receber 

os caracteres numéricos. Outro mecanismo, não menos engenhoso, deslocava a 

placa de cobre a fim de receber a impressão de um próximo número calculado. 
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Haviam deslocamentos da placa da esquerda para a direita e de cima para baixo 

prefigurando assim a impressão a ser posteriormente feita em papel. 

A folha flexível de cobre com os números gravados automaticamente 

em baixo-relevo servia para ser utilizada como molde para a fundição de uma 

placa de impressão com os algarismos agora em alto-relevo como fossem tipos 

individuais de impressão. Note-se que por ser a folha de cobre fina, no verso 

ficavam os números invertidos, em alto-relevo prontos para uma eventual 

impressão direta. 

Portanto, essa folha original de cobre ainda possibilitava uma outra 

forma de impressão que era imediata, como uma xilogravura, sem a necessidade 

de qualquer outro molde. Desta forma então facilmente poderia ser feita uma cópia 

impressa utilizando um papel-carbono.134 

                                                   
134 Bromley, “Babbage general – The evolution of Charles Babbage’s Calculating Engines”, 6. 
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Plano do rolo de impressão, eixo de transporte e suportes do Analytical Engine  
http://ed-thelen.org/bab/bab-t-165.jpg 

O Comitê da Royal Society ao examinar esse processo de impressão, 

comentou que esta máquina de Babbage provia os meios para a impressão das 

tabelas com absoluta correção e abundância infinita e que não era como as outras 

máquinas que apenas produziam o próprio objeto de consumo sem fornecer os 

meios para sua obtenção e reprodução. O exame do projeto feito por esse Comitê 

foi extremamente minucioso e gerou comentários do tipo: 

 “Não existe limite prático para o número de matrizes que podem ser obtidas 

a partir da placa de cobre gravado, e certamente não existe limite para o 

número de copias impressas que podem ser obtidas com cada uma dessas 

matrizes [...] cada placa, quando produzida se transforma em um meio de 

produzir copias impressas da tabela com perfeita precisão e em número 

ilimitado.” 135 

                                                   
135 Lardner,  304.  
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A questão da imediata impressão das tabelas estava portanto resolvida, 

pelo menos a nível de projeto. Aos olhos dos usuários, esta característica era a 

mais importante, pois tratava-se do resultado final de toda a empreitada, e vinha 

satisfazer plenamente os seus anseios até então. 

A diversidade das máquinas 

Historicamente, o Difference Engine Nº.1 nunca foi totalmente 

construído. Apesar de ter sido muito bem recebido ao ser anunciado em sua 

época, Babbage conseguiu financiamento do governo inglês apenas para construí-

lo em parte. Infelizmente esse protótipo acabou ficando sem utilidade pois o 

mecanismo de impressão nunca pode ser montado e na exibição internacional de 

1862 já era uma peça de museu com cerca de 30 anos.136 

Quando analisou o Difference Engine Nº.1, o Comitê da Royal Society 

comentou sobre a documentação feita por Babbage: 

“Os desenhos formam a parte mais extensa e essencial do 

empreendimento. Eles foram executados com extraordinária habilidade e 

precisão e podem ser considerados talvez a melhor espécie de desenhos 

mecânicos que já foram feitos [...] estes desenhos cobrem cerca de um mil 

pés quadrados de superfície”.137 

 

                                                   
136 Purbrik. “The Dream Machine”, 11. 
137 Lardner,  313. 
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Babbage abandonou o Difference Engine Nº.1 em 1834, após ter 

dedicado cerca de 10 anos a esse projeto. Novas ideias, muito mais amplas, o 

fizeram iniciar o projeto de uma nova máquina muito mais elaborada que ele 

denominou Analytical Engine.138 

Comenta-se que Babbage trabalhou nessa segunda máquina 

intensamente de 1834 a 1846 sem contudo tentar construí-la, talvez por certa 

desilusão quanto às inúmeras dificuldades financeiras pelas quais passou durante 

a  construção do Difference Engine Nº.1.139 

Os desenhos produzidos do Difference Engine N.1, embora todos muito 

completos e exatos, retratavam uma máquina que tinha um propósito bem 

específico de apenas mecanizar a produção de tabelas matemáticas. Já no caso 

do Analytical Engine, uma máquina com maior capacidade, estudos mostram que 

a quantidade de documentação produzida foi muito maior: cerca de 300 desenhos, 

600 a 700 representações abstratas de mecanismos, diagramas lógicos, 

diagramas de tempos, etc. e ainda cerca de 6000 a 7000 páginas de anotações.140 

 A intenção de Babbage era que o Analytical Engine viesse a ser 

realmente uma máquina de propósito geral, automática e programável e não 

apenas voltada à produção de tabelas matemáticas como era o caso do Difference 

Engine Nº.1.141 

                                                   
138Bromley, “Charles Babbage’s Analytical Engine, 1838 “. 29. 
139

Bromley, “Babbage general – The evolution of Charles Babbage’s Calculating Engines”, 1.  
140Bromley, “Charles Babbage’s Analytical Engine, 1838 “. 29 
141Purbrik, “The Dream Machine”, 10. 
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Na concepção de Analytical Engine, Babbage separou os mecanismos 

de armazenamento de números, os quais ele chamou de “store” (depósito), em 

oposição a outros mecanismos que efetivamente realizavam os cálculos e que 

constituíam uma outra parte da máquina, que ele chamou de “mill” (moinho, 

moenda) onde também estavam os dispositivos de “transporte” utilizado nas 

operações aritméticas.142.   

Muitos eminentes estudiosos, até os dias de hoje afirmam que ao 

nomear as partes principais do Analytical Engine como: “store” e “mill”, Babbage 

não imaginava que estava representando uma antecipação do futuro para ao 

atuais “memória” e “processador” respectivamente, hoje utilizados na ciência da 

computação; chegam até a afirmar que os conceitos e propósitos são quase os 

mesmos, alem de preparar esquemas como o que apresentamos a seguir.143 

 
Esquema simplificado e imaginado da estrutura do Analytical Engine 
http://train-srv.manipalu.com/wpress/wp-content/uploads/2010/01/010510-0706-bt0068unit02.png 

 

                                                   
142Bromley, “Babbage general – The evolution of Charles Babbage’s Calculating Engines”, 10.  
143Swade, “The Construction of Charles Babbage’s Difference Engine N.2”, 70. 



 115

Realmente, não podemos negar que existem semelhanças neste 

sentido, mas se considerarmos que Babbage, vivendo numa época em que esses 

conceitos modernos ainda nem sequer existiam, e concentrando-se na construção 

de um mecanismo que, apesar de programável, apenas satisfizesse a demanda 

imediata de cálculos complexos e tabelas, acreditamos que ao escolher a palavra 

“mill” para designar os dispositivos que operavam as quantidades introduzidas na 

máquina, ele fazia apenas uma analogia com um engenho que “moía” ou 

“triturava” como num moinho os diversos números a ele submetidos. Portanto, 

mesmo sem saber, sua imaginação não “antecipava” nenhum conceito, e muito 

menos um artefato tal qual os que hoje convivemos, guardadas naturalmente as 

ressalvas quanto à tecnologia. Se alguma ideia mais ousada e visionária passava 

pela mente da Babbage provavelmente seria no sentido de uma máquina que de 

alguma forma simulasse as operações da mente humana, assunto que 

abordaremos no próximo capítulo.  
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Plano geral do Analytical Engine. (cópia do original) 
Segundo Bromley, à esquerda está o “mill” e à direita o “store” 

144 

 

Sempre em busca de soluções que evitassem o surgimento de erros, a 

partir de 1836, os cartões perfurados foram introduzidos no projeto do Analytical 

Engine.145 Um dos objetivos principais dos cartões era justamente eliminar 

qualquer introdução manual de dados ou comandos durante o processamento. 

Utilizando toda a experiência adquirida com o projeto do Analytical 

Engine, Babbage projetou o Difference Engine Nº.2. Era uma nova máquina que 

foi totalmente documentada pela Notação Mecânica de sua invenção. 

