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RESUMO

Neste texto apresento inicialmente com o  intuito de contextualizar as influências envolvidas no 
surgimento da teoria de Alan Turing sobre computabilidade um histórico de algum problemas que 
mobilizaram os matemáticos no início do século XX. No capítulo 1, será exposto um panorama do 
surgimento da ideologia formalista concebida pelo matemático David Hilbert no início do século 
XX. O objetivo do formalismo era de fundamentar a matemática elementar a partir do método e 
axiomático, eliminando das teorias suas contradições e paradoxos. Embora Hilbert não tenha obtido 
pleno êxito em seu programa, será demonstrado como suas concepções influenciaram o 
desenvolvimento da teoria da computação de Turing. A  teoria  que  Turing  propõe  é  um 
procedimento de decisão, um método que analisa qualquer fórmula arbitrária da lógica e determina 
se ela é provável ou não. Turing prova que nenhuma decisão geral pode existir.  Para tanto será 
utilizado como fonte primária o documento  On computable numbers, with an application to the  
Entscheidungsproblem.  No capítulo 2, será  apresentado as principais seções do documento de 
Turing explorando alguns de seus conceitos. O projeto será finalizado com uma crítica a este texto 
clássico da história da matemática com base nas propostas historiográficas apresentadas no primeiro 
capítulo. 

Palavras-chave: Lógica, Fundamentos da Matemática, Teoria da Computação.



ABSTRACT

In this paper I present initially in order to contextualize the influences involved in the emergence of 
the theory of Alan Turing computability on a history of some issues that mobilized mathematicians 
in the early twentieth century. In chapter 1, an overview will be exposed to the emergence of 
ideology Formalist designed by mathematician David Hilbert in the early twentieth century. The 
aim was to base the formalism elementary mathematics from the method and axiomatic theories 
eliminating contradictions and paradoxes. Although Hilbert has not obtained full success in your 
program, it will be demonstrated how their ideas influenced the development of the theory of 
computation Turing. The theory proposes that Turing is a decision procedure, a method that 
analyzes any arbitrary formula of logic and determines whether it is likely or not. Turing proves that 
there can be no general decision. For that will be used as a primary source document On 
Computable Numbers, with an application to the Entscheidungsproblem. In Chapter 2, you will see 
the main sections of the document Turing exploring some of its concepts. The project will be 
completed with a critique of this classic text in the history of mathematics based on 
historiographical proposals presented in the first chapter.

Keywords: Logic, Foundations of Mathematics, Theory of Computation.
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INTRODUÇÃO

Desde o início do período moderno, a ciência veio, paulatinamente, se consolidando como 
um meio privilegiado de saber. A perspectiva de firmá-la como atividade superior de produção do 
conhecimento atingiu seu ápice ao longo do século XIX.

O crescente sucesso da ciência em dar explicações aos fenômenos físicos e a junção cada 
vez maior entre ciência e tecnologia vinham mudando de forma veloz a vida da sociedade. A 
expectativa era de que o conhecimento científico, através de seu rigoroso método de pesquisa, fosse 
capaz de dar respostas a qualquer tipo de problema, seja ele vindo das ciências naturais ou das 
humanidades. A visão mais corrente era de que a ciência estaria alicerçada em bases tidas como 
puramente racionais e promoveria um desenvolvimento linear e cumulativo do conhecimento. 
Porém, todo esse entusiasmo diante do conhecimento científico foi enfraquecido com o surgimento 
de novas teorias que abalaram os fundamentos da ciência. No final da terceira década do século XX, 
praticamente todos os pressupostos que embasavam a ciência moderna, em especial a concepção de 
mundo cartesiano-newtoniana, haviam sido contestados.1

O surgimento das geometrias não-euclidianas, da teoria da relatividade e da mecânica 
quântica, trouxeram uma nova perspectiva diante da natureza. Noções que fundamentavam a ciência 
newtoniana como tempo e espaço absolutos, átomos tidos como blocos sólidos e indestrutíveis, a 
visão de uma causalidade unicamente mecânica dos fenômenos físicos, além da possibilidade de 
uma observação objetiva da natureza, foram, de certa forma, descartadas.

Pelo papel central que a ciência ocupou na produção do conhecimento na modernidade, 
essas mudanças teóricas não só estremeceram os pilares do conhecimento científico, mas lançaram 
questionamentos à própria idéia de razão que guiou o pensamento ocidental desde a Antigüidade 
clássica. A possibilidade de um conhecimento seguro, capaz de construir teorias universais, 
absolutas e necessárias, que sempre foi ambicionada pelos defensores da ciência, se tornava cada 
vez mais difícil. A impressão era de que a confiabilidade cognitiva dada pelo método científico 
poderia ser apenas uma ilusão temporária. Se por um lado era contestada a legitimidade da ciência 
como uma fonte segura de conhecimento, por outro assistia-se a um progresso tecnológico cada vez 
mais acentuado, impulsionado pela junção da ciência com a técnica. Se a objetividade das teorias 
científicas era questionada de forma contundente, as teorias surgidas a partir da nova física, 
continuavam sujeitas a uma comprovação por meio de rigorosos testes, como era característico do 
dito método científico. Diante disto, a grande questão que se apresentava nos primeiros embates 
sobre os fundamentos da ciência, não era no sentido de reconhecer as limitações do modelo 
científico em dar explicações e guiar o processo de construção do conhecimento. O grande desafio, 
era o de encontrar uma forma de restabelecer o status epistemológico do conhecimento científico 
diante das novas teorias e questionamentos que surgiam. E foi esta a tarefa que moveu os principais 
trabalhos filosóficos da ciência na primeira metade do século XX.2

Já este texto que ora apresento, tem origem em uma pesquisa em história da Teoria da 
Computação3 através da teoria elaborada pelo matemático Alan Turing para o programa de História 
da Ciência. Propus pesquisar os aspectos da Europa moderna, que foram influentes no 
desenvolvimento e  transformações que ocorreram na matemática entre o final do século XIX e 
início do século XX.

Neste projeto, a principal dificuldade encontrada para sua concretização, foi conseguir livros 
de história da matemática que tratassem das influências do meio social no desenvolvimento da 
matemática. Isto de fato causou um certo estranhamento, já que na historiografia de outras ciências 
este tipo de abordagem não é incomum.

Ao iniciarmos um estudo em história da ciência, um fator que chama a atenção é a 

1 Goldfarb A., O que é história da ciência, 68-72. 1994.
2 Ibid.
3 Peter, “Computer Science: The Discipline”, 3.
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pluralidade de abordagens existentes nesta área, tratando a ciência e sua história das mais diferentes 
perspectivas. De descrições de experimentos e elaboração de teorias às análises sociológicas e 
antropológicas da ciência, é possível se conseguir diversas explicações e abordagens para um 
mesmo acontecimento científico. No entanto, quando tomamos os textos sobre história da 
matemática, o que percebemos é uma grande predominância de estudos que trabalham apenas o 
desenvolvimento das idéias matemáticas. No caso do surgimento da teoria dos números 
computáveis de Alan Turing, não foi diferente, encontramos apenas livros que tratam o tema sobre 
o ponto de vista do desenvolvimento conceitual.

Diante dessas limitações, decidi então optar por uma abordagem internalista, até mesmo por 
questão de tempo, propondo um projeto de pesquisa para o mestrado, buscando dentro de textos 
sobre o desenvolvimento da matemática estudar como questões metodológicas da história da 
ciência são trabalhadas no interior da história da matemática4. Assim, de um projeto que propunha 
pesquisar as condicionantes culturais da Europa moderna que motivaram e possibilitaram o 
desenvolvimento da teoria da computação, meu trabalho se converteu em um estudo, que julgo 
menos pretensioso, mas importante do ponto de vista da história da ciência. De acordo com a 
pesquisa, pude perceber que, o surgimento da teoria que estabeleceu o alicerce para o 
desenvolvimento do  computador moderno, foi em parte, uma conseqüência teórica do 
desenvolvimento da matemática. 

Na eminência de tentar identificar os principais aspectos que foram influentes no 
desenvolvimento da teoria de Alan Turing, o principal fator encontrado foi o programa de 
fundamentação da matemática que ocorreu entre o final do século XIX e início do XX. Estabelcer 
esta relação parece um bom ponto de partida para uma pesquisa que proponha examinar essa 
relação. Portanto, de um projeto que propunha pesquisar as condicionantes culturais da Europa 
moderna que motivaram e possibilitaram o desenvolvimento dos computadores digitais, nosso 
trabalho se converteu em um estudo, que julgamos menos pretensioso, mas importante do ponto de 
vista da história da ciência.

No capítulo 1 será apresentado  alguns aspectos que influenciaram no desenvolvimento da 
teoria de Alan Turing sobre computabilidade. Uma delas é a filosofia formalista idealizada pelo 
matemático alemão David Hilbert (1862-1943). No início dos anos 1920, Hilbert apresentou uma 
nova proposta para a fundamentação da matemática clássica que tem vindo a ser conhecida como 
Programa de Hilbert. Neste programa ele  apontava a necessidade de uma formalização de toda a 
matemática através do método axiomático, juntamente com uma prova de que esta axiomatização 
da matemática é consistente. Hillbert pretendia definir um conjunto fundamental de axiomas que 
fundamentaria rigorosamente toda a matemática, na ocasião, definiu questões muito precisas que 
pretendia investigar:

Seria a Matemática completa? No sentido técnico de Hillbert, a completude implica que toda 
afirmação definida dentro de um sistema formal pode ser demonstrada ou refutada  dentro deste 
sistema.

Seria a Matemática consistente? A consistência implica que, dentro de um sistema formal, 
informações inconsistentes nunca poderiam ser alcançadas por uma seqüência de passos válidos de 
uma demonstração. Ou seja, para ser consistente, um determinado sistema formal não deve ser 
capaz de sustentar uma determinada fórmula bem formada e simultaneamente a sua própria 
negação.

Seria a Matemática decidível? A decidibilidade implica na existência de um método bem 
definido que, em princípio, ao ser aplicado a qualquer asserção, conseguiria garantidamente 
produzir uma decisão correta quanto à verdade da asserção. É esse tipo de prova que Turing fornece 
ao propor seu modelo de computação. Um sistema formal é considerado decidível se ele suporta um 
conjunto finito de passos válidos que demonstra uma determinada fórmula válida. 

Um método mecânico que pode ser aplicado a qualquer afirmação matemática e 

4 Fumikazu S. & Bromberg C., História da Matemática e a História da Ciência, 49-56. 2010.
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eventualmente dizer se esta afirmação é verdadeira ou não? Esta última questão foi chamado de 
Entscheidungsproblem.

Em seguida  será  exposto  de  forma  superficial  os  teoremas  de  Kurt  Gödel (1906-1978) 
abrindo uma reflexão sobre como as idéias de Gödel também abriram caminho influenciando  o 
projeto de Turing e outras teorias.

No capítulo 2, será apresentado alguns aspectos do documento publicado por Turing em 
1936  no  documento  de  título  On  Computable  Numbers,  with  an  Application  to  the  
Entscheidungsproblem. Vamos demonstrar uma simulação do funcionamento do que ele denominou 
como Computing Machine, hoje conhecida como Máquina de Turing. Será realizada uma exposição 
das principais seções que compõem seu documento. Explicitaremos suas teses e analisaremos sua 
abordagem a partir das discussões apresentadas.

A escolha desse texto se deu por se tratar de um dos primeiros trabalhos que abordam a 
teoria que servirá de base ao desenvolvimento dos modernos computadores digitais já que é uma 
teoria elementar, além da importância desse autor para a história da matemática e computação.

No final do trabalho se encontra anexado dois textos sobre o projeto de fundamentos da 
matemática. O primeiro texto contém o manifesto escrito pelo próprio Hilbert e outro compondo a 
lista com os 23 problemas que foram lançados no ínicio do século XX.



4

CAPÍTULO 1 

OS FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA
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1.1 Alan Turing

Alan Mathison Turing nasceu em Londres no ano de 1912 numa família inglesa de classe 
média alta. Seu pai estava no Serviço Civil indiano e sua mãe era filha do engenheiro-chefe da 
Estrada de Ferro de Madras. Em 1913 seus pais voltaram para a Índia – deixando o bebê Turing e 
seu irmão de cinco anos aos cuidados de um coronel reformado e a mulher dele em St. Leonards-
on-Sea Sussex. Quando sua mãe voltou para uma visita mais prolongada em 1916, resolveu trazê-
los definitivamente para Inglaterra. A idéia da mãe de Turing era que ele conseguisse ingressar em 
alguma escola pública, para tanto fez com que o filho aprendesse um pouco de latim, requisito 
principal para o exame comum de admissão da maioria dos colégios públicos da época. 

Quando Alan Turing completou 10 anos, teve acesso a um livro de Edwin Tenney Brewster 
entitulado The natural wonders every child should know - As maravilhas naturais que cada criança 
deve conhecer. Este livro abriu os olhos do jovem para a ciência, Turing disse mais tarde, e talvez 
isso tivesse uma influência ainda mais profunda em sua concepção da relação entre seres humanos e 
máquinas.  "Pois, é claro, o corpo é uma máquina", o livro afirma:

It is a vastly complex machine, many, many times more complicated than any machine ever 
made with hands; but still after all a machine. It has been likened to a steam engine. But that was 
before  we knew as much about the way it works as we know now. It really is a gas engine; like the 

engine of an automobile, a motor boat, or a flying machine.5

Dois séculos separam a vida de Alan Turing da de Julien de La Mettrie Offray (1709-1751), 
o médico e filósofo francês cujo polêmico trabalho de 1747 L'Homme Machine (Homem Máquina) 
tinha retratado intransigentemente o corpo do homem e até mesmo a mente como o funcionamento 
de uma máquina. Turing cresceu com o reconhecimento de que seu corpo era uma máquina, ele 
seria então mais lembrado por explorar as conexões entre máquinas e a mente humana.

Ao 13 anos engressou no colégio  Sherborne, uma escola pública razoavelmente prestigiosa 
em Dorset na Inglaterra. Turing possuia um perfil de desleixado meio desajeitado, além de 
desenvolver uma gageira estranha, não tinha ar para fazer muitas amizades, mas tampouco era 
rebelde anti-social, sua postura era simplesmente associal, preferindo tanto quanto possível fazer o 
que lhe dava na telha, não se importando muito com os vínculos e relações interpessoais.6

Em Sherborne Turing descobriu um profundo interesse pela matemática. Este se 
desenvolveu de maneira tradicional. Em pouco tempo logo passara e estudar relatividade de forma 
autônoma, ali também passou a desenvolver um interesse por idéias de criptografia. 

Em 1929, Turing  tornou-se fascinado pela obra A Natureza do Mundo Físico (1928), um 
livro popular e influente de um astrônomo de Cambridge Sir Arthur Eddington(1882 - 1944), que 
explorou as implicações das novas ciências da relatividade e teoria quântica. Turing  também se 
tornou fascinado por um colega de escola chamado Christopher Marcom que também tinhas muitos 
interesses em ciência e matemática. Juntos, eles realizaram experimentos de química, trocaram 
equações matemáticas exploraram a nova astronomia e a física em livros de Eddington e Sir James 
Jeans, outro professor de astronomia de Cambridge.

Cambridge era o lugar para ingleses aspirantes a cientistas e o colégio de Cambridge que 
tinha a melhor reputação em ciências e matemática era o Trinity. Em dezembro de 1929, Alan e 
Christopher viajaram para Cambridge por uma semana para fazer exames de bolsas e para estudar 
máterias de Francis Bacon, Isaac Newton e James Clerk Maxwell. Os resultados do exame foram 

5 Hodges, Alan Turing, 13. Tradução: É uma máquina muito complexa, muitas vezes mais complexa do que qualquer 
máquina já feita manualmente, mas ainda assim depois de tudo continua sendo uma máquina. Tem sido comparada a 
máquina a vapor. Mas isso foi antes de nós conhecermos sobre a forma como ele funciona como o conhecemos 
agora. É realmente um motor a gasolina; como o motor de um automóvel, um barco a motor ou uma máquina 
voadora.

6 Ibid
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publicados no The Times uma semana depois. Turing não conseguiu passar, mas Christopher estaria 
indo para Trinity, ou talvez uma das outras faculdades de Cambridge no ano seguinte.