                                                   
144Bromley,  “Babbage general – The evolution of Charles Babbage’s Calculating Engines”, 20.  
145 Ibid., 17. 
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Plano elevado de Difference Engine Nº. 2 
http://ed-thelen.org/bab/bab-t-163.jpg 
 

 
Detalhe do mecanismo do Difference Engine Nº. 2 
http://ed-thelen.org/bab/bab-t-164.jpg 
 



 118

 

Babbage inclui em suas memórias uma indicação elogiosa pela 

precisão de detalhes e clareza apresentada no relatório do Comitê da Royal 

Society publicado pelo Dr. Dionysius Lardner (1793-1859), irlandês, escritor 

científico e professor de filosofia e astronomia, na edição de julho de 1834 da 

Edinburgh Review, apesar de que nessa data existia apenas o Difference Engine 

No.1.146  Como já vimos, esta descrição é realmente completa e exaustiva e 

contem o princípio básico do funcionamento dessa máquina tanto em seu aspecto 

matemático como mecânico, faz menção à notação recém-criada para documentar 

as suas peças em movimento e ainda afirma que: 

“O princípio da máquina de calcular de Babbage é perfeitamente de caráter 

geral, não depende de qualquer operação aritmética particular e é 

igualmente aplicável a qualquer tipo de tabela numérica”147. 

Nesse mesmo relatório, esta constatação foi contraposta à afirmação 

de que “a ideia de cálculos por mecanismo não é nova”, sendo então citados os 

“ábacos” da antiguidade, os instrumentos inventados por John Napier (1550-

1617), dispositivos chineses, e considerados também as “já atuais” réguas de 

cálculo denominando todas estas soluções como simples “instrumentos 

aritméticos”. A seguir o relatório menciona a máquina de calcular de Blaise Pascal 

(1623-1662), descrevendo seus cilindros e discos e concluindo que as operações 

                                                   
146 Babbage,  Passages from The Life of a Philosopher , 47. 
147 Lardner,  322. 
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eram realizadas disco a disco manualmente e que o mecanismo não era de uso 

prático.148 

Por parte do Science Museum de Londres, com base nos projetos 

deixados por Babbage, foram construidas recentemente partes significativas do 

Analytical Engine e do Difference Engine Nº.2 , vide esquema a seguir: 

 
Difference Engine Nº.2 - Addition Carriage (Modified) – Desenho de 1991 pelo Science Museum 
http://ed-thelen.org/bab/bab-t-337.jpg 

 

                                                   
148 Ibid., 320-1. 
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Peças do Analytical Engine fabricadas pelo Science Museum de Londres 
Image credit: Marcin Wichary; Source: The Computer History Museum 
http://agmetalminer.com/wp/wp-content/uploads/2009/12/DifferenceEngine_450pxls_03.jpg 

 

 
Detalhe do Analytical Engine construído pelo Science Museum de Londres 
http://www.math.ias.edu/images/babbage.jpg 
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Comentários sobre a solução de Prony 

Em 1819, portanto antes da construção de suas máquinas de calcular 

programáveis, Babbage juntamente com seu colega Herschel viajaram para a 

França procurando trocar informações com eminentes homens de ciência, 

matemáticos e astrônomos. Os dois jovens conseguiam o acesso a esses homens 

pelo fato de Herschel se apresentar como o filho de Sir William Herschel (1738-

1822), que obtivera fama nos meios científicos pela sua recente descoberta do 

planeta Urano em 1781, o primeiro novo planeta descoberto desde tempos pré-

históricos.  

Foi nessa estada em Paris que Babbage teve contato com o grandioso 

projeto das tabelas matemáticas produzidas manualmente pelas equipes lideradas 

pelo engenheiro francês Gaspard Riche de Prony. Este era realmente o trabalho 

de cálculo mais ambicioso de que se tinha notícia. Outro detalhe que também 

muito impressionou Babbage foi o fato de Prony ter aplicado nesse seu projeto, 

ideias sobre a divisão de trabalho publicadas em 1776 por Adam Smith em seu já 

conhecido livro “The Wealth of Nations”.149  

Charles Babbage, escrevendo sobre seu projeto em 1832 e 

comentando o trabalho de Prony, foi levado a admitir que o método da divisão do 

trabalho pudesse ser aplicado às operações mentais com igual sucesso, ainda 

que isto parecesse paradoxal para alguns.150 

                                                   
149 Essinger, 59-61. 
150 Babbage,  On the Economy of Machinery and Manufactures,  153. 
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O trabalho mecânico realizado pelas pessoas que efetivamente 

calculavam sem se preocupar com os significados envolvidos, posicionadas no 

terceiro nível da pirâmide de Prony, de certa forma esvaziava a tarefa da 

inteligência, ainda que para que isso pudesse acontecer, houvesse a necessidade 

de um preparo inicial com um grande envolvimento essencial da inteligência.151 

Babbage observou que estas pessoas de pouco conhecimento,  

normalmente cometiam menos erros em seus cálculos do que aquelas que 

estavam em um nível intelectual mais elevado e que raciocinavam sobre o objeto 

em cálculo.152 Apontando esse aparente e inesperado paradoxo, Babbage, que já 

tinha em mente a construção de sua máquina calculadora programável, reafirmava 

o conceito de que aquelas operações eram puramente mecânicas e, portanto 

poderiam ser substituídas por engenhos calculadores, os quais se baseariam em 

simplificações dos métodos de converter fórmulas analíticas em números, isto é: 

criar tabelas de forma automatizada, aumentando assim a produtividade153. 

Portanto, tanto Prony como Babbage acreditavam que a divisão do 

trabalho resolvia a questão da mecanização das operações mentais, apesar de 

que cada um deles compreendia essa mecanização com significados sutil mas 

fundamentalmente diferentes. Babbage entendia que um grande grupo de 

artesãos fazendo cálculos provava que qualquer operação mental poderia ser 

                                                   
151

 Daston, “Enlightenment Calculations”, 195. 
152 Babbage,  On the Economy of Machinery and Manufacture,  157. 
153 Ibid. 
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executada por uma máquina154. Seu raciocínio limitava-se ao terceiro e último 

nível do processo estabelecido por Prony. 

Prony apoiava-se com mais veemência nos princípios da divisão e 

organização hierárquica do trabalho, e considerava o processo de cálculo como 

um todo completo. Prony achava que a divisão do trabalho afinava a perspicácia, 

acelerava os movimentos e animava o poder de invenção dos trabalhadores 

artesãos; afirmação esta que se contrapunha à de Diderot na Encyclopédie, a qual 

supunha uma menor inteligência aos artesãos.155. 

Na época de Babbage, havia uma diferença conceitual do termo 

“manufatura” entre os franceses e os ingleses: para Babbage a ênfase na rapidez 

com que os trabalhadores produziam logaritmos era uma indicação de que as 

operações eram puramente mecânicas e irresistivelmente sugeriam uma 

automação por maquinário. Portanto Babbage naturalmente procurou substituir os 

trabalhadores que executavam as operações mecânicas, por máquinas diminuindo 

assim os custos do trabalho evitando erros e aumentando a eficiência na produção 

dos cálculos.156 

Por outro lado, Prony tinha interpretações diferentes quanto aos 

métodos de manufatura em contradição ao pensamento de Babbage. Prony 

permanecia com os seus costumes franceses, tradicionais, com um toque 

iluminista cheio de orgulho nacional. Ele lutava para ter suas tabelas impressas 

considerando-as como únicas por seu conteúdo e construção; valorizava o fato de 
                                                   
154

 Daston,  “Enlightenment Calculations”, 196.  
155 Encyclopédie, [745],  s.v.  “Artisan”. 
156 Babbage, “Letter to Sir Humphry Davy”,  Art.I-1. 
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que elas foram geradas de forma que nunca mais se repetiria, dadas as 

extraordinárias circunstâncias de sua criação. Para Prony, as tabelas ornariam o 

novo sistema métrico decimal e seria inconcebível retornar ao “retrógrado” sistema 

sexagesimal, mesmo que isto fosse totalmente patrocinado pelos ingleses, fato já 

comentado que aconteceu logo que eles tomaram conhecimento desse grandioso 

trabalho francês. Isto muito o desagradou, provocando-o a considerar que se 

tratava de um imenso “retrocesso”.157 

Quando Prony descreveu suas tabelas como “preciosas” e como 

“tesouros”, salientando os novos métodos aplicados na sua concepção, estava 

apresentando um modelo de manufatura totalmente manual e portanto muito 

diferente da visão de eficiência e produtividade perseguida por Babbage que 

propunha a utilização de maquinário. Apesar de tudo, Babbage manifestou a sua 

admiração pelo trabalho francês na carta de 1822 dirigida ao presidente da Royal 

Society, sem contudo deixar de ressaltar o objetivo de grandiosidade envolvido. 

Seu comentário a respeito foi: 

“...um dos mais estupendos monumentos do cálculo aritmético que o mundo 

já produziu”.158 

 

Outras opiniões 

Muitos admiradores do Difference Engine Nº.1 de Babbage salientavam 

sua rapidez e exatidão inatingíveis por meios ordinários mesmo que houvesse 

                                                   
157 Daston, “Enlightenment Calculations”, 198. 
158 Babbage,  Art.I-1,5. 
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uma incessante e absoluta atenção humana. Francis Baily (1774-1844) astrônomo 

inglês, um dos membros indicados pelo Conselho da Royal Society, para examinar 

os planos de Babbage, em um artigo publicado sob nº.46 no periódico 

Astronomishe Nachrichten de 28 de novembro de 1823 teceu elogios à máquina 

de Babbage dizendo: 

“O objeto que Babbage tem em vista, na construção de sua máquina, é a 

formação e impressão de tabelas matemáticas de todos os tipos, totalmente 

livres de erros em cada copia individual e pelo que tenho visto do 

mecanismo do instrumento, eu não tenho a menor dúvida de que seus 

esforços serão coroados de sucesso”.159 

 

Considerando que o cálculo manual exigia um controle total ininterrupto, 

além de uma grande resistência mental e até física, dispensando grande esforço 

contra a fadiga e a distração, ficava claro que uma máquina substituiria isso tudo 

de uma forma completa e altamente satisfatória. 

Tanto Prony com seus métodos “revolucionários” como Babbage com 

suas máquinas, procuraram suprir a fragilidade humana. Com o passar do tempo, 

a máquina veio a substituir as soluções manuais. As ideias voltadas à 

mecanização dos cálculos defendida por Babbage afirmaram-se, foram 

aperfeiçoadas e se impuseram.  As tabelas de Prony permaneceram somente 

como um retrato de uma época marcante e não mais um grande monumento à 

exatidão ou à Razão como foi inicialmente idealizada. 

                                                   
159 Baily,  “On Mr.Babbage’s New Machine for Calculating and Printing Mathematical and Astronomical 

Tables”,  409. 



 126

Tecnicamente observamos que, embora Babbage tenha idealizado 

suas máquinas de calcular programáveis operando sempre no sistema numérico 

decimal ao qual nós todos estamos intrinsecamente envolvidos e acostumados, ao 

utilizar os cartões perfurados, como fez Jacquard no tear, seu processo de 

interface com os cartões passou a ser binário pois a informação básica suportada 

pelas áreas utilizadas do cartão só podem ter apenas dois estados: “com ou sem 

furo”. 

Babbage não utilizou a aritmética binária, que se adequaria melhor à 

utilização de furos em cartões; também nada consta que tenha utilizado uma 

álgebra binária conforme desenvolveu alguns anos depois outro grande 

matemático inglês George Boole (1815-1864).160 

O Analytical Engine assim como o Difference Engine Nº.1 continuava 

utilizando o sistema numérico decimal o qual se adaptava perfeitamente a 

dispositivos mecânicos. Como vimos, as engrenagens possuíam íntima relação 

com os 10 algarismos da aritmética decimal. Mesmo no caso da leitura dos 

cartões, o projeto do Analytical Engine considerava a imediata conversão da 

configuração dos furos em números decimais. 

Como vimos no início deste trabalho, no verão de 1823 a Astronomical 

Society of London decidiu premiar Babbage, um de seus fundadores, com a 

medalha de ouro, como parte de uma enérgica campanha e incentivo para a 

construção do seu então projeto Diference Engine Nº.1, uma máquina para 

                                                   
160 Sobre George Boole, sua álgebra binária e as consequentes implicações no universo do processamento de 

dados, será motivo de futura pesquisa que pretendemos realizar na perspectiva da História da Ciência.  
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calcular tabelas de navegação e de astronomia161. Nessa ocasião o presidente 

dessa Sociedade, também matemático, Henry Colebrooke (1765-1837) resumindo 

a importância dos planos de Babbage complementou: 

“A invenção do Sr. Babbage coloca a máquina no lugar do homem 

calculador.”162 

 

Infelizmente, o verdadeiro apoio financeiro que Babbage realmente 

necessitava não veio. O governo inglês chegou a investir logo no início, impactado 

com a novidade e repercussão da ideia, mas a ajuda foi insuficiente e cessou em 

1834. Babbage gastou grande parte de seus próprios recursos custeando os seus 

projetos; conseguiu montar apenas uma parte do Difference Engine Nº.1, e fez 

toda a especificação do Analytical Engine e posteriormente do Difference Engine 

Nº.2. Estes dois últimos foram inteiramente documentados utilizando a Notação 

Mecânica de sua invenção. 

Obter o apoio financeiro do governo inglês sempre foi um assunto 

delicado; comenta-se então que em 1834 Babbage cometeu um erro fatal: 

comunicou ao governo que tinha abandonado o trabalho com o Difference Engine 

No.1, até então financiado com dinheiro público e já considerado propriedade do 

Estado. A razão que alegou por essa atitude, era porque ele havia inventado uma 

outra máquina que suplantaria a anterior, o Analytical Engine.163 
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 Schaffer, “Babbage’s Intelligence : Calculating Engines and the Factory System” , 203. 
162 Ibid. 
163 Essinger, 100. 
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O que motivou Babbage a fazer essa comunicação, considerando que 

na prática, nunca realmente abandonou o projeto do Difference Engine Nº.1, 

chegando até a projetar a partir de 1850 uma versão Nº.2 dessa máquina?  

Existem comentaristas que levantam como uma hipótese para tal atitude, um 

excesso de zelo motivado por um forte senso de justiça, o que aliás, ao examinar 

sua biografia nota-se que isto frequentemente prejudicava os seus próprios 

interesses.164 Na realidade provavelmente ele queria apenas informar o governo 

de uma mudança de direção em seus projetos, e talvez também estivesse 

orgulhoso e ansioso para comunicar sua nova invenção, suas novas idéias. Coisa 

de inventor...  

Apesar de todas as dificuldades financeiras e pessoais, Charles 

Babbage manteve sua coragem, determinação e envolvimento com o seu invento, 

fazendo tudo o que era possível para deixar às gerações futuras um projeto que 

ele considerava perfeitamente viável e que seria muito útil à sociedade. 

 

                                                   
164 Ibid. 
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Tabela de Charles Babbage editada em 1834 
http://library.sc.edu/spcoll/babbage/images/tablog1.jpg 

 

A imensa tarefa de concretização das ideias, elaboração de projetos e 

construção das máquinas não foi tarefa fácil para Babbage. As dificuldades tanto 

técnicas como financeiras foram muitas desde o início.   

No início dos anos 1820, logo após o anúncio do projeto do Difference 

Engine Nº.1, cresceu uma enorme expectativa por parte da comunidade londrina 

pelo novo invento que se anunciava, considerando as possibilidades prometidas. 

Caso essa máquina de calcular realmente funcionasse, ela certamente 
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revolucionaria a feitura das tabelas, e como já vimos, resolveria grandes 

problemas de precisão, de exatidão alem de outros. 

Considerando também que, depois de votado o auxílio financeiro, o 

projeto do Difference Engine Nº.1 passou a  pertencer ao governo inglês, 

tornaram-se constantes as pressões por resultados nem sempre condizentes com 

a proposta original. 

A grande maioria dos problemas técnicos e práticos enfrentados por 

Babbage eram totalmente novos e exigiam, além de um elevado conhecimento de 

mecânica, uma grande habilidade inventiva para prover soluções exequíveis e na 

sua maioria inéditas. 