Em 1931 após ter concluído os estudo no Sherborne, Turing foi contemplado com uma bolsa 
para engressar na graduação do King's College em Cambridge.

Nos primeiros anos da década de 1930, Cambridge era uma das mais importantes 
instituições no ramo da matemática e da ciência.  Neste mesmo período ele teve aulas com grandes 
professores como George Hardy e Arthur Eddington, cujo trabalho havia confirmado a teoria da 
relatividade de Einstein. No entanto, o grande interesse de Turing se direcionava para o ramo da 
lógica matemática. Sua  capacidade para com a matemática, já tinha sido demonstrada, tanto que 
por méritos conquistados no curso de bacharel, ele pode dar continuidade em seus estudos de pós-
graduação no mesmo Kings College.7

No período de sua graduação Turing leu um livro recente sobre os fundamentos matemáticos 
da mecânica quântica escrito pelo jovem matemático húngaro John Von Neumann(1903 - 1957). 
Von Neumann passou a trabalhar na metade da década de 1920 com David Hilbert(1862 - 1943) em 
Gottingen, um local que abrigava grande parte das primeiras pesquisas sobre a matemática da 
mecânica quântica. Ele imigrou para os Estados Unidos em 1930 para ensinar na Universidade de 
Princeton, e tinha sido um dos primeiros matemáticos recrutados pelo Instituto de Estudos 
Avançados em 1933. Agora a vida de John von Neumann e Alan Turing começaria a se cruzar de 
várias maneiras.

Turing conheceu Von Neumann, no verão de 1935, quando Von Neumann fez uma pausa em 
sua posição atual na Universidade de Princiton para lecionar na Universidade de Cambridge. Turing 
já conhecia o assunto e a obra de Von Neumann em si e na primavera havia publicado seu primeiro 
trabalho, duas páginas em “Equivalence of Left  and Right Almost Periodicity”  (Journal of the 
London Mathematical Society, 1935) que se expandiu em um artigo que von Neumann tivera 
publicado um ano anterior.

Em meados de 1933, Turing  leu  Introduction to Mathematical Philosophy trabalho de 
Bertrand Russell(1872 - 1970) de 1919, que termina com a seguinte frase:

if any student is led into a serious study of mathematical logic by this little book, it will have 
served the chief purpose for which it has been written.8

Na primavera de 1935, Turing teve um curso sobre Fundamentos da Matemática dado por 
Maxwell Herman Alexander Newman (1897-1984), mais conhecido pela sigla MHA Newman. O 
destaque de Max Newman ficou em seu trabalho sobre topologia combinatória, mas ele também era 
provavelmente a pessoa em Cambridge com mais conhecimento sobre a lógica matemática. O 
clímax do curso de Newman foi a prova do Teorema da Incompletude de Gödel. Também coberto 
pelo curso de Newman foi o Entscheidungsproblem, até então, não solucionado "Haveria um 
método definitivo, ou como Newman colocou, um processo mecânico que poderia ser aplicado a 
um enunciado matemático e que viria com a resposta para saber se seria provável?"9

Por processo "mecânico" Newman não quis dizer uma máquina. Newman estava se 
referindo a um tipo de processo que acabaria por ser chamado de algoritmo - um conjunto de regras 
precisas mas, basicamente, "simples" instruções para resolver um problema.

Segundo Hodges, Turing começou a trabalhar no problema de decisão no início do verão de 
1935. Turing disse mais tarde que a idéia principal para abordar o Entscheidungsproblem veio a ele 
enquanto estava deitado na Grantchester prados, um local popular de lazer para estudantes de 
Cambridge a cerca de dois quilômetros do King's College.10

7 Hodges, Andrew, Alan Turing The Enigma, 46.
8 Bertrand Russell, Introduction to Mathematical Philosophy, 206. Tradução: se algum aluno for levado a um estudo 

sério da lógica matemática por este pequeno livro, ele terá servido o principal objetivo pelo qual foi escrito.
9 Hodges, Andrew, "Alan Turing The Enigma, 93.
10 Hodges, Andrew, Alan Turing the Enigma, 96.
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1.2 O documento: On Computable Numbers

Em abril de 1936, Turing foi capaz de dar Max Newman um rascunho de seu artigo On 
Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem11.

O artigo de Turing traz uma abordagem para uma prova matemática: Ele começa por 
descrever uma máquina de computação ficcional capaz de algumas operações simples. Apesar da 
simplicidade desta máquina, Turing afirma que é funcionalmente equivalente a um ser humano 
realizando operações matemáticas. Ele define essas máquinas para trabalhar números de 
computação. O primeiro exemplo de máquina que Turing apresenta, calcula o número 1/3 em forma 
binária (0.010101 ...).  O segundo calcula um número irracional (0.001011011101111 ...) Ele nos 
convence de que as máquinas também podem ser definidas para calcular π, e e outras constantes 
matemáticas bem conhecidas. Turing também cria uma Máquina Universal que pode simular o 
funcionamento de qualquer outra máquina de computação. No entanto, as máquinas de Turing - 
uma vez que estes dispositivos imaginários vieram a ser chamados - não calculam todas as classes 
numéricas, por exemplo, todos números reais. As máquinas que projetou possui um número finito 
de operações, e representando estas operações, com números, elas são capazes de mostrar que cada 
máquina pode ser unicamente descrita por um único número inteiro denominado número de 
descrição. Máquinas de Turing são, portanto enumeráveis seguindo os conceitos definidos por 
Georg  Cantor (1845 - 1918). Os números computáveis - o número que máquinas de Turing são 
capazes de calcular - também podem ser enumeráveis. Os números computáveis certamente 
incluem os números algébricos, números transcendentais como π entre outros.

Cabe ressaltar que pelo fato dos números computáveis, serem enumeráveis, eles 
simplesmente não podem abranger todos os números reais.

Máquinas de Turing não são infalíveis. É possível definir uma máquina de Turing que 
simplesmente não funcione direito ou que não execute todo o processo de maneira correta. Turing 
divide seu dispositivo em  máquinas "satisfatórias" e máquinas "insatisfatóras".

Como as máquinas de Turing são inteiramente definidas por um número de descrição, pode 
ser possível criar uma máquina de Turing que analise estes números de descrição para determinar se 
uma máquina particular é satisfatória ou não. Turing prova que isto não é o possível: Não há 
nenhum processo geral que determine se uma máquina de Turing seja satisfatória ou não. A única 
maneira de se conseguir que uma máquina de Turing possa analisar a outra é através do 
rastreamento das operações passo a passo. Em suma, você deve realmente executar uma máquina 
para poder determinar o que ela vai fazer. O que vale para máquinas de Turing também se aplica aos 
programas de computador: Em geral, não é possível que um programa de computador analise o 
outro, exceto através da simulação de  programa passo a passo ou processo de depuração.

Turing também prova que nenhuma máquina de Turing pode ser definida para fazer algo que 
pareça muito simples - por exemplo, determinar se outra máquina imprime sempre o dígito 0. Na 
seção final de seu artigo, Turing constrói uma instrução em lógica matemática equivalente para 
determinar se uma máquina de Turing particular sempre imprime o dígito 0. Uma vez que ela já 
esteja descrita.

Ao mesmo tempo que Max Newman estava lendo um rascunho de papel de Turing, ele 
recebeu uma separata de um artigo curto do matemático americano Alonzo Church, intitulado "Uma 
nota sobre o Entscheidungsproblem." Baseando-se num artigo publicado anteriormente, documento 
que também concluiu que o Entscheidungsproblem "é insolúvel".

Foi o mesmo Max Newman quem percebeu que a abordagem de Turing era um tanto 
diferente da definição de Church. Ele recomendou que Turing apresentasse o seu trabalho. Turing 
explicou a situação numa carta a sua mãe em 29 de maio:

11 Ibid
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Meanwhile a paper has appeared in America, written by Alonzo Church, doing the same 
things in a different way. Mr Newman and I decided however that the method is sufficiently different 

to warrant the publication of my papper too. Alonzo Church lives at Princeton so I have decided 
quite definitely about going here.12

Em 31 de maio, Max Newman escreveu uma carta a Alonzo Church e a secretaria da 
"London Mathematical Society". Para Church, ele escreveu:

An offprint which you kindly sent me recently of your paper in which you define 'calculable 
numbers', and shew that the Entsheidungsproblem for Hilbert logic is insoluble, had a rather 

painful interest for a young man, A.M. Turing, here, who was just about to send in for publication a 
paper in which he had used a definition of 'Computable numbers' for the same purpose. His 

treatment – which consists in describing a machine which will grind out any computable sequence 
– is rather different from yours, but seems to be of great merit, and I think it of great importance 

that he should come and work with you next year if that is at all possible.13

Para a F. P. White, a secretaria da London Mathematical Society, Max Newman escreveu:

I think you know the history of Turing's paper on Computable numbers. Just as it was 
reaching its final state an offprint arrived, from Alonzo Church on Princton, of a paper anticipating 

Turing's results to a large extent.
I hope it will nevertheless be possible to publish the paper. The methods are to a large extent 

different, an the results is so important that different treatments of it should be of interest. The main 
result of both Turing and Church is that the Entsheidungsproblem on which  Hilbert's disciples 

have been  working for a good many years – i.e., the problem of finding a mechanical way of 
deciding whether a given row of symbols is the enunciation of a theorem provable from the Hilbert 

axioms – is insoluble in its general form.14

Turing depois  acrescentou um apêndice ao documento, mostrando que seu conceito de 
computabilidade e a noção de Church sobre "calculabilidade efetiva" eram equivalentes. Este 
apêndice foi recebido pela Sociedade Matemática de Londres, em 28 de agosto de 1936. A correção 

12 Hodes, Alan Turing, 113.
Tradução: Enquanto isso, um artigo surge na América, escrito por Alonzo Church, fazendo as mesmas coisas em 
uma definição diferente. Sr. Newman e eu decidi, porém, que o método é suficientemente diferente para justificar a 
publicação do meu artigo também. Alonzo Church vive em Princeton, assim eu decidi muito definitivamente acerca 
de vir até aqui.

13 Hodes, Alan Turing, 112.
Tradução: Um resumo que você gentilmente me enviou recentemente de seu artigo sobre qual você define 
'calculable numbers", e mostrar que o Entsheidungsproblem da lógica de Hilbert é insolúvel, e de bastante interesse 
para um jovem rapaz, A.M Turing, aqui, que estava prestes a enviar para publicação um artigo em que ele tinha 
usado uma definição de 'números computáveis' para a mesma finalidade. Seu tratamento - que consiste na descrição 
de uma máquina que irá moer para fora qualquer seqüência computável - é bem diferente do seu, mas parece ser de 
grande mérito, e eu acho isso de grande importância que ele deva vir e trabalhar com você no próximo ano se isso 
for de tudo possível.

14 Ibid, 113.
Tradução: Eu penso que você conhece a história do artigo de Turing sobre os números computáveis. Assim que foi 
concluído, um resumo chegou, a partir de Alonzo Church em Princton, de um artigo antecipando resultados de 
Turing, em grande medida. Espero no entanto que seja possivel publicar o artigo. Os métodos são, em grande parte 
diferentes, um dos resultados são tão importantes que diferentes tratamentos devem ser de interesse. Espero no 
entanto que seja possivel publicar o artigo. Os métodos são, em grande parte diferentes, um dos resultados são tão 
importante que diferentes tratamentos devem ser de interesse. O principal resultado tanto de Turing quanto de 
Church é que o Entsheidungsproblem no qual os discípulos de Hilbert têm trabalhado por muitos anos - ou seja, o 
problema de encontrar uma maneira mecânica de decidir se uma determinada linha de símbolos é a enunciação de 
um teorema demonstrável de os axiomas de Hilbert - é insolúvel em sua forma geral.
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de três páginas foi publicada em dezembro de 1936.15 Uma revisão de quatro parágrafos do 
documento de Alonzo Church em março de 1937 Journal of Symbolic Logic inclui a instrução, uma 
humana fornecida com lápis e papel e instrucionismo explícito, podendo ser considerado como um 
tipo de máquina de Turing"16 que é a primeira ocorrência conhecida do termo "máquina de Turing" 
em divulgação.

15 O documento foi dividido em duas partes mensais (chamado de "partes") do processo: As 11 primeiras páginas 
foram preparadas no Volume 42, a part 3 (30 de novembro de 1936) e o restante no Volume 42, a parte 4 (dezembro 
de 1936). Em 1937 partes publicadas entre outubro de 1936 até abril 1937 foram publicados coletivamente como 2ª 
Série, Volume 42. É por isso que a data de publicação do trabalho de Turing é variadamente dado como 1936 (o ano 
em que as partes individuais foram publicadas), 1937 (que é quando o volume completado 42 anos, foi publicada) 
ou 1936-1937. (que são as datas de todas as partes inclusas no Volume 42).

16 Alonzo Church, “On computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem” 42-43.
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1.3 O Formalismo

O  trabalho de Turing elaborado em 1936 sobre os números computáveis que mais tarde 
originou o método genérico para construção de softwares dos modernos computadores  teve forte 
influência através da corrente filosófica denominada formalismo17. O projeto foi  idealizado pelo 
matemático David Hilbert (1862-1943). 

Para que seja possível obter uma melhor compreensão acerca das motivações da proposta de 
Hilbert temos que  ter presente alguns desdobramentos que ocorreram na matemática e na lógica 
entre  os  séculos  XIX e XX aos quais culminaram com a descoberta de muitos paradoxos e 
contradições. Tais descobertas provocaram uma forte crise sobre os fundamentos da matemática.

Desde que foi sistematizada por Aristóteles (384-322 a.C.) a lógica clássica permaneceu 
praticamente intocada até o século XIX. Somente quando problemas observados na justificativa de 
teorias matemáticas expuseram suas limitações, a lógica passou a desempenhar um novo papel, o de 
fundamentar a matemática e trazer uma definição mais precisa para o conceito de infinito atual18. 
Para este fim, a lógica clássica ganhou uma nova roupagem e função nas mãos de pensadores como 
Gottlob Frege (1848-1925), Alfred North Whitehead (1861-1947), Bertrand Russell (1872-1970), 
Rudolf Carnap (1891-1970) e Georg Boole(1815-1864). Ao fazer essa associação entre duas 
disciplinas, a  matemática e a  lógica, que se desenvolviam separadas até então, Leibniz antecipou 
posicionamentos do movimento logicista moderno, ao conceber a matemática pura como parte da 
lógica.

Neste contexto, todas as mudanças dentro da lógica não visavam outra coisa senão um 
controle maior do raciocínio matemático. O objetivo dos logicistas era depurar a lógica para 
restabelecer a certeza nas demonstrações matemáticas. Como para essa corrente de pensamento a 
matemática é dedutível da lógica, pensava-se que se tivéssemos como remeter às leis gerais da 
lógica todos os passos de uma demonstração matemática, teríamos a garantia de um raciocínio 
totalmente coerente, que nos levaria a conclusões indubitáveis, porém, isso trouxe muitos 
problemas ao tentar definir o conceito de infinito atual, além de tornar incoerente a avaliação dos 
logicistas frente aos ramos da matemática aplicada.

Essa afirmação quanto à natureza do conhecimento matemático, lançou as bases para a 
formulação de uma importante escola de pensamento que visava solucionar os problemas internos 
da matemática. Essa linha de pensamento seria a formalista. Os formalistas, assim  como os 
logicistas, queriam resguardar as verdades matemáticas, construindo um método capaz de continuar 
oferecendo proposições verdadeiras, eternas e universais. Eles  propunham a união do método 
logicista ao método axiomático, na tentativa de oferecer bases sólidas à matemática. Para eles, a 
matemática se restringia à descrição de objetos concretos e às relações lógicas entre tais descrições. 

Dado isso, na visão desses pensadores, o principal objetivo do programa seria proteger  o 
sistema das proposições matemáticas de possíveis inconsistências. A noção de consistência é então 
um conceito fundamental para se entender as teses do movimento formalista. Um sistema de 
proposições é internamente consistente, quando desse sistema não é possível se deduzir uma 
proposição que seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ou seja, não é possível se deduzir uma 
proposição e sua negação tal que ambas sejam simultaneamente verdadeiras. Esses pensadores 
acreditavam que as antinomias surgiam pela inconsistência entre as hipóteses que fundamentavam a 
matemática.

Como foi descrito, para os formalistas a matemática descrevia objetos concretos. Assim, 
com essa concepção de matemática, ficava afastado os inúmeros problemas que a noção de infinito 

17 O formalismo é uma filosofia que sustenta que as declarações da matemática e da lógica podem ser pensadas como 
declarações sobre as consequências de certas regras de manipulação de símbolos.
Reid, Constance., Hilbert, 148. 1970.

18 O infinito atual, infinito real ou ainda infinito completo, é um conceito mais abstrato e controverso como uma 
multidão interminável de coisas pensadas simultaneamente reunidas e coexistentes.
     Radice L., O Infinito: de Pitágoras a Cantor. 38, 1981.
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atual causava, já que o conceito de infinito atual não descreve nenhum objeto concreto. Porém, o 
programa formalista reconhecia que as noções de infinito faziam parte da matemática e não 
poderiam ser simplesmente excluídas. Eles não admitiam a suposição de conjuntos infinitos, mas 
utilizavam símbolos para representar tais entidades. Tentava-se justificar uma matemática abstrata, 
que abarcava totalidades infinitas, mediante uma prova finitista de consistência. Apesar dos 
problemas que isso gerou, esse posicionamento mostrava a resistência dos pensadores formalistas 
em abrir mão do caráter universal das proposições matemáticas, que não poderiam ser finitas, pois 
deveriam ser válidas para um número ilimitado de objetos. Uma outra recusa por parte desses 
pensadores era em dispensar o princípio do terceiro excluído, que protegeria a matemática de 
paradoxos, não permitindo que uma proposição fosse verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

Para contornar os problemas surgidos por estas características do programa formalista, 
alguns pensadores tentaram, para garantir a consistência do sistema, regular a criação de fórmulas 
que representassem objetos perceptuais e suas manipulações simbólicas. Para assegurar a eficiência 
e coerência do método, o formalismo seria objeto de estudo do que ficou conhecido como 
metamatemática19. Esta disciplina cuidaria de estabelecer as regras da manipulação simbólica dos 
enunciados matemáticos, ou seja, à metamatemática caberia o papel de proteger o sistema da 
inconsistência. 

Para resguardar os antigos anseios da matemática de coerência e universalidade, a teoria 
formalista para alguns, estava se sofisticando, enquanto que para outros, ficava cada vez mais 
complicada. Os críticos dessas idéias alegavam que, ao assumir esse papel de tradutor de objetos 
perceptíveis para fórmulas abstratas, as teorias formalistas não conseguiam dar uma base empírica 
aos enunciados da matemática pura. O formalismo teria convertido a matemática em um jogo vazio 
de análise de simples marcas no papel e manipulação de fórmulas que limitava a atividade 
matemática ao cumprimento de regras artificiais. Nesse sentido, as críticas feitas às pretensões do 
programa logicista, que se recusava a reconhecer os limites do método matemático, também podem 
ser estendidas a alguns aspectos do programa formalista. Para esses críticos, ao tentar fundar uma 
matemática totalmente livre de contradições e comprometida com a construção de proposições 
universais e necessárias, Hilbert e seus discípulos acabaram se perdendo nas abstrações de seu 
próprio método20.

19 Designação dos estudos que têm por objetivo a estrutura da teoria matemática formal. A metamatemática é um 
conceito formulado por Jacques Herbrand em 1930 e expandido por Tarski e Gödel. Trata do esclarecimento 
rigoroso, através de recursos à própria matemática, de conceitos como o de axioma, regra de inferência e 
demonstração formal ou dedução.
Kleene, Introduction to Metamathematics, 59. 1952.

20 Korner S., Uma introdução a Filosofia da Matemática, 80. 1985. 
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1.4 O Programa de Hilbert

O programa foi concebido gradualmente por Hilbert ao longo das primeiras três décadas do 
século XX como resposta à crise fundacional originada pela descoberta dos paradoxos e antinomias 
lógico-semânticas na viragem do século. Suas  concepções foram expostas numa série de 
conferências e artigos proferidas e publicadas entre 1904 e 1930. Nas  próximas  seções  seram 
exibidos alguns comentários sobre o manifesto que contém a essência do projeto de Hilbert. O texto 
na íntegra se encontra anexado no final do trabalho. 

 … Do mesmo modo em que operações com o infinitamente pequeno foram substituídas por  
operações com o finito que apresentam exatamente os mesmos resultados e as mesmas elegantes  

relações formais, os métodos dedutivos baseados no infinito devem ser substituídos por  
procedimentos finitos que produzam exatamente os mesmos resultados, isto é, que tornem possíveis  

as mesmas cadeias de provas e os mesmos métodos  de obtenção de fómulas e teoremas. Esta é a  
intenção da minha teoria. Ela tem por objetivo estabelecer de uma vez por todas a confiabilidade  

definitiva dos métodos matemáticos, o que o período crítico do cálculo infinitesimal ainda não 
conseguiu, essa teoria deveria portanto completar o que Weierstrass aspirou conseguir com sua  

fundamentação da análise e para qual ele deu um passo essencial e necessário. Através destas  
observações quero apenas mostrar que o esclarecimento definitivo da natureza do infinito, muito  

mais do que interessar ao conhecimento científico especializado, é necessário para a própria  
dignidade do intelecto humano. O infinito, como nenhuma outra questão, abala tão profundamente  

as emoções humanas; o infinito, como nenhuma outra idéia, tão frutiferamente tem estimulado a  
mente; o infinito, como nenhum outro conceito, necessita ser esclarecido...

Como se constata transcritos no texto, tudo gira à volta da concepção da natureza do infinito 
matemático e da sua justificação. 

… Se quisermos nos voltar a esta tarefa de clarificar a natureza do infinito, devemos  
primeiramente notar de maneira breve o sentido que na realidade é dado ao infinito. Vamos  

analisar primeiramente o que podemos aprender da física. A primeira impressão ingênua dos  
eventos naturais e da matéria é a de estabilidade e continuidade. Se considerarmos uma peça de  
metal ou um volume de um fluído, temos a impressão de que podemos dividi-los indefinidamente,  
que mesmo o pedaço menor deles ainda conservará as mesmas propriedades do todo. Porém, em 
todas as direções em que os métodos de investigação da física da matéria foram suficientemente  

refinados, chega-se às fronteiras da indivisibilidade, que não depende do fracasso de nossos  
esforços, mas da natureza própria das coisas. De tal modo que se pode considerar a tendência da  

física moderna como de emancipação do infinitamente pequeno ...

Observando  seu  texto,  parece  que  Hilbert  concebia  a  questão  matemática  de  forma 
semelhante  a  dos  filósofos  do  empirismo  lógico  quando  pensavam  a  ciência  natural.  Para  os 
empiristas lógicos e seus seguidores, devemos distinguir dois tipos de termos no vocabulário da 
ciência natural. Os termos observacionais e os termos teóricos. Os termos observacionais referem-se 
imediatamente à experiência sensível. Os termos teóricos, pelo contrário, referem-se a entidades 
postuladas no intuito de explicar os fenômenos da experiência. Termos teóricos, por exemplo, são 
aqueles  que  se  referem  às  partículas  elementares  da  física,  como  "próton"  e  "nêutron",  mas, 
também, aqueles de uso comum na mecânica, como "força", "campo gravitacional" entre outros. 
Nós não temos uma experiência sensível direta das partículas elementares da física, mas sim de 
fenômenos que supomos ter sua explicação na existência de tais partículas.
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… Uma outra concepção da noção de infinito completamente diferente e singular é encontrada no  
importante e frutífero método dos elementos ideiais. Mesmo na geometria plana elementar este  

método encontra aplicação. Neste caso os pontos e retas do plano possuem existência real  
originária. Para eles vale, entre outros, o axioma da conectividade, por dois pontos passa sempre 

uma e somente uma reta. Segue daí que duas retas podem se interseccionar no máximo em um 
ponto, pois duas retas podem ser paralelas. Contudo, sabe-se que através da introdução de  

elementos ideais, a saber, de retas infinitamente longas e pontos no infinito, podemos obter como 
teorema que duas retas sempre se interceptam em um e somente um ponto. Estes elementos  

“infinitamente distantes” têm a vantagem de tornar os sistema das leis de conexão tão simples e  
universal quanto possível. Ainda mais, por causa da simetria entre retas e pontos resulta o tão  

frutífero princípio da dualidade da geometria...

Da mesma forma, para Hilbert, devíamos distinguir, na matemática, uma parte real e uma 
parte ideal.

… Mas a análise por si só não nos conduz à comprensão mais profunda da natureza do infinito.  
Esta nos é dada por uma disciplina que mais se aproxima de um método filosófico geral e que foi  

engendrada para lançar nova luz sobre o grande complexo das questões sobre o infinito. Esta  
teoria, criada por Georg Cantor, é a teoria dos conjuntos e estamos aqui interessados somente  

naquela parte única e original da teoria que forma o núclo central da doutrina de Cantor, a saber,  
a teoria dos números transfinitos. Esta teoria me parece o mais refinado produto do gênio  

matemático e uma das façanhas supremas da pura atividade intelectual humana ...

Hilbert também lança luz sobre a teoria dos conjuntos de Georg Cantor.

… Alguém que desejasse caracterizar brevemente a nova concepção do infinito que Cantor  
introduziu poderia afirmar que em análise lidamos com o infinitamente grande e o infinitamente  
pequeno somente como conceito-limite, como algo a acontecer ou vir a ser, isto é, como infinito  

potencial. Mas este não é o verdadeiro infinito. Encontramos o verdadeiro infinito somente quando 
consideramos a totalidade dos números 1, 2, 3, 4,... como unidade completa, ou quando tomamos 

os pontos de um intervalo como uma totalidade que existe, de uma só vez. Este tipo de infinito é  
conhecido como infinito atual ou completado...

Um  outro  ponto  interessante  é  quando  ele  menciona  o  conceito  de  infinto  atual  ou 
completado.

… Para levar a efeito tal investigação, dispomos somente dos mesmos métodos finitários, materiais 
concretos que servem para derivar equações numéricas na teoria dos números. Esta exigência 
científica pode ser de fato satisfeita, ou seja, é possível de uma maneira puramente intuitiva e 
finitária - do mesmo modo como obtemos as proposições verdadeiras da teoria dos números, 

conseguir as intuições que garantam a confiabilidade do aparato matemático. De maneira geral  
podemos conceber a matemática como uma coleção de fórmulas de duas espécies: primeiramente,  

aquelas às quais correspondem as comunicações de asserções finitárias com sentido e, em segundo 
lugar, outras fórmulas sem significado e que são a estrutura ideal da nossa teoria..

Com isso Hilbert lança mão de um modelo, o qual ele define como método finitário, ou seja 
os métodos da teoria elementar finitária dos números. Aquela que pode ser construída a partir de 
estruturas numéricas, através de considerações materiais intuitivas. Os métodos finitários consistem 
a  grosso  modo  em  regras  usuais  da  lógica  com  quantificadores  e  no  princípio  de  indução 
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matemática.

... Possuímos, no cálculo lógico, uma linguagem simbólica capaz de transformar asserções  
matemáticas em fórmulas e capaz de expressar a dedução lógica por meio de procedimentos  

formais. Em exata analogia com a transição da teoria material dos números à álgebra formal,  
tratamos agora os sinais e símbolos de operação do cálculo lógico abstraindo o seu significado.  

Desta forma, finalmente, obtemos, ao invés do conhecimento matemático material que é  
comunicado através da linguagem comum, somente uma coleção fórmulas envolvendo símbolos  
lógicos e matemáticos que são gerados sucessivamente, de acordo com regras determinadas ...

O cálculo lógico que foi trabalhado por Dedikind, Frege e Boole também é utilizado por 
Hilbert para formular sua teoria da justificação do infinito

… Estamos portanto em posição de levar adiante nossa teoria da prova e construir um sistema de  
fórmulas demonstráveis, ou seja, de toda a matemática. Mas em nosso regozijo pela conquista e em 

particular pela nossa alegria em encontrar um instrumento indispensável, o cálculo lógico, já  
pronto de antemão e sem nenhum esforço de nossa parte, não devemos esquecer a condição  

essencial de nosso trabalho. Há apenas uma condição, embora seja uma condição absolutamente  
necessária, ligada ao método dos elementos ideais: a prova de consistência, pois a extensão de um 

domínio através da adição de elementos ideais só é legitimada se a extensão não causa o 
aparecimento de contradições no domínio inicial, ou seja, somente se as relações válidas nas novas  

estruturas continuarem a ser válidas no dominio anterior, quando os elementos ideais são  
cancelados...

Aqui está presente um elemento importante para a compreensão da teoria da demonstração 
hilbertiana,  a  consitência,  mas  é  principalmente  por  causa  da  preocupação  de  Hilbert  com  a 
justificação dos métodos matemáticos que, quando retoma em força os trabalhos de fundamentos 
nos  anos  de  1920,  a  balança  irá  cair  decididamente  para  o  lado  sintático  —  o  método,  por 
excelência, da teoria da demonstração.

... A teoria da prova que esboçamos não somente é capaz de prover uma base sólida para os  
fundamentos da matemática, mas também, acredito, pode prover um método geral para tratar  
questões matemáticas fundamentais, as quais os matemáticos até agora não foram capazes de  

manejar …

Um aspecto importante  do formalismo hilbertiano,  é,  sem dúvida,  geralmente entendido 
como a doutrina de que a matemática é o desenvolvimento de sistemas de axiomas que, uma vez 
formalizados como teorias em linguagens de primeira ordem tomam o nome de sistemas ou teorias 
axiomáticas formais. Hilbert explora os aspectos fundacionais do método axiomático, aos quais já 
distingue claramente dos aspectos puramente matemáticos, no entanto, mais importante do que isto 
é a distinção que se adivinha na sua mente entre a justificação de uma teoria matemática usando 
métodos semânticos e a justificação dos próprios métodos.
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1.5 Os teoremas de Gödel

Kurt Gödel foi um matemático e lógico que nasceu em Brünn, Áustria-Hungria no dia 28 de 
Abril de 1906. Foi lá que terminou o segundo grau em 1923. No mesmo ano, entrou na 
Universidade de Viena se epecializando em lógica e matemática. Fez parte do Círculo de Viena21. O 
Trabalho de Gödel é geralmente usada para mostrar que o Programa de Hilbert não pode ser 
realizado. 

Em seu segundo problema, Hilbert perguntava se é possível provar que os axiomas da 
aritmética são consistentes, isto é, dado um número finito de passos lógicos corretos, nunca se 
chegará a uma contradição. Estudos posteriores de Kurt Gödel que acabaram no teorema que leva o 
seu nome, deram o inviabilizaram boa parte do programa de Hilbert, referente à seu segundo 
problema. Gödel provou que num sistema lógico formal existem proposições verdadeiras que não 
podem ser provadas. Em 1931, publicou alguns resultados de suas pesquisas, que mudaram o rumo 
dos estudos da matemática. Entre eles está o famoso Teorema de Gödel sobre as proposições 
indecidíveis, que diz o seguinte:

Se S é um sistema formal suficientemente forte para conter a aritmética elementar, então 
S é incompleto ou inconsistente

A eventual consistência de um tal sistema formal não pode ser provada apenas com recursos 
daquele mesmo sistema. Gödel demonstrou que não é possível construir uma teoria axiomática dos 
números que seja completa, como pretendia Hilbert em seu segundo problema.

A primeira parte do teorema citado significa que existem proposições aritméticas tais "que 
nem elas nem sua negação são demonstráveis" na aritmética adotada são proposições indecidíveis. 
Logo, em qualquer axiomática consistente baseada em aritmética existem sentenças indecidíveis. 
Como uma proposição e sua negação são contraditórias admitindo-se o princípio do terceiro 
excluído, então uma delas é verdadeira. Portanto existem sentenças aritméticas verdadeiras, 
formuláveis em uma determinada axiomática baseada em aritmética, que não podem ser provadas.

A segunda parte do teorema diz que a prova de ausência de contradição em uma axiomática 
da aritmética não pode ser realizada apenas com os recursos dessa axiomática.