Para ajudá-lo a resolver esses e outros problemas técnicos, Babbage 

chegou a contratar um engenheiro especializado em mecânica que atuou durante 

o período em que recebia financiamento do governo. O trabalho de construir e 

montar inúmeras engrenagens, eixos, barras, acoplamentos, etc. todos com um 

nível de precisão tão elevado que se aproximava à arte da relojoaria, era uma 

tarefa estritamente meticulosa e exigia a atenção direta de seu inventor. 

Soluções viáveis para todos os inúmeros problemas técnicos com que 

se deparou, foram sempre encontradas por Babbage, tendo assim nos deixado, 

como um grande legado seu, os projetos detalhados e precisos de suas máquinas.  

Em 1991, por ocasião das comemorações dos 200 anos de nascimento 

de Charles Babbage, no Science Museum em Londres, foi apresentada em 
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exposição, a Difference Engine Nº.2 totalmente recém-construída a partir de seus 

desenhos de projeto e usando materiais daquela época. Esta é a primeira, não é 

uma réplica pois nunca fora montada antes e comprova-nos a exatidão e 

completude das suas especificações de projeto. 165 

Duas frases marcantes de Babbage foram: 

“Assim que um Analytical Engine existir, ele necessariamente guiará o curso 

futuro da ciência.” 166 

 

“Outra época deverá ser o juiz.” (1837) 

 
 
  

                                                   
165

 Pubbrick, “The Dream Machine: Charles Babbage and His Imaginary Computers”, 14-20.  
166 Babbage, Passages from The Life of a Philosopher , 137. 
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3. Consequências, repercussões e novas ideias 

A comunicação com a máquina 

Babbage classificava o Analytical Engine como uma máquina de caráter 

geral, pois segundo ele, qualquer fórmula matemática poderia ser imposta à 

máquina para que ela executasse os cálculos. A consequente produção e 

impressão de qualquer tabela numérica, uma das premissas principais do projeto, 

também era uma grande e bem-vinda novidade para sua época.  

De uma forma geral, instruir a máquina, preparando-a previamente para 

cada tipo de funcionamento, tornou-se uma nova atividade humana até então 

praticamente inédita, que abriu horizontes jamais imaginados antes.  

Criar uma sequência de operações para serem desempenhadas pela 

máquina, de uma forma tal que pudesse ser facilmente substituída por outra 

sequência totalmente diferente, obrigava que fosse estabelecida uma linguagem 

comum de comunicação com a máquina e que essa forma de expressão fosse 

simples, flexível, exata e de fácil assimilação para o usuário. 

Babbage optou então por uma codificação particular, padronizada e 

voltada ao suporte físico que escolhera: os cartões perfurados.167 

Para que essa comunicação fosse viável, a máquina deveria absorver 

sem nenhuma ambiguidade ou imprecisão, a informação passada a ela através 

das perfurações dos cartões. Para isso foram projetados os três tipos de cartões, 

                                                   
167 Ibid., 118. 
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conforme já expostos no capítulo anterior: “de operação”, “de variáveis” e 

“numéricos”, alem dos seus respectivos mecanismos específicos de leitura e 

ações correspondentes. 

Foram então minuciosamente criados os padrões de perfuração desses 

cartões, nascendo assim uma verdadeira “linguagem” de comunicação que 

atendia tanto para instruir as instruções sequenciais a serem executadas, como 

também para determinar os dados que serviriam de entrada para os cálculos.  

O ineditismo destas novas exigências abriu caminhos novos para a 

técnica. Começara então a ser ventilada a questão do diálogo com a máquina.  

A participação do operador nesse processo era constituída somente de 

intervenções que não exigiam nenhuma tomada de decisão de sua parte, fato que 

evitava possíveis erros operacionais. Uma vez controlada a exatidão de cada 

cartão e a correção de sua sequência, estariam eliminadas quase todas as fontes 

de erro conhecidas até então. 

Comunicar-se com a máquina começou então a ter um sentido mais 

amplo, pois não era mais apenas um simples acionamento inicial seguido de um 

controle, mas agora se tratava de uma preparação prévia de inúmeros 

procedimentos interligados entre si, os quais poderiam ser de grande 

complexidade ou não, e que abria um horizonte novo de possibilidades e desafios.  

Como então identificar e estabelecer o particular dentro de um universo 

geral? Como traduzir um problema real, por exemplo, os cálculos da navegação 
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marítima, em sequèncias bem definidas de operações todas exatamente 

codificadas em cartões legíveis pela máquina? Como armazenar dados numéricos 

iniciais e intermediários num dispositivo mecânico que apenas lia cartões? E os 

resultados, como viabilizar a sua impressão sem a intervenção humana? 

Alem do armazenamento de instruções e dados, havia a 

correspondente necessidade da recuperação dos resultados obtidos, a segurança 

dos dados deveria ser considerada e ainda muitas outras questões relacionadas 

ao próprio ato de planejar e programar. É interessante observarmos que, embora 

numa outra escala, todas estas questões perduram ainda até os dias de hoje no 

universo dos computadores. 

Isto fazia uma significativa diferença sobre outros grandes inventos do 

século XIX tais como as máquinas a vapor, as locomotivas e as máquinas 

especialmente projetadas para as mais diversas indústrias, as quais, por suas 

características próprias, foram idealizadas para propósitos únicos e fixos. 

Nenhuma máquina a vapor ou locomotiva ou quaisquer outras máquinas que 

povoavam o parque industrial inglês dessa época, era “programável” como as 

máquinas de calcular de Babbage. 

A característica imposta por Babbage de construir uma máquina de 

propósito geral que deveria atender a qualquer problema lógico de base 

matemática, tomar decisões de acordo com resultados intermediários e apresentar 

resultados precisos para as mais diversas situações, levaram muitos a especular, 
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já naquela época, como uma possível aproximação da máquina com as funções 

do cérebro humano.  

Anne Isabella Milbanke (1792-1860) mais conhecida como Lady Byron, 

mãe de Ada Byron e baronesa de Wentworth, educada em Cambridge em 

filosofia, ciências e matemática, em um dos encontros de intelectuais na 

residência de Babbage, numa de suas bem frequentadas ”Saturday soirées”  

ocorrida em junho de 1833, fez alusão à “the thinking machine” ao conhecer a 

máquina programável de calcular de seu já famoso anfitrião.168  

Para exemplificar o funcionamento do Analytical Engine quanto à 

execução de sequências de operações, Henry Prevost Babbage (1824-1918) filho 

de Babbage, publicou em 1888 o seguinte exemplo de cálculo:169 

Considerando como ilustração o cálculo da seguinte equação, dadas as 

suas quatro variáveis:        

Teríamos então 4 “cartões de variáveis” correspondentes às variáveis: 

“a”, “b”, “c” e “d” unidos entre si e colocados manualmente na parte da máquina 

denominada “store”. Cada um desses cartões com suas perfurações codificadas 

representando uma variável da equação. Essas quantidades numéricas seriam 

recebidas e mantidas prontas para serem utilizadas quando necessário. 

Alem disso teríamos mais 3 “cartões de operação” (2 cartões de 

multiplicação e 1 de adição conforme a fórmula matemática). Estes 3 cartões 
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 Green, “Charles Babbage,  the Analytical Engine and the possibility of a 19th-century Cognitive Science”, 
5. 
169 Babbage,Henry P., “The Analytical Engine”, 3-4. 

  (ab + c)d 
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comporiam juntamente com outros 14 “cartões de variáveis”, a sequência lógica 

do “programa”, permanecendo todos unidos na ordem de leitura sequencial a ser 

feita pelo dispositivo mecânico da máquina destinado para este fim. 