Para o desenvolvimento de seus estudos Gödel criou uma interessante formulação de 
símbolos, fórmulas e provas através de números. Por final de seus estudos percebeu que não se 
pode desenvolver toda a aritmética num sistema que seja ao mesmo tempo consistente e completo.

No entanto, ao longo da demonstração do seu teorema rompeu um limiar entre a lógica e a 
matemática. Mostrou que qualquer sistema "formal" que seja tão rico quanto um sistema numérico 
qualquer, que contenha os operadores "+" e "=", pode ser expresso em termos aritméticos. Isto 
significa que por mais complexa que se torne a matemática, ela pode sempre ser expressa em 
termos de operações a serem executadas sobre números, e as partes do sistema poderão ser 
Manipuladas por regras de contagem e comparação.

Outro resultado fundamental do "Teorema da incompletude de Gödel" pode-se considerar 

21  O Círculo de Viena foi um grupo de filósofos, organizado informalmente em Viena pelo físico Moritz Schlick (1882 
- 1936). Encontravam-se semanalmente, desde antes da Primeira Guerra (informalmente) e oficialmente desde 1919, 
até finais de 1936, quando Schlick foi assassinado e o Círculo disperso. Seu sistema filosófico ficou conhecido 
como o Positivismo Lógico. O Círculo de Viena surgiu por uma necessidade de fundamentar a ciência a partir das  
concepções ou acepções que a Filosofia da Ciência ganhou no século XIX. Até então, a filosofia era vinculada à  
Teoria do Conhecimento, mas, a partir de Hegel, este vínculo se desfez.  O Círculo de Viena era composto por 
cientistas que, apesar de atuarem em várias áreas como física,  economia, etc.,  buscaram resolver problemas de 
fundamento da ciência, problemas estes levantados a partir do descontentamento com os neokantianos (seguidores 
de Kant) e os fenomenólogos (seguidores de Hegel).

vide: http://www.brasilescola.com/filosofia/o-circulo-viena-inicio-filosofia-contemporanea-ciencia.htm
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como sendo a demonstração de que há algumas funções sobre os inteiros que não podem ser 
representadas por um algoritmo, então não podem ser computadas.

Possibilidade de expressar os paradoxos usando linguagem matemática. Imagine que se tem 
um aparato teórico (um sistema ou uma teoria) T tal que só se pode, com T, demonstrar o que é 
verdadeiro, ou seja, T é uma teoria que demonstra tudo o que é verdadeiro em T. Considere a 
seguinte asserção U:

Esta asserção é não demonstrável em T

1 - Se U é verdadeira, então é não demonstrável em T;

2 - Se U é demonstrável em T, não pode ser verdadeira. Portanto, não pode ser demonstrável 
em T, pois T só demonstra asserções verdadeiras;

3 - Conseqüentemente, U é verdadeira (já que U afirma não se demonstrável em T), então 
segue;

4 - U é verdadeira e indemonstrável em T;

5 - Mais ainda, a negação de U, ¬U, também não é demonstrável em T, pois se fosse, ¬U 
deveria ser verdadeira, e nesse caso U seria falsa, contrariando (4);

6 - Conclusão, U é verdadeira e nem U nem ¬U, são não demonstráveis em T, e nosso 
sistema ou teoria T é incompleto.

Esse é basicamente o resultado do primeiro Teorema da Incompletude, onde nem toda teoria 
é completa em si própria.

Os teoremas de Gödel não funcionam em todos os sistemas matemáticos. Há sistemas 
simples nos quais nem mesmo pode-se escrever as sentenças de Gödel.

Para poder levar o argumento de Gödel, o sistema T em questão deve ter uma “quantidade 
suficiente de aritmética” de forma a poder expressar alguma propriedades essenciais.

Caso tem-se aritmética suficiente, pode-se codificar todas as propriedades de T, como provas 
em T por exemplo, através de números (os chamados números de Gödel). Cada fórmula A de T 
recebe um código numérico (#A).

Usa-se a notação abaixo significando que A é um teorema no sistema T:

T |– A

Usa-se ainda os símbolos lógicos de negação ¬ , implicação ⇒ e equivalência ⇔:

¬ A significando "não é o caso que A";

A ⇒  B significando que “se A é verdadeira então B é”;

A ⇔ B significando que “A é verdadeira se e somente se B é”.

A prova de Gödel faz uso essencial do que é chamado Lema Diagonal para T, ou 
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Diagonalização de Cantor:

Para toda fórmula B(x) (com variável x livre) pode-se construir uma fórmula A tal que T 0 (A ⇒ 
B(#A)). Portanto A é demonstrável em T se e somente se o seu número de Gödel (#A) satisfaz a 

propriedade B(x)

O argumento diagonal utiliza a o conceito de auto-referência na forma diagonal. Para provar 
seus teoremas de incompletude, Gödel usou no lugar de B(x) um particular predicado Teo(x), que 
significa que "x é o código de um teorema de T".

Entretanto, é mais conveniente escrever -A em lugar de Teo(#A). -A é uma fórmula que 
significa que "A é um teorema de T", e pode ser iterada: --A significa que -A é um teorema de T, e 
assim por diante.

Usando a notação -, é possível definir uma sentença de Gödel como uma sentença G que 
satisfaz:

(a) T |– (G ⇔ ¬ -G)

Portanto, G "afirma de si mesma que ela não é um teorema de T". Portanto, G é verdadeira 
se G não é um teorema de T.

Suponha que todos os teoremas de T sejam de fato verdadeiros (isto é, que T é 
semanticamente consistente). A partir de (a), conclui-se que:

A sentença G é não decidível em T, isto é, nem G nem ¬G são teoremas de T

1 - De fato, G é verdadeira se G não é um teorema de T;

2 - Como os teoremas de T são verdadeiros, G não pode ser um teorema de T;

3 - Como G não é um teorema de T, G é de fato verdadeiro (usando de novo (a));

4 - Portanto ¬G também não é um teorema de T, dado que ¬G é falsa.

Assim, é provada a seguinte versão do primeiro Teorema de Gödel ou da Incompletude:

Seja T um sistema formal tal que se pode efetuar a codificação de Gödel e demonstrar o 
método diagonal, assim T é incompleto, isto é, existem sentenças G em T tais que nem G nem ¬G 

são teoremas de T.

O segundo teorema da incompletude para T afirma que uma certa fórmula, ConsisT, que 
significa "T é consistente" não pode ser demonstrada em T, se T é de fato consistente.

A idéia do argumento é a seguinte: pode-se provar, mas de forma bem mais complexa que, 
se T tem suficiente conteúdo aritmético:

(P1) Para toda sentença A, se T |– A então T |– -A;

(P2) Para toda sentença A, T |– (-A ⇒ --A);

(P3) Para toda sentença A e B, T |– -(A ⇒ B) ⇒ (-A ⇒ -A)
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Usando (P1)-(P3) mais (a): T |– (G ⇔ ¬ -G), pode-se dar uma prova rigorosa do segundo 
Teorema da Incompletude:

Seja T um sistema formal como no primeiro teorema. Então, se T é consistente, T é incapaz de 
demonstrar sua própria consistência

Pode-se concluir daí utilizando Modus Ponens que é impossível que T |– ConsisT pois isso 
acarretaria que T |– G.

Outro resultado fundamental do Teorema da incompletude de Gödel é que pode-se 
considerar como sendo a demonstração de que há algumas funções sobre os inteiros que não podem 
ser representadas por um algoritmo, então não podem ser computadas.

Estabeleceu que, por mais complexa que se torne a matemática, ela pode sempre ser 
expressa em termos de operações a serem executadas sobre números, e as partes do sistema poderão 
ser manipuladas por regras de contagem e comparação.

Logo, volta-se a destacar que a idéia principal do teorema de Gödel estabelece que: Não se 
pode desenvolver toda a matemática num sistema de modo que seja ao mesmo tempo completa e 
consistente.

É interessante discorrer um pouco sobre a forma como Gödel chegou aos teoremas da 
incompletude. Estes, ao contrário do teorema da completude, surgiram inesperadamente para 
comunidade matemática. O que se sabe sobre este assunto devemo-lo a Ernest Nagel e James 
Newman em A prova de Gödel. Ainda segundo eles Gödel, representou os números reais por 
fórmulas da teoria dos números e descobriu que tinha que usar o conceito de verdade para fórmulas 
fechadas da teoria dos números para conseguir verificar os axiomas de compreensão para a análise. 
Rapidamente se deparou com os paradoxos relacionados com a verdade e a definibilidade (em 
particular com o paradoxo do mentiroso22 e o paradoxo de Richard23). Logo ele percebeu de que 
noção de verdade em teoria dos números não pode ser definida em teoria dos números e, por 
conseguinte, que o seu plano para demonstrar a consistência relativa da análise não funcionava.24

De fato, na primeira página do seu documento, Turing disse que as  “conclusões alcançadas 

22 Em filosofia e lógica, o paradoxo do mentiroso abrange afirmações paradoxais como:
 Estou mentindo agora 
      ou
 Esta  afirmação é falsa.
     Para evitar que uma afirmação se refira ao seu próprio valor lógico, também se pode construir o paradoxo da 
seguinte forma:
A afirmação seguinte é verdadeira.
A afirmação anterior é falsa.
 A versão mais antiga do paradoxo do mentiroso é atribuída ao filósofo grego Eubulides de Mileto que viveu no 
século IV a.C.

23 Este paradoxo, proposto pelo matemático Jules Richard em 1905, pode ser enunciado como segue:
1) Imagine que todas as propriedades dos numeros cardinais são enunciadas num idioma qualquer.( ex portugues ).
2) Ordene estas propriedades da menos extensa (com menos letras, ) para a mais extensas ( com mais letras).
3) Se duas ou mais propriedades tem a mesma extensão, adote a classificação alfabetica.
Assim, fica associado um número a cada propriedade. Se o numero associado a uma determinada propriedade tiver 
ele mesmo esta propriedade, dizemos que o número é "Não  Richardiano"; se o número associado a uma 
determindade propriedade não tiver ele mesmo esta propriedade, dizemos que o número "É Richardiano" .

Ex: Suponhamos, por exemplo, que "Não ser divisivel por nenhum número a não ser por si mesmo e pela unidade" 
ex: associando 17. Como 17 é, ele mesmo, primo, dizemos que 17 não é Richardiano. Se, porem, 17 estivesse 
associado a propriedade "ser divisível por 5" e, claramente, 17 não é divisivel por 5, então 17 seria Richardiano.
Vide: http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-rj.1999/msg00500.html

24 Nagel E., A prova de Gödel, 55-60. 2001. 

http://www.mat.puc-rio.br/~nicolau/olimp/obm-rj.1999/msg00500.html
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por ele são em parte semelhantes as de Gödel”.

In § 8 examine certain arguments which would seem to prove the contrary. By the correct 
application of one of these arguments, conclusions are reached which are superficially similar to 

those of Gödel25

Os teoremas de Gödel e Turing assemelham-se no aspecto dos conceitos sobre completude e 
consistência, mas abordam a questão da decidibilidade apartir de perspectivas opostas. O teorema 
de Gödel como demonstrado acima,  assumem a  existência de proposições que não podem ser 
provadas nem refutadas, essas proposições seriam as indecidíveis. O método geral que Turing 
propõe é um procedimento de decisão - um algoritmo que analisa qualquer fórmula arbitrária e 
determina se é provável ou não. O que Turing definiu é que nenhuma decisão geral pode existir. No 
entanto, mesmo com a existência de proposições indecidíveis, um procedimento de decisão ainda 
pode concebivelmente existir ao analisar a proposição indecidível de Gödel, que identificaria tanto 
a proposição e sua negação como improvável.

Neste contexto, o trabalho de Kurt Gödel e Alan Turing  se inserem como uma espécie de 
desfecho, anunciando resultados que constituíram duros golpes aos objetivos propostos por Hillbert, 
mas que, por outro lado, revolucionaram a maneira através da qual a matemática era encarada até 
então, sugerindo limites ao que pode ser provado dentro dos sistemas formais, e à própria noção de 
formalização da racionalidade.

25 Tradução: In § 8 eu examino certos argumentos que parecem provar o contrário. Através da aplicação correta de um 
desses argumentos, as conclusões alcançadas são superficialmente semelhantes as de Gödel
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1.6 O Entscheidungsproblem

Em 1928, David Hilbert e Wilhelm Ackermann propuseram tal questão. Na continuação do 
seu programa na Conferência Internacional de 1928, Hilber fez três questionamentos, ficando o 
terceiro conhecido como O Problema de Decisão de Hilbert ou Hilbert's Entscheidungsproblem.26 

Ele é um problema da lógica simbólica que consiste em achar um método  genérico capaz  de 
determinar se um dado enunciado da lógica pode ser provado. Turing mostrou  que é impossível 
decidir algoritmicamente através  de instruções passo à  passo,  se um enunciado na aritmética é 
verdadeiro ou falso. O Entscheidungsproblem também está  relacionado ao décimo problema de 
Hilbert que sugere a existência  de  um algoritmo para  decidir se uma equação diofantina27 tem 
solução. A não-existência de tal algoritmo provado por Yuri Matiyasevich em 1970 implica numa 
resposta negativa ao Entscheidungsproblem.

Na visão de Hilbert, como exposto anteriormente, após a formalização da Matemática, 
qualquer asserção produzida dentro dela poderia ser provada mediante manipulações meramente 
mecânicas, sem que fosse necessário considerar o significado dos termos envolvidos. Nenhuma 
destas questões tinha resposta, embora Hillbert opinasse que a resposta seria positiva para todas as 
questões. Isto sugere uma crença em uma matemática completa, consistente e decidível. 

Ao  atacar  os  problemas  de  calculabilidade  e  o  Entscheidungsproblem  de  Hilbert  neste 
momento  particular,  Turing  fez  parte  de  uma tendência  que  incluía  Alonzo Church,  Emil  Post 
(1897-1954), e Stephen Kleene  (1909-1994).

These results have valuable applications. In particular, it is shown (§11) that the Hilbertian 
Entscheidungsproblem can have no solution.28

Turing acrescentou um apêndice em seu artigo depois que ele havia aprendido sobre prova 
de Alonzo Church determinando que as duas abordagens seriam equivalentes. O último parágrafo 
da introdução foi adicionado ao mesmo tempo.

In a recent paper Alonzo Church has introduced an idea of "effective calculability", which is 
equivalent to my "computability", but is very differently defined. Church also reaches similar 

conclusions about the Entscheidungsproblem. The proof of equivalence between "computability" 
and "effective calculability" is outlined in an appendix to the present paper.29

Após ser informado por carta sobre os resultados da Teoria Lógica da Máquina, Bertrand 
Russell escreveu: “Estou encantado por saber que o Principia Mathematica30 agora pode ser feito 

26 Hodges, Andrew, Alan Turing The Enigma, 91.
27 Em matemática, uma equação diofantina é uma equação polinomial indeterminada em que as incógnitas só podem 

assumir valores inteiros. As equações diofantinas possuem menos equações do que incógnitas e sua resolução 
envolve a busca de números inteiros que satisfaçam todas as equações.

28 Tradução: Esses resultados possuem variadas aplicações. Em particular, ele demonstra que o Entscheidungsproblem 
de Hilbert pode não ter solução.

29 Tradução: Em um artigo recente Alonzo Church apresentou a idéia de "calculabilidade efetiva", que é equivalente a 
minha "computabilidade", mas é muito diferentemente definida. Church também chega a conclusões semelhantes 
sobre o Entscheidungsproblem. A prova de equivalência entre "computabilidade" e "calculabilidade efetiva" é 
descrito em um apêndice do presente trabalho.

30 O Principia Mathematica é uma obra de três volumes sobre fundamentos da matemática, escrita por Alfred North 
Whitehead e Bertrand Russell publicada nos anos de 1910, 12 e 13. O Principia é considerado pelos especialistas 
como um dos mais importantes trabalhos sobre a interdisciplinaridade entre matemática, lógica e filosofia, com 
dimensão comparável ao Organon de Aristoteles.
Vide: http://lato.stanford.edu/entries/principia-mathematica/#SOPM 16/10/2012
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por máquinas. Eu e Whitehead sabiamos dessa possibilidade antes de nós desperdiçamos 10 anos 
executamento-a manualmente.”