A tabela a seguir, montada por Henry P. Babbage e publicada na British 

Association, mostra essa sequência de cartões e a respectiva sucessão de ações 

a serem executadas pela máquina.170 

 cartão de 
variável 

cartão de 
operação 

1º. … Armazena a na coluna 1 da “store” 

2º. … Armazena b na coluna 2 da “store” 

3º. … Armazena c na coluna 3 da “store” 

4º. … Armazena d na coluna 4 da “store” 

5º. … Recupera a da “store” trazendo para a “mill” 

6º. … Recupera b da “store” trazendo para a “mill” 

… 1 Multiplica: a X b resultado em p 

7º. … Armazena p na coluna 5 da “store” 

8º. … Recupera p da “store” trazendo para a “mill” 

9º. … Recupera c da “store” trazendo para a “mill” 

… 2 Soma: p + c resultado em q 

10º. … Armazena q na coluna 6 da “store” 

11º. … Recupera d da “store” trazendo para a “mill” 

12º. … Recupera q da “store” trazendo para a “mill” 

… 3 Multiplica: d X q resultado em p2 

13º. … Armazena p2 na coluna 7 da “store” 

14º. … Envia p2 para impressão ou dispositivo “stereo-moulding” 

Sequência de operações do Analytical Engine para calcular a equação: (ab + c)d 
 

                                                   
170  Ibid. 
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Observe-se que na figura temos os 3 cartões de operação: 

multiplicação, adição e novamente multiplicação inseridos dentro da sequência 

lógica das operações. Os valores numéricos são trazidos do “store” para o “mill” 

onde a operação aritmética é efetuada, depois o resultado é retornado ao “store”. 

Este conjunto de 17 cartões seria colocado no dispositivo próprio para 

leitura, a qual seria feita cartão a cartão, mantendo a sequência. A cada leitura, a 

parte de máquina que Babbage denominou de “mill” executaria a operação 

correspondente de uma forma sequencialmente controlada e semelhante ao que 

fazia o tear de Jacquard.171  

O envolvimento da Royal Society 

Perante a sociedade inglesa, Babbage teve que defender o seu invento 

politicamente, e em mais de uma vez, mormente para usufruir de financiamento do 

governo inglês. A ideia técnica tinha que sobreviver à vontade política, e apesar de 

bem relacionado naquela sociedade, muito trabalho de bastidores devia ser feito e 

ele não mediu esforços para vender suas ideias. 

Na já aqui mencionada carta endereçada a Sir Humphry Davy (1778-

1829) químico inglês, na época presidente da Royal Society, datada de 3 de julho 

de 1822, Babbage escreveu sobre as vantagens do Difference Engine Nº.1 na 

eliminação dos erros tão comuns nas tabelas manuais, preocupação constante do 

corpo científico que circulava por aquela sociedade. 

                                                   
171 Ibid., 7. 
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Nessa importante e estratégica carta, Babbage entrou em muitos 

detalhes chegando até a comentar alguns de seus procedimentos particulares na 

construção das suas máquinas, alegando investimentos em tempo e dinheiro, o 

fato de que em alguns casos ter ficado restrito apenas a desenhos em papel. 

Tambem entra até em detalhes construtivos como por exemplo: ao desenvolver 

dispositivos que operacionalizavam a introdução de novos princípios de ordem 

mecânica como por exemplo, engrenagens, alavancas, eixos, etc., ele havia 

previamente construído , quando necessário, modelos próprios para examinar e 

estudar as suas ações.172 

Continuando a justificar o seu trabalho na prevenção de erros, Babbage 

ainda afirmou nessa correspondência, que apesar das engrenagens serem 

numerosas, poucas se moviam simultaneamente, e, além disso, qualquer erro 

acidental era imediatamente corrigido para prevenir o acúmulo de pequenos 

desvios o que produziria um resultado errado no final. 

Sempre procurando promover o seu invento junto à Royal Society, 

Babbage concluiu sua carta afirmando seu principal argumento: que as tabelas 

poderiam ser produzidas a um custo muito mais baixo que o das tabelas vigentes, 

e sem dúvida, com um nível de precisão e exatidão muito maior.173 

Em 1823, Babbage obteve grande sucesso ao apresentar o seu 

Difference Engine Nº.1 na Astronomical Society of London. Apesar da máquina 

ainda estar na condição de um primeiro e inacabado projeto, pela simples 

                                                   
172 Babbage. “Letter  to Sir Humphry Davy”, Art.I-1,3. 
173 Ibid., Art.I-1,7. 
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novidade de que seria criada uma máquina que substituiria com grande vantagem 

o trabalho dos “computers”, começaram a surgir ideias de inúmeras novas 

aplicações e utilizações para a máquina, fruto de reflexões, especulações, ideias 

mirabolantes além de dúvidas intrigantes e apaixonantes, todas fruto de 

imaginações férteis que buscavam soluções de problemas nem sempre bem 

formulados. Um exemplo disso já foi citado: quando Lady Byron referiu-se ao 

Difference Engine Nº.1 como “the thinking machine”. Será que estava realmente 

nascendo uma máquina de pensar? Esta ideia já circulava entre aqueles que 

sonhavam um pouco mais alto. 

Outros, com uma visão mais realista, e sem divagar demasiadamente, 

propuseram ideias que soaram novas para a época. Como exemplo, temos as 

ideias visionárias de Ada Byron que comentaremos mais adiante. 

Tomando conhecimento das características e pretensões da máquina, 

todos esses interessados sabiam que era de fundamental importância alguma 

forma de instrução prévia para que o mecanismo apresentasse respostas 

condizentes. 

Ainda nesse contexto que se apresentava cheio de novidades, e 

principalmente por ignorar maiores detalhes do projeto, muitos contemporâneos a 

Babbage foram tomados de imensa curiosidade e interesse. 

O engenheiro militar italiano Luigi Federico Menabrea (1809-1896), 

futuro Primeiro Ministro da Itália, após tomar conhecimento detalhado do projeto 

do Analytical Engine, numa viagem que Babbage fez a Turin na Itália no outono de 
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1840, publicou em 1842 um artigo intitulado “Sketch of The Analytical Engine 

invented by Charles Babbage”.174 Com uma visão crítica e não apenas técnica, 

Menabrea considerou o fato da máquina tratar apenas dados numéricos, mas 

mesmo assim, também apresentou uma visão mais ampla sobre a utilização da 

máquina em questão. 

Elogiando o trabalho de Babbage, Menabrea levantou a seguinte 

questão: 

“Quem pode visualizar as consequências desta invenção? Na verdade, 

quantas observações preciosas permanecem praticamente barradas ao 

progresso das ciências, porque não existe capacidade suficiente para 

calcular os resultados!” 175 

 

Ao mencionar sua preocupação com o “progresso das ciências”, 

Menabrea apresentou uma utilidade nova e fundamental para a máquina, ou seja: 

o processamento de resultados de uma experiência científica. Segundo ele, isto 

aliviaria os longos e áridos cálculos imaginados nas mentes de homens geniais 

que deveriam ocupar seu tempo apenas meditando e observando os resultados de 

suas operações176. Está aí mais um exemplo do surgimento ainda naquela época, 

de uma nova ideia de aplicação para a máquina de Babbage que ia alem da 

simples preparação de tabelas.  

                                                   
174 Luigi Federico Menabrea ocupou o cargo de Primeiro Ministro da Itália durante o período de outubro de 

1867 a dezembro de 1869. 
175 Menabrea,  “Sketch of  the Analytical Engine”, 15. 
176 Ibid. 
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Observe-se também aqui, que novamente surge a ideia da divisão do 

trabalho. Por um lado temos o cálculo puro com suas características repetitivas e 

mecânicas, representado pela compilação dos dados obtidos na experiência 

científica e por outro lado o trabalho criativo envolvendo inteligência e perspicácia 

sobre os processos do trato científico. Menabrea alerta sobre esta dicotomia 

afirmando ser ela benéfica ao que ele chama de “progresso das ciências”.  

A questão da máquina vir a ser utilizada para auxiliar a ciência foi 

reconhecida por Babbage, pois, em 1864 ao redigir suas memórias, ele justifica a 

escolha de cálculos com números até 50 dígitos afirmando: 

“Parece-me que um longo período de tempo deve passar antes que a 

demanda da ciência venha exceder esse limite” 177 

 

Abrem-se assim novas perspectivas de utilidade do invento que vai 

muito além de facilitar a realização de cálculos e imprimir tabelas por mais 

complexos que sejam. 

Ao analisar e comentar o invento, especificamente o Analytical Engine, 

Menabrea destacou a necessidade de resultados corretos unidos à economia de 

tempo, e após reapresentar os princípios matemáticos da máquina de Babbage, 

salientou que ela deveria executar por si própria todas as operações sucessivas 

requeridas para a solução do problema proposto e que ela excluía qualquer 

                                                   
177 Babbage,  Passages from The Life of a Philosopher, 125. 
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método envolvendo tentativa e erro, ocupando-se somente com processos de 

cálculo direto178. 

Menabrea ressalta também o fato de ser necessária a criação de uma 

linguagem inteligível pela máquina através da qual se poderia estabelecer a 

sequência ou encadeamento lógico de instruções a serem executadas179. 

Menabrea analisou e comentou a solução física adotada por Babbage 

para introduzir informações à máquina, separando-as nos dois grupos conforme já 

foi descrito: cartões perfurados de operações constituindo um conjunto de 

comandos sequenciais e cartões de variáveis, correspondendo a dados 

necessários para as operações. 

Apresentamos a seguir um exemplo de resolução matemática, 

conforme foi formulado por Menabrea em 1842. Trata-se da resolução de duas 

equações do primeiro grau com duas quantidades desconhecidas x e y: 

mx   +  ny  =   d 

m’x  +  n’y  =  d’  

 
Deduzimos que:                         dn’  -  d’n 
                               x  =  ----------------- 
         n’m  -  nm’   
 
 

Considerando que V0, V1, V2, etc. são as diferentes colunas da máquina 

que contem números e supondo que as 8 primeiras colunas expressam os 

                                                   
178 Menabrea,  5. 
179 Ibid.  
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seguintes números representados por:  m, n, d, m’, n’, d’, n e n’ . Teremos 

portanto: V0 = m,  V1 = n,  V2 = d,  V3 = m’,  V4 = n’,  V5 = d’,  V6 = n,  V7 = n’.  

A tabela a seguir, montada por Menabrea, apresenta a sequência de 

operações comandadas pelos cartões e os resultados obtidos: (observe-se que 

foram utilizadas até a coluna V14, na qual contem o resultado calculado da 

incógnita x) 

 

 
Exemplo de uma definição da sequência de cartões perfurados para o Analytical Engine 

180
 

 

 

No mesmo sentido, houve a importante colaboração de Ada Byron 

(1815-1852), Condessa de Lovelace, filha do poeta e dramaturgo inglês Lord 

Byron (1788-1824) e de Lady Byron (1792-1860), estudiosa em matemática e 

                                                   
180 Ibid., 8.  
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admiradora das ideias de mecanização de Babbage do qual também foi sua 

auxiliar. Ela contribuiu com destaque no campo das ideias visando a ampliação 

das funções e utilidades práticas da máquina, principalmente pelos seus trabalhos 

dirigidos à sua necessária programação. 

 

Augusta Ada Byron, Condessa de Lovelace -- (10/12/1815 – 27/11/1852), 
http://cit.lipscomb.edu/media.asp?SID=34&UKEY=33264 

 

Ada Byron traduziu do original em francês, os comentários sobre o 

“Analytical Engine” publicados por Menabrea após o encontro com Babbage 

ocorrido em 1840 em Turin, ocasião na qual o inventor apresentou e explicou o 

seu projeto a um grupo selecionado de engenheiros.181 Uma das intenções de 

Babbage nessa tradução para o inglês, era causar algum efeito na comunidade 

científica inglesa, para promover o seu “Analytical Engine”, com intenção de obter 

financiamento do governo inglês, no que aparentemente não foi bem sucedido.182 
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Estimulada pelo próprio Babbage, Ada Byron adicionou diversas “Notas 

do Tradutor” nas quais, além de se aprofundar muito mais na conceituação 

matemática envolvida, revelou uma visão particularmente maior e mais 

abrangente da utilização meramente numérica proposta por seu criador.183 O 

próprio Babbage comentou em suas memórias que estas “Notas do Tradutor” 

ocupavam cerca de três vezes o tamanho do próprio texto de Menabrea.184 Elas 

demonstravam um grande e claro discernimento sobre as possíveis utilidades do 

Analytical Engine.185 

Com maior clareza que muitos outros, talvez por sua proximidade com 

os projetos de Babbage, Ada Byron percebeu novos e intrigantes aspectos que 

deveriam ser estudados, desenvolvidos e solucionados, principalmente quanto à 

comunicação com a máquina. 

Ela observou que estava nascendo uma “linguagem simbólica” que ia 

além de simples comandos para acionamento de mecanismos para a emissão de 

tabelas matemáticas como pretendia Babbage.  Considerando a simbologia que 

os números poderiam representar, Ada Byron descortinou novos horizontes na 

aplicação do invento. 

 Assim como seu pai, o poeta inglês Lord Byron, Ada Byron possuía a 

habilidade de usar a imaginação com grande criatividade para avaliar 

                                                   
183

Toole,  “Ada Byron, Lady Lovelace, An Analyst and Metaphysician” ,  7. 
184Babbage,  Passages from The Life of a Philosopher, 136. 
185Fuegi, “Lovelace & Babbage and the Creation of the 1843 ‘Notes’”, 19. 
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precisamente um conceito ou uma ideia.186 Portanto, especulando e usando sua 

vívida imaginação escreveu: 

“Suponhamos, por exemplo, que as relações fundamentais da entonação 

dos sons na ciência da harmonia e da composição musical fossem 

suscetíveis a estas expressões e adaptações, a máquina poderia compor 

peças de música elaboradas e científicas de qualquer grau de complexidade 

e extensão”187 

 

Ada Byron percebeu assim, que se os números podem representar 

infinitas outras entidades que não numéricas, tais como letras, caracteres e até 

notas musicais, então teríamos uma máquina que ao manipular símbolos de 

acordo com regras pré-definidas produziria resultados dos mais diversos, até 

mesmo uma composição musical por exemplo. 

A ideia de uma máquina que possa compor uma peça musical é tão 

avançada que extrapola até a nossa percepção atual, se considerarmos que a 

música não é composta apenas de notas, pausas e andamentos, mas também de 

sentimentos, expressão, arte e ineditismo.  

Se refletirmos cuidadosamente nessa visão ampliada, observaremos 

que estamos diante de uma transição fundamental entre o cálculo e a 

computação.188  Uma passagem do concreto para o simbólico, da informação para 

a abstração, do cálculo numérico para todo o simbolismo possível que esses 

números possam ter. 
                                                   
186

 Toole, “Ada Byron, Lady Lovelace, An Analyst and Metaphysician” , 4. 
187,Menabrea,  Note A, 4. 
188Fuegi,, “Lovelace & Babbage and the Creation of the 1843 Notes”,.24. 
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Babbage idealizou mecanizar o cálculo, porem Ada Byron imaginou um 

universo muito maior no qual as manipulações de representações simbólicas 

transcendiam os seus primeiros objetivos. Pensando assim, ela considerou o 

cálculo como apenas uma ferramenta utilizada para um fim maior, ou seja: o 

processo computacional simbólico. 

Muitas outras opiniões e ideias, até mais avançadas, apareceram 

naquela época, mas o que valoriza as opiniões de Ada Byron é o fato dela 

realmente ter conhecido com profundidade os projetos de Babbage a ponto de 

poder gerar a programação da máquina e não ser apenas mais uma 

especuladora. 

Apresentamos um diagrama elaborado por Ada Byron em suas “Notas 

do Tradutor” (letra D) no qual podemos observar que, apesar de coincidir com a 

tabela elaborada por Menabrea, pois trata-se do mesmo exemplo, mostra-nos um 

marcante desprendimento da sua forma original, sugerindo-nos que ela possuía 

um domínio total do problema alem de um espírito agregador construtivo, visando 

o aperfeiçoamento da maneira de explicitar o raciocínio e preparar os cartões para 

o Analytical Engine:  
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Plano preparado por Ada Byron para cálculo utilizando o Analytical Engine (1843) 189 
(Esta exemplo de cálculo coincide com a tabela criada por Menabrea, traduzida por Ada Byron) 

Herschel e a mente humana 

Desde os anos 20 (do século XIX), Babbage juntamente com seu 

colega de bancos escolares John Herschel (1792-1871), começou a trabalhar na 

definição de uma forma de instruir a máquina quanto aos cálculos que deveria 

proceder. Sendo ambos matemáticos, a ideia era criar uma linguagem algébrica 

que pudesse condensar as instruções, sequenciando-as para uma posterior 

utilização pela máquina. A princípio eles apenas buscavam uma forma de registrar 

essa sequência de cálculos tal que pudesse ser transferida previamente à 

máquina, mas aos poucos passaram a imaginar analogias com os processos da 

mente humana. 