Principia Mathematica, em seus três volumes com cerca de 2000 páginas, é uma obra em 
matemática e lógica. Quando Modern Library listou as 100 melhores obras de não-ficção do século 
XX, Principia Mathematica ficou em vigésimo terceiro lugar.

A introdução do Principia Mathematica coloca uma meta estabelecer  a enumeração 
completa de todas as idéias e etapas de raciocínio empregado na matemática. Para desenvolver está 
obra Whitehead e Russel empregaram um arsenal completo da teoria dos conjuntos e ferramentas 
lógicas. Para eles a idéia de deliberadamente restringir as técnicas matemáticas teria parecido 
absurda. Parcialmente para fins pedagógicos e mais para fins analíticos, David Hilbert quebrou a 
lógica dos Principia Mathematica em expansão de subconjuntos, cada um dos quais poderiam ser 
estudados por conta própria. Esta abordagem foi a base de um curso, que ele ensinou na 
universidade de Göttingen entre o inverno de 1917-1918. Em 1928 tornou-se a página 120 do livro 
Grundzuge der Theoretischen Logik (Princípios da lógica matemática). Elaborado por David 
Hilbert e Wilhelm Ackermann (1896 - 1962), livro conhecido como Hilbert e Ackermann. Este 
documento é a fonte do Entscheidungsproblem que é o foco principal do Trabalho de Turing.

Turing se refere explicitamente a Grundzuge der Logik Theoretischen em seu trabalho, bem 
como mais tarde por um livro de Hilbert e Bernavs.

Hilbert e Ackermann originalmente chamaram de Funktionenkalkul Engere ou o Cálculo 
Restrito Funcional. Na segunda edição do livro em 1938 ele foi rebatizado como o 
Funktionenkalkul Engere, ou Cálculo de Predicados restrito, mas é mais conhecido hoje como 
lógica de primeira ordem, lógica de primeira ordem de predicados ou ainda como cálculo de 
predicados de primeira ordem.

De certa forma a seção final do artigo de Turing é a parte mais importante porque é aqui que 
ele demonstra que o Entscheidungsproblem pode não ter solução. Logo vemos que ele traz uma 
resposta negativa, contrariando as expectativas de Hilbert. O resultado mostrado pela história foi 
que a estrutura construída por Turing para suportar este resultado - o imáginário dispositivo agora 
conhecido como Máquina de Turing -, em última análise, se tornou mais interessante e proveitoso, 
do ponto de vista, prático do que a sua prova real.

Turing estabeleceu o fundamento para esta prova na seção 8 que será descrito no próximo 
capítulo,  ele teve o cuidado de estabelecer que você não pode projetar uma máquina que 
implemente um processo geral  finito para determinar se uma outra máquina de Turing sempre irá 
imprimir o dígito 0. Turing mostrou como a funcionalidade de uma máquina de computação pode 
ser expressa na linguagem de primeira ordem da lógica de predicados. Ele então constrói uma 
fórmula nesta lógica que é provável se e somente se a máquina já imprime o dígito 0. Se essa 
fórmula for decidível - isto é, se nós podemos determinar se ela é provável - então temos um 
processo geral para determinar se uma máquina imprime 0.
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CAPÍTULO 2 

A TEORIA DA COMPUTAÇÃO
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2.1 Computing Machine

O artigo de Turing é dividido em onze seções mais um apêndice. Ele começa com uma 
introdução que lança a idéia de uma descrição desta nova categoria de números que Turing 
concebeu como números computáveis.

The “computable” numbers may be described briefly as the real numbers whose
expressions as a decimal are calculable by finite means.

According to my definition, a number is computable if its decimal can be written down by a 
machine.31

Turing limita aqui sua consideração, aos números reais, ele sugere que os números 
computáveis, sejam um subconjunto dos números reais, significando então que existem números 
reais que não são computáveis. Ele também demonstra que os números reais em sua vasta maioria 
não podem nem sequer ser calculados por algoritmos finitos.

Although the class of computable numbers is so great, and in many ways similar to the class of real 
numbers, it is nevertheless enumerable.32

Números computáveis são enumeráveis, a enumerabilidade dos números computáveis 
implica que eles não sejam os mesmos que os números reais, porque de acordo com o argumento de 
George Cantor(1845 - 1918) os números reais não são enumeráveis.

Por "expressões como decimal" Turing coloca que 1/3 pode ser representado como 0,33333 
..., e π ser calculado como 3,14159 ..., que de imediato parece entrar em conflito com sua noção de 
"meios finitos ou finitários." Não se pode realmente concluir o cálculo das casas decimais de 1/3 ou 
π. No artigo de Turing, entretanto, "meios" não faz referenciação ao próprio processo de 
determinação dos dígitos, mas sim como um método que diz: "O próximo dígito é 4. O próximo 
dígito é 7. O próximo dígito é 0 ... ". Tanto 1/3 quanto π são calculáveis por algoritmos (existente 
em diferentes níveis de complexidade) e os meios pelos quais nós calculamos (a divisão longa ou 
algo mais complexo) torna-se envolvido sob um número finito de regras.

Although the subject of this paper is ostensibly the computable numbers. it is almost equally easy to 
define and investigate computable functions of an integral variable or a real or computable 

variable, computable predicates, and so forth. The fundamental problems involved are, however, 
the same in each case, and I have chosen the computable numbers for explicit treatment as 

involving the least cumbrous technique. I hope shortly to give an account of the relations of the 
computable numbers, functions, and so forth to one another. This will include a development of the 

theory of functions of a real variable expressed in terms of computable numbers.33

31 Tradução: Os números 'computáveis' podem ser descritos de forma breve como os números reais cujas expressões 
decimais são calculáveis por meios finitos.
De acordo com a minha definição, um número é computável desde que o seu decimal possa ser escrito por uma 
máquina.

32 Tradução: Embora a classe de números computáveis seja tão extensa, e em muitos aspectos similar à classe dos 
números reais, ela é, no entanto, enumerável.

33  Tradução: Embora o tema deste artigo seja ostensivamente os números computáveis, é bem simples definir e 
investigar funções computáveis de uma variável integral ou real ou variáveis computável, predicados computáveis, e 
assim por diante. Os problemas fundamentais envolvidos são, no entanto, os mesmos em cada caso, e eu tenho 
escolhido os números computáveis para o tratamento explícito justamente por envolver uma técnica menos trabalhosa. 
Espero em breve poder dar conta das relações entre os números, funções computáveis, um do outro e assim por diante. 
Isto irá incluir um desenvolvimento da teoria de funções de uma variável real expressa em termos de números 
computáveis.
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Turing relaciona um ser humano com uma máquina em termos de estados discretos da 
mente:

We may compare a man in the process of computing a real number to a machine which is only 
capable of a finite number of conditions q1: q2. .... qR which will be called "m-configurations".34

Uma máquina tem um número finito de configurações e não algo diferente, dependendo de 
sua configuração atual. Um termo mais moderno é o estado35. Para representar os estados, podemos 
pensar em um ser humano dispertando pela manhã e se preparando antes de sair para o trabalho, 
neste caso, estados seriam denominados como: levantar da cama, lavar o rosto, escovar os dentes, 
trocar de roupa, tomar café e sair para trabalhar. Executando uma divisão longa também envolve 
uma série de diferentes configurações ou estados: "Agora eu preciso multiplicar." "Agora eu preciso 
subtrair" "Agora eu preciso tomar emprestado." A máquina opera alternando entre configurações 
diferentes, muitas vezes de forma repetitiva.

The machine is supplied with a "tape" (the analogue of paper) running through it, and divided into 
sections (called "squares") each capable of bearing a "symbol".36

Turing chamou essa fita "o análogo do papel" porque o papel é o que uma pessoa iria utilizar 
para calcular um número. A fita na máquina de Turing abstrata é frequentemente visualizada como 
uma fita de papel, mas se uma máquina de Turing for construída de forma concreta, a fita 
provavelmente seria magnética ou simplesmente como um bloco de memória do computador.

Os seres humanos geralmente usam uma chapa bidimensional de papel, mas Turing limitou 
sua máquina para uma fita unidimensional dividido em quadrados. Os símbolos nesses quadrados 
podem ser os dígitos decimais de 0 a 9, ou podem incluir todas as letras de um determinado 
alfabeto, ou os 95 símbolos disponíveis no teclado dos modernos computadores. (Como será 
demonstrado posteriormente, Turing permite até mesmo que um "símbolo" seja composto por 
mútiplos caracteres).

Para representar esses símbolos nesta seção do documento, Turing utilizou S (como 
“símbolo” padrão) em fonte alemã gótica, visualizada como: G.

At any moment there is just one square, say the r-th, bearing the symbol G(r) which is "in the 
machine".37

Aqui Turing está assumindo que os quadrados da fita podem ser numerados para 
identificação. Por exemplo, G(3451) remete ao símbolo do quadrado de número 3451. Caso esse 
quadrado contenha o caracter 'A', em seguida, G(3451) será 'A'. Estritamente dizendo, os quadrados 
na fita não são numerados, e a máquina não se refere a um quadrado específico, usando o seu 
número, ou seja, um quadrado não tem endereço explícito.

34 Tradução: Podemos comparar um homem no processo de cálculo de um número real para uma máquina que só é 
capaz de um número finito de q1 condições: q2. .... qR que será chamado "m-configurations"

35 A palavra "estado", utilizada no contexto das máquinas de Turing pode as vezes despertar fonte de dúvida. A maioria 
dos comentaristas após Turing usaram "estado" para representar a designação da instrução atual a ser executada, ou 
seja o conteúdo do registo de estado. Mas Turing (1936) fez uma distinção forte entre um registro do que ele 
chamou de "m-configuração", (seu estado interno) e o de máquina (ou pessoa) "estado de progresso" através do 
cálculo - o estado atual total do sistema. O que Turing chamou "o estado fórmula" inclui tanto a instrução corrente e 
todos os símbolos na fita.

36 Tradução: A máquina é produzida com uma "fita" (o análogo de papel) passando por ele, e dividido em seções 
(chamado de "quadrados"), cada um capaz de possuir um "símbolo".

37 Tradução: Em qualquer momento, há apenas um quadrado, diz que o r-ésimo, passa o símbolo G(r), que está "na 
máquina"
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Dado um momento qualquer, Turing afirma que apenas um quadrado da fita pode ser 
examinado de cada vez pela máquina.

We may call this square the "scanned square ". The symbol on the scanned square may be called the 
" scanned symbol". The "scanned symbol" is the only one of which the machine is, so to speak, 

"directly aware".38

A máquina não pode "identificar" plenamente  a fita de uma única vez. Ela pode apenas 
"visualizar" um quadrado por vez.

However, by altering its m-configuration the machine can effectively remember some of the symbols 
which it has "seen" (scanned) previously.39

A máquina muda de uma m-configuração para outra, dependendo de qual símbolo for lido. 
Por exemplo, em particular a configuração m-P34, se o símbolo digitalizado for 'A', ela pode mudar 
para configuração m-P17. Se o símbolo lido for 'B', então ela pode mudar para m-configuração 
q123. Assim m-configuração q17 "sabe" que o último símbolo lido foi um 'A' a m-configuração 
q123 sabe que o último símbolo lido foi 'B'.

The possible behaviour of the machine at any moment is determined by the m-configuration qn and 
the scanned symbol G(r). This pair qn, G(r) will be called the "configuration": thus the 

configuration determines the possible behaviour of the machine.40

As m-configurações são q1, q2, e assim por diante. Quando uma m-configuração está 
emparelhada com um símbolo digitalizado, Turing a chama de configuração.

Turing já afirmou que a máquina muda de uma m-configuração para outra, dependendo de 
qual símbolo for lido. Vejamos o que mais a máquina pode realizar.

In some of the configurations in which the scanned square is blank (i.e. bears no symbol) the 
machine writes down a new symbol on the scanned square: in other configurations it erases the 
scanned symbol. The machine may also change the square which is being scanned, but only by 

shifting it one place to right or left.41

Estarei mencionando o mecanismo que lê e grava símbolos como uma espécie de cabeçote 
de leitura e gravação, mesmo porque estudando outras literaturas a respeito do assunto percebe-se 
que todos se referem a este componente da máquina de forma semelhante. Assim como em um 
gravador ou numa filmadora, o cabeçote está em contato com a fita, podendo apagar ou escrever um 
símbolo na fita. Ele também pode mover para um quadrado da esquerda ou um quadrado da direita. 
(Embora a cabeça de gravação seja geralmente estacionária e a fita esteja em movimento através da 
máquina, é melhor pensar nela como se movendo em relação à fita.)

38 Tradução: Podemos chamar este quadrado de o "quadrado lido ou digitalizado". O símbolo lido no quadrado pode 
ser chamado de "símbolo lido". O símbolo "lido" é o único do qual a máquina é, por assim dizer de, "conhecimento 
direto"

39 Tradução: Porém, alterando sua m-configuração a máquina pode efetivamente lembrar alguns dos símbolos que 
tenha "visto" (lido) anteriormente.

40 Tradução: O possível comportamento da máquina em qualquer momento é determinado pela m-configuração qn e o 
símbolo lido G(r). Este par qn, G(r) será chamado de "configuração": assim a configuração determinará o possível 
comportamento da máquina.

41 Tradução: Em algumas das configurações em que o quadrado digitalizado está em branco (ou seja, não tem qualquer 
símbolo) a máquina escreve um novo símbolo no quadrado digitalizado: em outras configurações apaga o símbolo 
lido. A máquina também pode mudar o quadrado que está sendo lido, mas apenas movendo-se de um lugar para a 
direita ou esquerda.
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In addition to any of these operations the m-configuration may be changed. Some of the symbols 
written down will form the sequence of figures which is the decimal of the real number which is 

being computed. The others are just rough notes to "assist the memory ". It will only be these rough 
notes which will be liable to erasure.42

Devido ao fato de Turing pretender que sua máquina sirva para calcular um número, isto 
implica que será necessário que ela imprima números (ou dígitos) e em geral numa sequência 
infinita de dígitos. Para se auto-auxiliar neste processo, a máquina precisa utilizar parte da fita como 
um tipo de bloco de rascunho.

It is my contention that these operations include all those which are used in the computation of a 
number.43

Isto é, um cálculo por um ser humano. Podemos achar que está faltado na máquina algumas 
operações básicas de aritméticas, como adição ou subtração. De certo que, adição e subtração não 
são construídas para a máquina de Turing. Em vez disso, uma máquina de Turing pode executar 
operações aritméticas desde que ela possua as configurações adequadas.

The defence of this contention will be easier when the theory of the machines is familiar to the 
reader. In the next section I therefore proceed with the development of the theory and assume that it 

is understood what is meant by "machine", "tape", "scanned", etc.44

Intuitivamente podemos conceber a estrutura da máquina como a figura abaixo:

42 Tradução: Além disso para qualquer uma dessas operações a m-configuração pode ser modificada. Alguns dos 
símbolos escritos irão formar a sequencia de figuras em que o decimal do número real no qual terá sido computado. 
Os outros são apenas excesso para "auxiliar a memória". Eles irão ser apenas esses excessos em que estarão 
passíveis de serem apagados.

43 Tradução: É de minha afirmação que estas operações inclua tudo aquilo for utilizado no cálculo de um número.
44 Tradução: A defesa desta tese ficará mais clara quando a teoria das máquinas se tornar familiar ao leitor. Na próxima 

seção, portanto, vou prosseguir com o desenvolvimento da teoria e assumir por entendido o que significa "máquina", 
"fita", "digitalizado", etc.
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2.2 Definitions

Automatic machines.

If at each stage the motion of a machine (in the sense of § 1) is completely determined by the 
configuration, we shall call the machine an "auto-matic machine" (or a-machine). For some 

purposes we might use machines (choice machines or c-manhines) whose motion is only partially 
determined by the configuration (hence the use of the word "possible" in §1).45

Quando descreve como o comportamento da máquina é determninado pela configuração, 
Turing utilizou a expressão "possível comportamento da máquina". O comportamento tem sido 
qualificado por que em algumas máquinas a manipulação pode ser realizada por algum tipo de 
interação - um "operador" externo à máquina:

When such a machine reaches one of these ambiguous configurations, it cannot go on until some 
arbitrary choice has been made by an external operator. This would be the case if we were using 
machines to deal with axiomatic systems. In this paper I deal only with automatic machines, and 

will therefore often omit the prefix a-.46

A distinção de Turing entre máquinas automáticas e máquinas de escolha é algo 
reminiscente da separação tradicional de programação em processamento batch e de computação 
interativa. Assim, grande parte da nossa experiência de computação interativa de hoje nos faz 
esquecer que, no entanto, ainda há muitos programas  que funcionam sem aguardar um clique de 
usuário.