                                                   
189 Menabrea,  Note D.  
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Durante o período em que eles estudavam em Cambridge, havia um 

ambiente propício a pesquisas e estudos, promovido pelos próprios alunos. Além 

do clube de xadrez, promoviam-se encontros para discussão sobre assuntos 

diversos como, por exemplo: uma possível linguagem universal, a busca e a crítica 

à literatura estrangeira, diversos temas matemáticos, científicos, e muitos outros 

assuntos; estes encontros eram normalmente informais e repletos de acaloradas 

discussões. 

Por essa ocasião, Babbage e Herschel lideraram um grupo de 

estudantes na formação do que eles chamaram de “The Analytical Society”. O 

objetivo dessa sociedade era basicamente: ler artigos, estudar e principalmente 

discutir questões a respeito das propostas do matemático francês Sylvestre 

François Lacroix (1765-1843) sobre o cálculo diferencial e integral. A proposta 

publicada por Lacroix, e que posteriormente veio a ser traduzida para a língua 

inglesa pelo próprio Babbage, propunha a notação dos “ds” conforme Gottfried 

Wilhelm Leibniz (1646-1716) havia criado, em contraposição à notação tradicional 

utilizando “pontos” estabelecidos por Isaac Newton (1643-1727) e adotados 

tradicionalmente pela Universidade. Babbage já havia percebido a superioridade 

da notação de Leibniz e portanto eles defendiam os princípios de puro “D-ísmo” 

em oposição a “Dot-age” da Universidade.190 

Nesse ambiente, descontraído, polêmico, criativo e questionador, onde 

muita imaginação fervilhava, mentes brilhantes imaginaram que haveria um meio 

de representar situações e outras informações, que não meramente aritméticas, 

                                                   
190 Babbage,  Passages from The Life of a Philosopher,  26-29. 
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através das operações descritas por uma linguagem algébrica, carregando-as com 

uma grande carga de simbolismo. Isto os levava a acreditar que de alguma forma 

estavam caminhando para desvendar as atividades da mente humana191. 

Na verdade, Babbage e Herschel acreditavam que a mente humana 

estava disponível para a investigação empírica da mesma forma como qualquer 

outro objeto em estudo científico. Concluíam, portanto que o caminho estava 

aberto para a possibilidade de construção de uma máquina com o mesmo tipo de 

inteligência que a humana. Alguns pesquisadores supõe que de alguma forma 

esta questão permaneceu com Babbage durante toda a sua vida.192 

Para Babbage e Herschel as faculdades de percepção e discriminação 

da mente eram mecânicas e estavam baseadas nas operações de análise de sua 

época. Podemos notar isso em suas notas sobre o desenvolvimento de seu 

Difference Engine Nº 1, nas quais, após explicar os princípios básicos de cálculo 

por diferenças através de seu maquinário, Babbage proclama: 

“Os meios mecânicos que eu empreguei para fazer estes dispositivos 

carregam alguma leve analogia com as faculdades da memória”.193 

Um biógrafo de Babbage, Henry Wilmot Buxton, ficou entusiasmado e 

orgulhoso dessas invenções, a ponto de sair dizendo que: 

 “Babbage tinha ensinado o bronze e o ferro a pensar”194 

                                                   
191 Ashworth, “Memory, Efficiency, and Symbolic Analysis”, 630. 
192

 Ibid., 629. 
193 Babbage,  Passages from The Life of a Philosopher,  62. 
194 Buxton  apud Ashworth, “Memory, Efficiency, and Symbolic Analysis”, 649. 
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A ideia de relacionar as operações da máquina aos processos da mente 

humana ficou mais realçada quando Babbage iniciou o projeto do Analytical 

Engine na década dos anos 1830. Foi a partir deste novo projeto que Babbage 

introduziu a utilização dos cartões perfurados para reter fisicamente informações 

de operação e de dados necessários à operação195. 

Através dos cartões de operação, Babbage desejava “instruir” o 

mecanismo prevendo e comandando sua ação. Muitos hoje consideram que essa 

ação já apontava para uma futura atividade de “programação”, principalmente 

porque, ao introduzir posteriormente os chamados “cartões de variáveis”, a 

máquina deveria processá-los de acordo com as instruções previamente recebidas 

e ainda gerar resultados também codificados. Estes aspectos eram novos para a 

época, daí sua grande repercussão.  

Premido pelas necessidades de seu projeto, Babbage já estava 

sistematizando o processo que até hoje faz a distinção entre um programa e os 

dados a serem processados. Ada Byron, em suas “Notes” (Note A) destaca que é 

impossível confundir quando definimos a maneira como a máquina deve trabalhar 

com o preparo dos dados para a obtenção dos resultados, demonstrando assim 

que já tinha percepção desta diferenciação, considerando seu olhar prático e 

objetivo.196 

Numa análise mais aprofundada do funcionamento do Analytical 

Engine, considerando seus aspectos ligados à sua programação, especialmente 

                                                   
195Babbage,  Passages from The Life of a Philosopher, 117-8. 
196 Menabrea, 18. 
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seu conjunto de instruções face ao seu mecanismo, podemos considerar que 

esses comandos não podem ser totalmente desvinculados da arquitetura e 

implementação da máquina na qual essas instruções irão rodar.197 

Apesar da arquitetura da máquina ser totalmente mecânica, e por isso 

apresentar soluções e detalhes peculiares a esse fato, mesmo assim há muitos 

estudiosos que consideram que o projeto do Analytical Engine incorpora varias 

características da lógica essencial comumente encontrada nos computadores 

atuais.198 Esta opinião, muito difundida hoje em dia, aproxima a questão a um 

certo anacronismo que deve ser evitado por todos os estudiosos. 

A “máquina de pensar” 

Muito tem sido escrito sobre a automatização de processos 

semelhantes aos mentais e as possibilidades de comunicação do homem com a 

máquina de sua criação. 

“Pode uma máquina pensar?” Esta questão já intrigava Babbage e seu 

colega Herschel quando da idealização de seu “Difference Engine” e 

posteriormente também ao planejar o “Analytical Engine”. Este tema tem retornado 

frequentemente como vimos no século XX quando surgiu a ideia do “cérebro 

eletrônico”. 

Um século depois de Babbage, em 1950, outro matemático inglês, Alan 

Mathison Turing (1912-1954) publicou numa revista de psicologia, um artigo de 

                                                   
197 Bromley, “Babbage’s Analytical Engine Plans 28 and 28ª- The Programmer’s Interface”,  6. 
198 Swade, “The Construction of Charles Babbage’s Difference Engine n.2”, 70. 



 153

grande repercussão onde ele discute a questão da possibilidade de uma máquina 

poder “pensar”199. Nesse artigo, Turing apresenta nove objeções contrárias a essa 

ideia; ele comenta e refuta todas elas finalizando o artigo com o desenvolvimento 

do tema das “máquinas que aprendem”, abrindo a discussão para conceitos de 

pedagogia, behaviorismo e racionalismo200. Na opinião de Turing as máquinas em 

um futuro ainda não definido, eventualmente poderão competir com os homens 

em todos os campos da intelectualidade.201 

Mas, os trabalhos de Babbage com seus esforços para produzir um 

dispositivo de desejável uso prático, retratam um momento histórico em que as 

ciências naturais são colocadas a serviço do homem. Como uma “nova ciência” 

ainda não bem aceita nas Universidades da sua época, a própria necessidade 

impelia a criação de novas ideias. Ciência e técnica já há muito tinham se 

aproximado. 

Mergulhados num mundo em que a técnica era cada vez mais 

valorizada, e compartilhando das inúmeras inovações que a Revolução Industrial 

proporcionava, Babbage e Herschel refletiam sobre os processos da mente 

humana a partir de ideias de mecanismos provenientes do parque industrial 

estabelecido. 

Ao examinar os trabalhos e as ideias desses dois ingleses tentando 

sistematizar as operações da mente humana, alguns estudiosos no assunto 

destacam o esforço feito por eles ao imaginar uma linguagem algébrica que 
                                                   
199

 Turing, “Mind”, 454. 
200 Sampson, “In defense of Turing”, 593. 
201Turing, 460. 
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pudesse condensar ideias e raciocínios mentais em símbolos. Acreditava-se que 

essa simbologia possibilitaria a execução de operações lógicas, de forma tal que 

simulassem os processos da mente humana. 202 

Considerando diversos aspectos observados nas indústrias emergentes 

da época, tais como a organização da produção, a busca por eficiências em 

processos produtivos ou de informação e principalmente nas aplicações de 

soluções engenhosas como, por exemplo, nos procedimentos efetuados para 

estocagem de produtos e materiais, Babbage e Herschel procuraram comparar 

esses raciocínios lógicos com os processos e arranjos mentais, procurando achar 

analogias.  

Como consequência dessa comparação, destacou-se uma nova visão 

que surgia a partir do processo fabril observado com grande semelhança ao que 

se imaginava ser o processo mental. Surge então uma busca incessante para os 

processos de acesso sistemático e eficiente de dados armazenados na mente 

humana, muito semelhante às necessidades de acesso às informações do dia-a-

dia industrial.203 

Portanto, no despontar do século XIX, Charles Babbage, influenciado 

pelo ambiente rico em “especulações científicas” ousou imaginar uma forma 

mecânica de imitar o raciocínio da mente humana. Essa ideia de aproximação da 

máquina com a mente era uma consequência criativa e extrapolada originada a 

partir da simples busca por mecanização e automatização de processos lógicos e 

                                                   
202 Ashworth, 629. 
203 Ibid., 631. 
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repetitivos, e que foi impulsionada somente pelas necessidades práticas 

imediatistas de sua época, ou seja: fabricar tabelas complexas sem erros de 

cálculo.  

Se desde o século XV, e até antes, os saberes científico e técnico 

foram se aproximando, a técnica sendo apoiada e aperfeiçoada pela ciência, 

agora, na época de Babbage, curiosamente estamos vendo um esforço na direção 

inversa, ainda que aparentemente sem resultados concretos. A partir de um 

projeto de máquina na qual seria colocada alguma “inteligência” para sua correta 

operação, imaginava-se simular e inferir processos internos da mente, inclusive 

aqueles imaginativos e criativos. Será que a máquina, aqui representante da 

técnica, poderia nos conduzir a algum saber científico? 

As possibilidades de diálogo homem-máquina aparentemente são 

ilimitadas, e nos dias de hoje a Inteligência Artificial procura desenvolver esse 

aspecto. A controvérsia de que existe ou não uma limitação nesse assunto é cada 

vez maior. De qualquer forma, notamos que o ato de programar uma máquina vem 

tornando-se cada vez mais importante e valioso que a própria máquina em si, 

principalmente se considerarmos o fato do hardware tornar-se a cada dia mais 

acessível alem de mais sofisticado e poderoso. Por outro lado temos que a lógica, 

a idealização dos processamentos, a solução algorítmica de problemas 

complexos, enfim, o software em todos os seus aspectos, estará cada vez mais 

próximo do almejado “diálogo” e dependerá sempre da inventividade criadora do 

homem. 
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Considerações finais 

Alguns elementos fundamentais de interação homem-máquina, convergindo 

na atividade de programação tanto no armazenamento dos dados, seguido de seu 

processamento como na recuperação de informações geradas, foram problemas 

enfrentados e solucionados por Babbage, muitos deles totalmente inéditos em sua 

época. 

Essa aproximação com a máquina possui características próprias de 

diálogo que se tornaram tão ou mais importantes que as próprias máquinas 

envolvidas, quaisquer que sejam seus mecanismos e soluções tecnológicas 

adotadas.  Entretanto existem ainda questões básicas surgidas por ocasião das 

máquinas de Babbage, que persistem até os dias de hoje. 

Concluímos que essas máquinas mecânicas, minuciosa e brilhantemente 

projetadas na primeira metade do século XIX, não retrataram em si mesmas um 

avanço tecnológico que impulsionou a ciência da computação, como alguns  hoje 

querem considerar. O seu princípio numérico era decimal e uma das únicas 

técnicas que nos deixou como herança foi o fato da utilização dos cartões 

perfurados, que caracterizavam a dualidade “Verdadeiro-Falso”, o que 

posteriormente desembocou no sistema binário e digital. 

Apesar disso, os projetos de Babbage nos deixaram um grande legado que 

permanece gravado na História, o qual, mesmo ainda que não tenha sido 

tecnológico, fez diferença naquela época e até hoje nos cativa: praticamente 
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estava aberta uma nova e fascinante atividade humana: o diálogo do homem com 

a máquina de sua própria criação.  

O alcance dessa ideia ousada, Babbage e seus contemporâneos não 

podiam imaginar. Juntamente com Herschel, ele apenas procurava analogias das 

operações algébricas com a mente humana; Ada Byron foi um pouco mais além, 

mas ainda estava longe de imaginar esse contato como sendo um verdadeiro 

“diálogo”; Menabrea foi frio e calculista e nada consta que percebeu algo nesse 

sentido; Prony não incluiu máquinas em seu monumental projeto francês; 

entretanto, entre os personagens citados neste trabalho, Lady Byron sonhou com 

uma “máquina que pensa”...  

Apesar do incrível e rápido avanço da informática nos dias atuais, esse 

diálogo permanece com uma importância fundamental e tal que supera a 

tecnologia utilizada, qualquer que ela seja. Hoje é difícil para nós confrontarmos o 

software com o hardware pois de uma forma natural eles se complementam, mas 

tanto um como outro, tem apresentado elementos cada vez mais direcionados à 

comunicação homem-máquina. De uma forma inconsciente ou talvez velada, 

busca-se atingir semelhanças às operações da mente humana. 

Talvez a ideia do diálogo que já existe entre o homem e a máquina, 

atualmente não carregue mais aquele viés de um realismo fantástico beirando a 

ficção, representada pela hipotética criação de um mecanismo pensante como o 

homem; mas passo-a-passo, e de forma irreversível, existem atividades humanas, 

mormente aquelas realizadas mecanicamente, que por mais complexas que 
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possam ser, estão sendo gradativa e constantemente transferidas para as 

máquinas, veja o exemplo pioneiro de Babbage. Esta tendência está liberando o 

homem para atividades criativas, inventivas, cheias de arte e com iniciativas 

repletas de significados, simbolismo e emoção, que sempre caracterizaram a raça 

humana. 

Como nos diz o físico e matemático brasileiro Mario Schenberg (1914-1990) 

que propôs o redimensionamento da posição da tecnologia para posições 

inferiores às prioridades humanas:204 

“A imaginação fantástica, pode tornar-se um guia para a ação mais eficaz que 

o simples raciocínio lógico do mundo de hoje, sobretudo no de amanhã.”205 

 

O homem inventou e construiu uma máquina que voa: o avião, outra que 

nada: o submarino, mas nenhuma delas executa sua função nem plenamente e 

muito menos da maneira como provavelmente sonhavam e imaginavam nossos 

ancestrais quando observavam as aves e os peixes.206 Acreditamos que assim 

será com a “máquina que pensa”, apesar do cientista da computação holandês 

Dijkstra (1930-2002) ter afirmado que a questão da possibilidade de vir a existir 

uma máquina pensante é algo tão relevante quanto a questão se um submarino 

pode nadar.207 

                                                   
204 Goldfarb, Voar também é com os homens, 171. 
205

 Ibid., 169.  
206 Beeson, “The mechanization of mathematics”,4-5. 
207 Dijkstra, “Nota EWD 898-2”, 3. 
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Se desde o século XIX muitos sonham com um “robô pensante” como nós 

seres humanos, talvez isso nunca venha a acontecer da forma como podemos 

atualmente imaginar. Mas, como o avião e o submarino, o futuro certamente nos 

surpreenderá. 
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