Embora as máquinas de escolha sejam interessante, elas não desempenham um papel 
significativo no documento de Turing. O comportamento das máquinas automáticas de Turing é 
completamente determinado pelas configurações das máquinas.

Computing machines.

If an a-machine prints two kinds of symbols, of which the first kind (called figures) consists entirely 
of 0 and 1 (the others being called symbols of the second kind), then the machine will be called a 

computing machine.47

Antes dele começar a demonstrar suas próprias máquinas, Turing decidiu restringir as 
máquinas a imprimir números 0 e 1, os dois dígitos necessário para representar números binários.

Utilizar números binários pode ser uma jogada inteligente, mas ela provavelmente não teria 
sido tão óbvia para a maioria dos leitores de 1937 como é para os leitores contemporâneos. Claude 

45 Tradução: Se, em cada fase do movimento da máquina (no sentido de § 1) for completamente determinado pela sua 
configuração, chamaremos então a máquina de uma "máquina-automática" (ou uma a-máquina). Para alguns 
propósitos, poderíamos utilizar máquinas como (máquinas de escolha ou c-manhines) cujo movimento é apenas 
parcialmente determinado pela configuração (daí o uso da palavra "possível" in §1).

46 Traduçao: Quando tal máquina atinge uma dessas configurações ambíguas, não pode continuar até que alguma 
escolha arbitrária seja feita por um operador externo. Este seria o caso se estivéssemos usando máquinas para lidar 
com sistemas axiomáticos. Neste artigo, lidam apenas com máquinas automáticas, e, portanto, muitas vezes omitir o 
prefixo a-

47 Tradução: Se uma a-máquina imprime dois tipos de símbolos, dos quais o primeiro tipo (chamado figuras) consiste 
inteiramente de 0 e 1 (sendo os outros símbolos chamado do segundo tipo), então a máquina será denominada como 
máquina de computação.
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E. Shannon (1916-2001), que em 1937 no MIT escreveu sua dissertação A symbolic Analysis of 
Relay And Switching Circuits demonstrando a equivalência entre os circuitos e a álgebra booleana, 
certamente teria apreciado a escolha. Já as máquinas Eiken e Stibitz eram baseadas no sistema 
decimal. O ENIAC (1943-1945) foi também um computador decimal. A palavra "bit" (que é a 
abreviação de "dígito binário") começou a ser generalizada a partir de 1948 em um artigo do mesmo 
Shannon.48 Turing não tentou justificar o uso de números binários em suas máquinas.

If the machine is supplied with a blank tape and set in motion, starting from the correct initial m-
configuration, the subsequence of the synbols printed by it which are of the first kind will be called 

the sequence computed by the machine.49

A máquina é colocada em movimento com uma fita em branco. Ela imprime símbolos 0s e 
1s (símbolos do primeiro tipo) como símbolos de visualização e outros (do segundo tipo) como 
tipos de rascunho passíveis de serem apagados. O 0s e 1s constituem a seqüência computada. 
Turing estabelece uma diferença entre seqüência computada e o número computado. Convém 
portanto fazermos algumas observações para  melhor entendimento sobre esta distinção.

A palavra "decimal" deriva do latim "dez" e o uso desta palavra deve ser restrito a números 
com base em 10. Estas são as frações decimais:

.25
1 / 2
.75

O ponto decimal separa a parte inteira da parte fracional. Esses três valores são 
representados em binário como:

.01

.1

.11

Mas esse ponto não é um ponto decimal. Isso realmente deve ser chamado de ponto binário. 
Assim como os dígitos individuais de inteiros binários representam potências de 2, números 
binários fracionários representam potências negativas de 2

.1 é o binário equivalente de  2^-1 ou a relação decimal 1 / 2  (^ indica sinal de 
exponenciação)

.01 é o equivalente de 2⁻ or ¼

.001 is 2⁻ or 1/8

.0001 is 2⁻ or 1/16

.00001 is 2⁻ or 1/32

e assim por diante. O número binário  .10101 é

1 . 2⁻ + 0 . 2⁻  + 1 . 2⁻ + 0 . 2⁻ + 1 . 2⁻

ou talvez numa visão mais clara,

48 Claude E. Shannon, “A Mathematical Theory of Communication,” 146, 1948.
49 Tradução: Se a máquina for fornecida com uma fita em branco e colocada em movimento, a partir da correcta m-

configuração inicial , a subsequência dos símbolos impressos pelo qual é do primeiro tipo, será chamados a 
sequência calculado pela máquina
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1 / 2  ⁺ 0/4 + 1/8 + 0/16 + 1/32 + 0/64

O decimal equivalente é 21/32 ou .65625. Assim como um decimal, muitos números 
binários fracionais possuem repetição de padrões de dígitos. Aqui 1/3 em binário:

.01010101....

e isto 2/3:

.10101010....

Similarmente:

1/5 é igual a .001100110011 …
2/5 é igual a .011001100110 …
3/5 é igual a .100110011001 …
4/5 é igual a .110011001100 …

A declaração de Turing é mais corretamente redigida: "O número real cujas expressões 
como uma fração binária é obtida por indroduzir esta sequência com um ponto binário é chamado o 
número computado pela máquina, ou seja, o número calculado pela máquina é a fração binária 
obtida por prefaciar esta sequência com um ponto binário."

Por exemplo, se uma máquina de Turing imprime um 0 e um 1 e nada mais, então a 
"seqüência computada pela máquina" é:

0 1

O “número computado pela máquina” é obtido pelo prefácio desta sequência com um ponto 
binário:

.01

Isso é o equivalente binário de 1 / 4. Devido ao fato de um ponto binário ser sempre 
assumido como precedente a uma seqüência computada, as máquinas de Turing irão apenas 
computar os números binários entre 0 e 1.

[233] 
Circular and circle-free machines.

If a computing machine never writes down more than a finite number of symbols of the first 
kind, it will be called circular. Otherwise it is said to be circle-free.

A machine will be circular if it reaches a configuration from which there is no possible 
move, or if it goes on moving, and possibly printing symbols of the second kind, but cannot print 

any more symbols of the first kind. The significance of the term "circular" will be explained in §8.50

Foi mencionado uma máquina que imprime 0, 1 e nada mais. Isso é um número finito de 

50 Tradução: Se nunca uma máquina de computação escreve mais de um número finito de símbolos do primeiro tipo, 
ele será chamado de circular. Caso contrário, é dito ser circle-free ou  círculo-livre.

Uma máquina será circular se atingir uma configuração a partir da qual não há movimento possível, ou se for em 
movimento e, possivelmente, a impressão de símbolos do segundo tipo, mas não pode imprimir símbolos qualquer 
mais do primeiro tipo. O significado do termo "circular" será explicado em §8.



30

uma máquina circular. A máquina termina sua execução em um determinado momento e não pode 
mais imprimir nenhum número. Mais a frente Turing também propõe que suas máquinas se 
mantenham imprimindo os dígitos infinitamente.

As máquinas círculo-livres são um exemplo para isso. Uma máquina que imprime apenas 0 
e 1 e nada mais não é uma máquina de círcular. Se a máquina realmente quer calcular o equivalente 
binário de 1 / 3, ela deve imprimir 0 e, em seguida, continuar a impressão de 0s para sempre.

Embora Turing não tenha abordado tal questão, ele parece ter sugerido que suas máquinas 
de computação imprimissem dígitos da esquerda para a direita, assim como gostaríamos de ler os 
dígitos após o ponto binário.

Computable sequences and numbers.

A sequence is said to be computable if it can be computed by a circle-free machine. A number is 
computable if it differs by an integer from the number computed by a circle-free machine.

We shall avoid confusion by sepaking more often of computable sequences than of 
computable numbers.51

Turing faz uma distinção entre sequências e números. Uma sequência computável é: 

01000 …

O número computável correspondente é:

.010000 …

Seguimos adiante para mais um trecho do documento.

At any stage of the motion of the machine, the number of the scanned square, the complete 
sequence of all symbols on the tape, and the m-configuration will be said to describe the complete 

configuration at that stage.
The changes of the machine and tape between successive complete configurations will be 

called the moves of the machine.52

Esta é a terceira vez que Turing's utiliza a palavra configuração ao descutir os aspectos das 
máquinas. Cabe apenas fazer algumas distinções por questão de esclarecimento:

A m-configuração representa um dos estados da máquina.
A configuração a combinação de uma m-configuração mais um símbolo lido.
A configuração completa é basicamente um “snapshot”  um estado de prontidão da fita 

inteira em algum ponto no tempo, assim a corrente m-configuração e a posição do cabeçote.

51 Tradução: Uma sequência é dita computável se ela pode ser computada por uma máquina de círculo-livre. Um 
número é computável se ele difere por um inteiro a partir do número calculado por uma máquina de círculo-livre. 
Devemos evitar a confusão ao falar com mais freqüência de seqüências computáveis do que números computáveis.
52 Tradução: Em qualquer estágio do movimento da máquina, o número lido do quadrado, a completa sequencia de 
todos os símbolos na fita, e a m-configuration será dito para descrever a completa configuração daquele estágio. As 
alterações da máquina e da fita entre sucessivas configurações completa irão ser chamadas de movimentos da máquina.
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2.3 Examples of computing machines

A machine can be constructed to compute the sequence 010101....53

Segue um primeiro exemplo de uma máquina que computa a sequência mencionada. Ela 
imprime uma fita semelhante a ilustração abaixo:

__________________________________________________________________
_______________________0__________________________________________

Como Turing explicará mais adiante, ele descreve suas máquinas utilizando letras 
minúsculas com fonte alemã gótica. As letras utilizadas por Turing nesta primeira máquina são b, c, 
k e e. (Obs: O k em alemão se parece com f.)

The machine is to have the four m-configurations “b”, “c”, “t”, “e” and is capable of printing 
“0” and “1”. The behaviour of the machine is described in the following table in which “R” means 
“the machine moves so that is scans the square immediately on the right of the one it was scanning 

previously”. Similarly for “L”. “E” means “the scanned symbol is erased” and “P” stands for 
“prints”.54

O P nestas tabelas é sempre seguido por um símbolo particular a ser impresso. Por exemplo, 
P0 significa imprimir 0, P1 significa imprimir 1, e Px imprimir x respectivamente.

This table (and all succeeding tables of the same kind) is to be understood to mean that for a 
configuration described in the first two columns the operations in the third column are carried out 

successively, and the machine then goes over into the m-configuration described in the last 
column.55

A tabela tem quatro colunas, separadas em duas partes:

Configuração    Comportamento
m-config. símbolo operações   m-config. final

O que a máquina realiza depende da configuração, que é a combinação da m-configuração 
mais o símbolo digitalizado no quadrado. A terceira coluna contém operações (que só pode ser P, E, 
L e R) e a quarta coluna indica qual a próxima m-configuração a máquina deve alcançar.

Frequentemente, a segunda coluna indica explicitamente um símbolo lido em particular, 
como 0 ou 1, mas Turing também usa a palavra "Qualquer", que significa que qualquer símbolo ou 
"None" para representar nenhum símbolo, isto é, um quadrado em branco. (Quando Turing usa a 
palavra "Qualquer", ele geralmente quer dizer "qualquer símbolo não-branco".) O caso de qualquer 
símbolo incluindo quadrado em branco é tratado da seguinte maneira:

When the second column is left blank, it is understood that the behaviour of the third and fourth 

53 Tradução: Uma máquina pode ser construída para computar a sequência 010101...
54 Tradução: A máquina tem as quatro m-configurações "b", "c", "t", "e" e é capaz de imprimir "0" e "1". O 

comportamento da máquina é descrito pela seguinte tabela, no qual "R" significa  que "a máquina lê o quadrado 
imediatamente à direita de uma leitura feita anteriormente". Da mesma forma para "L". "E" significa que "o símbolo 
lido é apagado" e "P" significa "imprimir"

55 Tradução: Esta tabela (e todas as outras sucessivas do mesmo tipo), devem ser interpretdas como significado para 
uma configuração descrita nas duas primeiras colunas, as operações na terceira coluna são realizadas 
sucessivamente, e a máquina, em seguida, passa para a m-configuração descrita na última coluna.
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columns applies for any symbol and for no symbol.56

Neste caso o potencial de ambiguidade acaba sendo mínimo.

The machine starts in the m-configuration b with a blank tape.57

Máquinas de Turing sempre começam na m-configuração b. Aqui segue a descrição da 
máquina:

Configuração Comportamento
m-config. símbolo operações m-config. final
     b None     P0, R c
     c None        R e
     e None     P1, R t
     t None        R b

Essas linhas podem ser lidas assim: Para m-configuração b onde o quadrado lido estiver em 
branco, imprime 0, move a cabeça de gravação para direita e muda para m-configuração c. 

Vamos colocar a máquina em “funcionamento”. Começamos com a m-configuração b e a 
fita em branco. Embora a fita seja teoricamente infinita em ambas as direções, as máquinas que 
Turing descreve em seu artigo exigem apenas que a fita estenda-se infinitamente para a direita, 
porque é onde os dígitos das seqüências computáveis são impressos:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

O cabeçote de leitura / escrita pode ser simbolizado de várias maneiras. Ele pode 
inicialmente ser posicionado em qualquer parte da fita:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Não existe nenhum símbolo nesse quadrado. A tabela nos diz que, para m-configuração b 
sem nenhum símbolo, imprime 0  e move para a direita:

__________________________________________________________________
_______________________0__________________________________________

A nova m-configuração é c. Se o quadrado estiver em branco, move o cabeçote para a direita 
e segue para a m-configuração e:

__________________________________________________________________
_______________________0___-______________________________________

Para m-configuração e, se não há nenhum símbolo, imprime 1 e move para a direita:

__________________________________________________________________

56 Tradução: Quando a segunda coluna é deixada em branco, entende-se que o comportamento da terceira e quarta 
coluna se aplica a qualquer símbolo e para nenhum símbolo.

57 Tradução: A máquina começa na m-configuração b com a fita em branco.
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_______________________0___1______________________________________

Agora estamos na m-configuração t. Move para a direita:

__________________________________________________________________
_______________________0___1__-___________________________________

A máquina está agora na m-configuração b de volta ao primeiro estado, e o ciclo começa 
novamente. Desta forma, a máquina imprime uma seqüência infinita de 0s e 1s.

Pode se referir a cada uma das quatro linhas da tabela como uma instrução e, na verdade, 
Turing mais tarde adota esta terminologia. Ele reconhece, no entanto, que estas linhas não são 
instruções em si, em vez disso, elas representam uma descrição da máquina. É por isso que o 
melhor termo é o estado. Esta máquina está executando uma tarefa específica não importando como 
a ela realmente funciona, o relevante no caso, é que podemos denotar o funcionamento da máquina 
de uma forma padrão com base em configurações, símbolos e operações.

Esta máquina particular pode ser construída de várias maneiras. Construir uma máquina de 
Turing que trabalha da mesma forma que é descrita - uma máquina que realmente analisa e 
interpreta os caracteres - provavelmente requer uma lógica do computação internamente mais 
sofisticada do que o que é apresentado como saída. Máquinas de Turing são mais comumente 
"construídas", como simulações de computador.

A coluna símbolo desta tabela em particular sempre indica "None" (Nada), o que significa 
que a configuração só se aplica quando o quadrado estiver em branco. Se acontecesse  desta 
máquina especial ler um quadrado em que um símbolo estivesse presente, a máquina não saberia o 
que fazer. Isso poderia gerar um erro e falhar. Tal máquina não seria considerada uma máquina 
"circle-free". 

Pelo fato de Turing definir uma máquina para imprimir a seqüência

01010101...

ele tem mostrado que esta é uma seqüência computável. Esta sequência pode ser convertida em um 
número computável prefaciando-lo com um ponto.

.01010101...

agora está claro que a máquina está calculando o equivalente binário do número racional 1/3. Se 
você trocou a ordem (1 primeiro e depois 0), a máquina deve calcular o número binário

.10101010...

que é 2/3.

Segue a demonstração de uma máquina que calcula 1 / 4, que em binário é

.01000000...

esta máquina compila com as convenções e usa letras alemãs b, c, d, e e f  paras as m-
configurações:
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Configuração Comportamento
m-config símbolo operações m-config. final
     b None  P0, R c
     c None     R d
    d None  P1, R e
    e None     R f
    f None  P0, R e

Vale a pena observar as duas últimas m-configurações e e f. Estas apenas alternam, assim a 
máquina acaba de imprimir uma série infinita de 0s. Para imprimir 0s é necessário que a máquina 
possa cumprir com a definição de Turing de "círculo-free". Máquinas computacionais semelhantes a 
essa podem ser definidas para calcular diversos tipos de números racionais.

Anteriormente (no segundo parágrafo da seção 1) Turing coloca que a máquina também 
pode mudar o quadrado que está sendo digitalizado, mas apenas deslocando-se para a direita ou 
esquerda.

If (contrary to the description in § 1) we allow the letters L, R to appear more than once in 
the operations column we can simplify the table considerably.58

 
m-config. symbol operations final m-config.

 None        P0 b
       b    0    R, R, P1 b

   1    R, R, P0 b

Agora, a tabela tem apenas uma m-configuração, tudo depende do símbolo lido. Se o 
quadrado lido estiver em branco (o que só acontece se a máquina começar pela primeira vez), a 
máquina simplesmente imprime um 0:

____________________________________________________________
________0___________________________________________________

A cabeça de gravação não se move. A máquina permanece na mesma m-configuração, mas 
agora o símbolo lido é 0. A máquina move dois quadrados para a direita e imprime 1:

____________________________________________________________
________0___1_______________________________________________

Agora o símbolo lido é 1, depois a máquina move o  cabeçote duas posições para a direita e 
imprime 0:

____________________________________________________________
________0___1___0___________________________________________

Novamente, esta máquina imprime 0 e 1 em quadrados alternados. O interesante é que 
qualquer sequência particular pode ser calculada por uma variedade de máquinas diferentes. No 
entanto, uma máquina especial de início automático com uma fita em branco sempre calcula a 
mesma sequência. (Estou me referindo às máquinas automáticas aqui, porque máquinas de escolha 
ou interação permite que um operador humano possa intervir e portanto, possa estabelecer 
diferentes sequências.) Não há nenhuma maneira para inserir qualquer indeterminação ou 

58 Tradução: Se (ao contrário da descrição em §1) que permitem que as letras L, R apareçam mais de uma vez na 
coluna operações podemos simplificar a tabela consideravelmente.
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aleatoriedade em uma das máquinas automáticas de Turing, ou para obter informações (como a data 
e hora, ou longitude e latitude, ou uma página Web) a partir de intervenção "exterior".

Usando múltiplas operações L, R, e P em uma única máquina, pode-se simplificar 
consideravelmente, no entanto cabe observar que essas tabelas simplificadas sempre podem ser 
convertidas de volta para o estilo mais rígido afim de deixar apenas uma operação L, R ou P por 
estado. 

II. As a slightly more difficult example we can construct a machine to compute the sequence 
001011011101111011111...59

Agora será apresentado um exemplo para calcular uma sequência ou pouco mais complexa. 
Aqui a seqüência contém movimentos cada vez mais longos de 1s separados por 0s. Turing já 
demonstrou a computação de números racionais. O que ele propõe é resolver um número irracional.

Quando esta nova máquina está imprimindo uma série de 1s, deve de alguma forma 
"lembrar" quantos 1s foram impressos no movimento anterior e em seguida, imprimir mais uma 
vez. Ao ler de frente para trás, a máquina tem sempre acesso à execução anterior afim de que possa 
usar esta informação para constituir o próximo movimento. 

The machine is to be capable of five m-configurations, viz. “o”, “q”, “p”, “f”, “b” and of 
printing “ə”, “x”, “0”, “1”. The first three symbols on the tape will be “ 0əə ”; the other figures 
follow on alternate squares.60

Este é o local no documento onde Turing menciona pela primeira vez a impressão das 
figuras (0s e 1s, ou símbolos do primeiro tipo) em quadrados alternados. Assumindo que os 
símbolos aparecem mais à esquerda no canto esquerdo da fita, ele está sugerindo que a fita fique 
assim:

____________________________________________________________
_ _0___0___1___0__1___1___0___1___1___1___0___....___________ə ə

A fita nunca termina, sendo que a máquina roda para sempre. Ela tem sempre que imprimir 
para se qualificar como tipo "círculo-free".

As três letras são denominadas em fonética como schwa61. É um charecter especial que, 
neste caso, indica o limite do número. A máquina pode ir movendo seu cabeçote para o início da 
fita, até encontrar o schwa, estabelecendo assim a delimitação para identificar o número.

No exemplo da máquina anterior, os quadrados em branco entre os dígitos 0 e 1 não 
serviram para algum propósito. Já neste aqui eles vão desempenhar um papel importante.

On the intermediate squares we never print anything but “x”. These letters serve to “keep 
the place” for us and are erased when we have finished with them.62

Turing dividiu os quadrados de sua fita em duas categorias. A máquina imprime os 0s e 1s 
entre os quadrados alternados e utilizou quadrados intermediários como um tipo de rascunho 
temporário para armazenar o caracter “x”. Podemos, portanto, nos referir a "quadrados numéricos" 
que contêm 0s e 1s e os "não-numéricos" como aqueles que podem conter os outros símbolos. Mais 

59 Tradução:  Como um exemplo um pouco mais difícil, podemos construir uma máquina para computar a seqüência 
001011011101111011111 ...

60 Tradução: A máquina é composta de cinco m-configurações, tais como: "o", "q", "p", "f", "b" e de impressão "3", 
"x", "0", "1". Os primeiros três símbolos na fita será "330"; as outras figuras seguem em quadrados alternados

61 Oxford English Dictionary, under "schwa"
62 Tradução: Nos quadrados intermediários nunca vamos imprimir qualquer símbolo, mas "x". Essas letras servem para 

nos "guardar o lugar" e serão apagados quando não precisarmos mais deles.



36

a frente Turing identifica-os como F-quadrados e E-quadrados, com F significando figures - figuras 
e E erase - apagar.

We also arrange that in the sequence of figures on alternate squares there shall be no 
blanks.63

Como a máquina calcula progressivamente os 0s e 1s, imprimindo-os seqüencialmente da 
esquerda para a direita. Cada novo valor que a máquina calcula é impresso sob o próximo quadrado 
numérico disponível em branco fazendo com que nenhum quadrado numérico seja ignorado. Estas 
restrições são uma coleção de regras que Emil Post (1897 - 1954) mais tarde chamou de "Máquina 
de Turing padrão" sendo um pouco mais restritiva que uma "Máquina de Turing generalizada". 
Segundo Post, uma máquina de Turing padrão nunca apaga um quadrado numérico, ou escreve 
sobre uma figura existente em um quadrado numérico com uma figura diferente.

Aqui a tabela para máquina de calcular o número irracional é definida como:

63 Tradução:  Devemos garantir também que na seqüência de números sobre quadrados alternados não deva existir 
espaços em branco.
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Como de costume, a máquina começa na m-configuração b. Ela imprime dois schwas e dois 
zeros conforme a ilustração abaixo:

____________________________________________________________
_ _ə _0_0____________________________________________________ə

Esta m-configuração exerce a função do que hoje um programador chamaria de 
inicialização. A máquina passa apenas uma vez por esta m-configuração.

Antes de chegarmos a explorar todos os detalhes desta máquina, vale a pena ter uma idéia 
geral do que algumas m-configurações devem fazer. Nas m-configurações q, p e f especificamente, 
a coluna operações mostra movimento de dois quadrados de cada vez: R, R ou L, L. Nestes casos, a 
máquina desloca-se eficientemente ao longo dos quadrados numéricos (nos casos de q e f) ou 
quadrados não-numéricos (p). Todas as m-configurações, exceto b também circulam entre si, 
dependendo do símbolo lido. Programadores costumam chamar essa operação de loop. Os loops são 
processos que executam tarefas repetitivas.

A m-configuração o move da direita para a esquerda através de uma série de 1s nos 
quadrados numéricos. Para cada 1 encontrado, ela imprime um x à direita do 1 e depois vai para a 
esquerda checando o próximo quadrado numérico. Quando termina, ele muda para m-configuração 
q.

A m-configuração q move da esquerda para a direita ao longo dos quadrados numéricos até 
encontrar um espaço em branco. Isso é o fim da sequência corrente. Em seguida, ela imprime 1, 
move para a esquerda (para um quadrado não-numérico) mudando para p.

Similarmente, a m-configuração f também move para a direita ao longo dos quadrados 
numéricos até encontrar um espaço em branco. Em seguida, ela imprime um 0, move 2 quadrados 
para a esquerda e então muda para o.

A m-configuração p é uma espécie de despachante. Ele passa a maior parte do tempo se 
movendo para a esquerda sobre os quadrados não-numéricos em busca de símbolos x. Quando ele 
os encontra, apaga-os em seguida movendo-se para a direita e pasando a q. Se ele chegar ao 
sentinela (schwa), move para a direita e muda para f.

Turing utilizou os símbolos x de maneira interessante. Quando a máquina constrói um novo 
movimento de 1s, ela começa por imprimir um x depois de cada 1 do movimento anterior. A 
máquina imprime 1 no final da sequência existente, logo em seguida, imprime um outro 1 para cada 
x, aumentando assim a execução de cada vez.

Embora seja possível para ilustrar o que aparece na fita após cada operação, para este 
exemplo pode ser melhor visualizar a fita assim que cada configuração seja concluída.

A partir da m-configuração b, a máquina vai para o, no entanto, se o símbolo lido for 0, o 
nada faz, apenas vai direto na m-configuração q. Para m-configuração q, se o símbolo lido for 0 ou 
1, o cabeçote move a dois quadrados para direita e permanece na mesma m-configuração. Quando 
um quadrado em branco é encontrado, no entanto, ele imprime 1 e move para a esquerda. Em geral, 
a m-configuração q move para a direita ao longo dos quadrados numéricos até encontrar um em 
branco. Em seguida ela imprime a 1 e passa para esquerda.

____________________________________________________________
_ _ə ə  0___0___1_______________________________________________

A próxima m-configuração é p, que geralmente se move ao longo dos quadrados não-
numéricos. Ela move dois quadrados à esquerda até encontrar um quadrado não-numérico com um 
x ou um schwa. Neste caso, ele vai ser um schwa, então move para a direita:

____________________________________________________________
_ _ə ə 0___0___1_______________________________________________
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A m-configuração f move a cabeça de gravação ao longo dos quadrados numéricos. Ele 
continua se movendo duas casas para a direita até que um espaço em branco possa ser lido. Em 
seguida, imprime a 0 e move duas casas à esquerda:

____________________________________________________________
_ _ə ə 0___0___1____0___________________________________________

Isso é como um 0 é impresso entre cada execução de 1s.

Estamos agora na m-configuração o. Esta m-configuração sempre começa com o 1 mais à 
direita precedido de um movimento de 1s. Sua função é imprimir um x após cada 1. Finalizar ao 
encontrar o 0:

____________________________________________________________
_ _0__0__1_X_0______________________________________________ə ə

Volta a m-configuração q. Ela move à direita nos quadrados numéricos até que um espaço 
em branco seja encontrado. Em seguida imprime 1 e vai para esquerda.

____________________________________________________________
_ _0___1_X_0__1___________________________________________ə ə

A m-configuração p  move para a esquerda sobre um quadrado não-numérico até encontrar 
um x ou um schwa. Quando atinge um x, então apaga e move para a direita:

____________________________________________________________
_ _0___0___1___0____1______________________________________ə ə

Está na m-configuração q novamente. Vai para a direita em quadrados numéricos até um 
espaço em branco, em seguida, imprimir 1 deslocando-se para a esquerda:

____________________________________________________________
_ _0___0___1___0___1___1___________________________________ə ə

Agora estamos na m-configuração p. Vai para a esquerda sobre um quadrado não-numérico 
até que o schwa seja encontrado. Em seguida, move para a direita:

____________________________________________________________
_ _0___0___1___0___1___1___________________________________ə ə

A m-configuração f, move para o quadro numérico à direita até encontrar um quadrado em 
branco. Em seguida, imprime um 0 e move duas casas à esquerda:

____________________________________________________________
_ _0___0___1___0___1___1___0_______________________________ə ə

Tem-se agora um movimento de um 1 e um movimento de dois 1s.

A m-configuração o imprime um x após cada 1 no último movimento de 1s.
____________________________________________________________

_ _0___0___1___0___1_X_1_X_0______________________________ə ə

A m-configuração q move para a direita junto aos quadrados numéricos até ler um em 
branco. Em seguida, ele imprime 1 e move para a esquerda:

____________________________________________________________
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_ _0___0___1___0___1_X_1_X_0__1___________________________ə ə

Cabe observar que há dois x's e dois 1s restante nessa execução. Para cada x que será 
apagado, um outro 1 será impresso. A m-configuração p move para a esquerda sobre quadrados 
não-numéricos até encontrar um x. Apaga-o e move para a direita:

____________________________________________________________
_ _0___0___1___0___1_X_1___0__1___________________________ə ə

A m-configuração q move para a direita nos quadrados numéricos até encontrar um em 
branco. Em seguida, imprime 1 e move para a esquerda:

____________________________________________________________
_ _0___0___1___0___1_X_1___0__1__1_________________________ə ə

Volta a m-configuração p, que se move para a esquerda até encontrar x. Apaga ele em certos 
movimentos.

____________________________________________________________
_ _0___0___1___0___1___1___0__1__1_________________________ə ə

A m-configuração q imprime outro 1 no final.

____________________________________________________________
_ _0___0___1___0___1___1___0__1__1__1______________________ə ə

Agora a m-configuração p movimenta o cabeçote até encontrar o shcwa:

_____________________________________________________________
_ _0___0___1___0___1___1___0__1___1___1____________________ə ə

A m-configuração f move para a direita em quadrados numéricos até que ele chegue ao fim e 
imprimindo um 0:

____________________________________________________________
_ _0___0___1___0___1___1___0__1___1___1___0________________ə ə

Agora a máquina conseguiu imprimir uma série de três 1s e outro 0.
Os diagramas da fita não aparecem no artigo de Turing. Ele não forneceu tal representação 

visual da máquina ou de suas operações. Em vez disso, ele apresentou um esquema diferente para 
anotar o funcionamento da máquina.

Na seção 2 do documento, Turing disse: “Em qualquer fase do movimento da máquina, o 
número do quadrado lido, a seqüência completa de todos os símbolos na fita e a m-configuração 
servirá para descrever a configuração completa”. Embora ele tenha se referido ao número do 
quadrado lido parece um pouco peculiar, porque os quadrados não são explicitamente numerados, 
uma fita que é infinita em apenas uma direção tem uma numeração implícita.

No documento Turing exibe um método que demonstra o funcionamento da máquina usando 
essas configurações completas - essencialmente instantâneas da fita - junto com a atual m-
configuração do quadrado lido.

O que se segue no documento são quatro entradas de uma "tabela" contendo duas linhas 
cada um. 
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 : ə ə 0      0: ə ə 0      0: ə ə 0        0: ə ə 0    0        : ə ə 0        0    1 :
          b         o                 q                           q                      q                      p 

A cada par de dois pontos, estão as sucessivas visualizações instantâneas da fita. Alguns dos 
espaçamentos entre os 0s e (mais a frente) entre o 0 e 1 é um pouco mais larga do que o espaço 
regular. Este amplo espaço representa um quadrado em branco. Estes constituem as seis primeiras 
configurações completas da máquina. Tomados em conjunto com a m-configuração mostrada sob a 
fita, estão todos os símbolos impressos até agora.

O primeiro b indica a configuração inicial. A fita está inicialmente em branco. Essa 
configuração imprime a sequência entre os dois primeiros dois pontos como mostrados 
anteriormente:

____________________________________________________________
_ _ə ə 0___0___________________________________________________

Em vez de usar uma caixa pesada para mostrar a posição do cabeçote no próximo símbolo 
lido, Turing indica a próxima m-configuração sob o próximo símbolo verificado:

 : ə ə 0   0 :
          o
Pelo fato da m-configuração não fazer nada quando o símbolo lido for 0, a próxima 

apresentação da fita é a mesma, mas agora a m-configuração é q:

: ə ə 0   0 :
         q
Quando a m-configuração q verifica o 0, o cabeçote move dois quadrados à direita e a m-

configuração seguinte fica sendo q:

: ə ə 0   0 :
              q
O quadrado lido é 0 novamente. O cabeçote move dois quadrados à direita e a m-

configuração ainda é q:

: ə ə 0   0 :
             q

Observe como a fita parece tornar-se maior à medida que o cabeçote avança além do último 
número impresso. Agora, o quadrado lido está em branco, assim a máquina imprime 1, move um 
quadrado para a esquerda e muda para a configuração p:

: ə ə 0   0    1 :
                 p

Embora seja menos visual que uma fita física, a notação de Turing fornece bastante 
informação, através da indicação da próxima m-configuração na posição atual da cabeça de 
gravação. Estas sucessivas configurações completas mostram um histórico geral das operações da 
máquina, tornando assim mais simples visualizar qualquer uma dessas configurações, encontrando 
o símbolo lido com a m-configuração para os estados da máquina.

A seqüência seguinte, que Turing fornece mostra a m-configuração p pesquisando para trás 
até encontrar o schwa(sentinela) e em seguida, mudando para configuração f, que pesquisa à frente 
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procurando um espaço em branco:

: ə ə 0    0   1: ə ə 0   0    1: ə ə 0   0    1: ə ə 0    0    1:
             p            p                        f                          f

A próxima entrada, ainda na m-configuração f, a máquina encontra um quadrado numérico 
em branco (note como o espaço entre os dois pontos é ampliado novamente), imprime um 0, move 
duas casas à esquerda e muda para a configuração o.

: ə ə 0   0   1: ə ə 0   0  1      : ə ə 0   0    1   0:
                   f                        f                     o

A m-configuração o interage a um 1 lido movendo para a direita imprimindo um x e em 
seguida,  movendo três quadrados para esquerda finalizando a demonstração

: ə ə 0   0   1x 0:  . . .
              o
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2.4 Enumeration of computable sequences

A computable sequence y is determined by a description of a machine which computes y. Thus the 
sequence 001011011101111... is determined by the table on p. 234, and, in fact, any computable 

sequence is capable of being described in terms of such a table.64

Nas seções iniciais, Turing indicou que uma determinada operação pode induzir a máquina a 
imprimir ou apagar um símbolo e mover a  cabeça  de  gravação  de  um  quadrado tanto  para  a 
esquerda como para direita.

That is to say, that the entry in the operations column is always of one of the forms E :E,R:E,L:Pa: 
Pa, R: Pa, L:R:L:65

Turing utiliza dois pontos para separar as nove diferentes possibilidades. Essas 
possibilidades resultam a partir dos três tipos de impressão (apagar, imprimir um caráter ou não), 
em combinação com os três tipos de movimento (direita, esquerda ou nenhum).

A determinação de um sistema de nomenclatura uniforme resultou nestas linhas. No caso 
geral, Turing identifica três diferentes formas padrão:

No lado direito, Turing rotulou essas três formas padrão N1, N2 e N3. Todas as três realizam 
a impressão de algo, a única diferença é se o cabeçote se move para a esquerda, direita ou fica 
estacionado. 

As operações que consistem de um deslocamento da direita para a esquerda, sem realizar 
nenhuma impressão podem ser descritas para reimprimir o símbolo lido. Pode-se expressar cada 
configuração com uma combinação de m-configurações, os símbolos, L e R.

Esta forma também  é conhecida como uma quíntupla porque é composta por cinco 
elementos. Na m-configuração qi, quando o caracter Sj é digitalizado, imprime o caráter Sk, move 
para a esquerda e muda para a m-configuração qm. Da mesma forma para N2 e N3:

64 Tradução: A sequência computável y é determinada pela descrição de uma máquina que computa y. Assim, a 
sequência 001011011101111 ... é determinada pela tabela da p.234, e, de fato, qualquer sequência computável é 
capaz de ser descrita em termos de tal tabela.

65 Tradução: Isto quer dizer que a entrada das colunas de operações são sempre das seguintes formas E :E,R:E,L:Pa: 
Pa, R: Pa, L:R:L:
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Cada configuração é uma quíntupla e toda a máquina é agora expressada como um fluxo de 
quíntuplas. As quíntuplas não precisam estar dispostas em qualquer ordem específica. É como uma 
linguagem de programação, onde cada instrução começa com um "rótulo" e termina com um "vai 
para".

q1S0S1Rq2; q2S0S0Rq3; q3S0S2Rq4; q4S0S0Rq1;.

A próxima substituição é um pouco mais distinta. Ela remove todos os índices e transforma 
a máquina em um fluxo de letras maiúsculas.

DADDCRDAA ;DAADDRDAAA;

DAAADDCCRDAAAA ;DAAAADDRDA;

Por exemplo, q1 é substituído por DA e q2 é substituído por DAA. Lembrando que a primeira 
configuração é q1, ou seja não há q0. Quanto aos símbolos, S0 (branco) ficou sendo designado por 
D, S1 (o símbolo 0) por DC e S2 (o símbolo 1) por DCC. Outros símbolos são atribuídos a S3 e 
sucessores tornando-se DCCC e assim por diante. L, R e N indicam os movimentos. Ponto e virgula 
separa cada configuração.

Uma vez que, a ordem das quíntuplas deixam de ter importância, elas podem então, ser 
misturadas sem qualquer efeito sobre a sequência que a máquina computa. Em seguida, os múltiplos 
números de descrição D.Ns tornam-se associados a cada sequência computável, mas cada número 
de descrição define uma máquina que gera apenas uma sequência computável - pelo menos quando 
começando com uma fita em branco.

É possível enumerar as seqüências computáveis listando todos os possíveis D.Ns, uma vez 
que estes são apenas números inteiros. A implicação não expressada é que os números computáveis 
são apenas um subconjunto enumerável de números reais. E uma vez que os números reais não são 
enumeráveis, acaba por existir muitos números reais que não são computáveis Para convertê-las na 
forma Descrição Padrão S.D, é preciso desmembrar a tabela de quatro linhas separando as 
configurações com ponto e vírgula, fazer a substituição de qi com D seguido por uma quantidade de 
i A's (uma ou mais vezes) e substituir Sj com D seguido por j C's (zero ou mais vezes).

Embora a S.D não seja muito simples ler e interpretar, ela é muito utilizada. Para decodificá-
la em seus componentes, deve-se começar tomando nota de cada D. Cada D representa qualquer 
configuração ou símbolo.

Se o D é seguido por um ou mais A's, é uma configuração. O número de configuração é o 
número de A's.

Se o D não é seguido por qualquer sequência de A's, é um símbolo. O D, neste caso, é 
seguido por 0 ou mais de C's. D por si só é um branco, DC é um 0, DCC é 1 e mais C's indicam 
outros símbolos.

Turing não utiliza o D.N tanto quanto a S.D. O número de descrição existe mais em abstrato; 
Turing não realiza qualquer cálculos com o número. Pode-se substituir A por 1, C por 2, D por 3, R 
por 5 e ; por 7 para criar um número de descrição:

O segundo destes números é igual ao primeiro, exceto a existência de dígitos extras no final 
(31323253117) correspondendo à configuração q1S1S1Rq2 definida por Turing. Estes dois 
números representam duas máquinas diferentes, mas ambas as máquinas calculam exatamente o 
mesmo número, que é a versão binária de 1/3. A máquina com suas configurações rearranjadas 
ainda calculam o mesmo número, mas o seu D.N é diferente.

Esses números são bem extensos. Para representar q35, a S.D é:

DAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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E o D.N inclui os seguintes dígitos:

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Este é um passo importante. Turing padronizou sua máquina de tal maneira que ele pode 
agora identificá-la exclusivamente por um número inteiro e este número inteiro codifica todos os 
estados da máquina. É muito provável que neste ponto, Turing tenha sido influenciado pela 
abordagem de Kurt Gödel sobre seu Teorema da Incompletude onde ele estabelece a conversão de 
cada expressão matemática em um único número.

Considerando uma máquina de Turing que calcule π. Normalmente, indicamos os dígitos de 
π com uma seqüência infinita:

π = 3.141592635897932384626433832795...

Agora pode-se representar π com um inteiro finito - o D.N da máquina de Turing que calcula 
os dígitos. Em certo sentido, os números de descrição servem como um tipo de representação 
numérica mais fundamental de π, pois descrevem o algoritmo de cálculo do número.

Ao reduzir cada máquina a um número, Turing também possibilitou a geração de máquinas 
apenas enumerando os números inteiros positivos. Cabe observar que nem todo inteiro positivo 
serve para descrever máquinas de círculo-livre, fazendo com que o número de descrição seja 
inválido. Turing utlizou até agora enumeração que inclui todas as máquinas como círculo-livre, 
cada uma dos quais correspondendo a um número computável, sendo  portanto, os números 
computáveis enumeráveis. Isso é importante, pois implica no que se sabe sobre a extensão dos 
números reais. Praticamente todos os números reais não são computáveis.

Para atuais programadores, é natural pensar em programas de computador que estejam sendo 
representados por números, no sentido de que o arquivo executável de um programa é simplesmente 
uma coleção de números  consecutivos como unídade medida em bytes66. Nós normalmente não 
pensamos nesses bytes como formando um único número. Por exemplo, o executável Microsoft 
Word 2003 é o arquivo WinWord.exe e esse arquivo tem 12.047.560 bytes de tamanho. Isso é cerca 
de 96 milhões de bits ou 29 milhões de dígitos decimais, então o número que representa 
WinWord.exe está em algum lugar na região de 10 ^ 29000,00. Isso certamente é um número 
grande. Em um livro de cerca de 50 linhas por página e 50 dígitos por linha, esse número se 
estenderia ao longo de mais de 11.000 páginas. Esse é um número muito grande mas ainda é um 
número inteiro finito. WinWord.exe é um dos muitos possíveis executáveis que - como todas as 
possíveis máquinas de Turing - transformam-se em uma enumeração de inteiros. Para uso nas 

66 O byte é um nome dado à unidade de medida correspondente a um conjunto de oito bits. Por isso, o byte também é 
chamado de octeto. Mas, como um byte é um conjunto de bits, ele também já teve outros tamanhos como sete bits 
no caso de códigos ASCII. Com a padronização em oito bits, o código ASCII aumentou um bit, dobrando assim o 
número de representações possíveis. Como cada bit pode apenas representar dois valores, um byte sendo formado 
por uma sequência de oito bits pode representar até duzentos e cinquenta e seis valores diferentes! Um byte é um 
número binário de oito algarismos.
O byte é usado na computação para especificar o tamanho (ou a quantidade) de memórias de um computador.
A metade de um byte, ou seja, quatro bits, recebe o nome de nibble ou semioctecto.

Múltiplos do byte no SI:
1 daB (decabyte) = 10 B (byte)
1 hB (hectobyte) = 100 B (byte)
1 kB (quilobyte) = 1000 B (byte)
1 MB (megabyte) = 1000 kB (quilobyte)
1 GB (gigabyte) = 1000 MB (megabyte)

http://www.trofia.com/informatica/byte-unidade-de-medida (acessado em 2 de fevereiro de 2013)
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seguintes seções, Turing finaliza com a seguinte colocação.

A number which is a description number of a circle-free machine will be called a 
satisfactory number. In § 8 it is shown that there can be no general process for determining whether 

a given number is satisfactory or not.67

Não há tanta complexididade em determinar se um dado inteiro particular é um D.N bem 
formado, mas Turing está colocando que não há um processo geral que determine se um número de 
descrição particular representa uma máquina círculo-livre e imprime uma série contínua de 0s e 1s, 
como é suposto. Não há expectativa geral, ou então a máquina entra em um loop infinito de 
impressão de brancos.

67 Tradução: Um número que é um 'número descrição' de uma máquina de círculo livre será chamado de número 
satisfatório. Turing mostra em seu documento que não pode haver nenhum processo geral que determine se um dado 
número é satisfatório ou não.



46

2.5 The Universal Computing Machine

A máquina que Turing descreve nesta seção hoje é conhecida como a Máquina de Turing 
Unversal, assim chamada porque é a única máquina que se precisa para implementar todos os 
processos de computação. As máquinas de computação individuais apresentadas anteriormente não 
servem para tal propósito. A máquina universal, no entanto, pode simular outras máquinas quando 
implementadas com suas S.D - Descrições Padrão. A Máquina Universal é o que podemos hoje 
dizer de máquina programável.

It is possible to ivent a single machine which can be used to compute any computable sequence. If 
this machine U is supplied with a tape on the beginning of which is written the S.D of some 

computing machine M, then U will compute the same sequence as M. In this section I explain in 
outline the behaviour of the machine. The next section is devoted to giving the complete table for 

U.68

Turing utiliza M como uma máquina arbitrária e U para representar a Máquina Universal. 
Quando se comenta sobre programas de computador, é comum se referir as entradas e saídas. Um 
programa lê entradas e escreve saídas. As máquinas descrita até agora basicamente não possuiam 
entradas porque elas começavam com a fita em branco. Elas apenas geram saída na forma de uma 
sequência de 0s e 1s, temporariamente intercaladas, as vezes, com alguns outros caracteres 
utilizados como marcadores ou tipo de rascunho.

Em contraste, a máquina universal U requer entrada real, especificamente uma fita que 
contenha a S.D de M - a sequência de letras A, C, D, L, N e R que descrevem todas as configurações 
de M. A máquina U lê e interpreta a S.D, em seguida imprime a mesma saída que M iria imprimir. 
Qualquer tentativa de emular M precisamente poderá facilmente resultar em escrever sobre essa 
S.D.

Segundo Turing U é suplantada com uma fita onde no início contém uma S.D da máquina M 
infinita em ambas as direções não tendo um começo. Turing está implicitamente restringindo a 
saída de U para a parte da fita após a S.D.

Let us first suppose that we have a machine M' which will write down on the F-squares the 
successive complete configurations of M.69

Lembrando que uma configuração completa é um "snapshot" ou seja, uma visualização 
instantânea da fita após a conclusão de uma operação, juntamente com a posição da cabeça de 
gravação na próxima m-configuração. As sucessivas configurações completas fornecem um 
histórico completo das operações da máquina. Nesta notação as sucessivas configurações completas 
estarão separadas por dois pontos. Dentro de cada configuração completa, a letra alemã que 
representa a próxima m-configuração precede o próximo símbolo digitalizado.

Or, better, we could transform this description (as in §5) by replacing each m-configuration by “D” 
followed by “A” repeated the appropriate number of times, and by replacing each symbol by “D” 

followed by “C” repeated the appropriate number of times. The number of letters “A” and “C” are 
to agree with the numbers chosen in §5, so that, in particular, “0” is replaced by “DC”, “1” by 

68 Tradução: É possível iventar uma única máquina que pode ser usada para computar qualquer sequência computável. 
Se esta máquina U for fornecida com uma fita no início do qual é escrito o S.D de alguma máquina de computação 
M, então U irá calcular a mesma sequência M. Nesta seção eu explico em esbouço o comportamento da máquina. A 
próxima seção é dedicada a dar a tabela completa de U.

69 Tradução: Vamos supor primeiro que temos uma máquina M que vai escrever sobre os F-quadrados as sucessivas 
configurações completas de M.
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“DCC”, and the blanks by “D”.70

Turing desenvolveu essa descriçao padrão para codificar os estados da máquina. Agora ele 
está propondo utilizá-la como  representação das configurações completas.

These substitutions are to be made after the complete configurations have been put together, as in 
(C). Difficulties arise if we do the substitution first.71

Aqui ele quis dizer que as m-configurações e as informações irão agora ser representados 
com múltiplos símbolos (por exemplo, um 1 torna-se DCC), de modo que deve-se tomar cuidado ao 
deslizar para a próxima m-configuração afim de que ela não quebre o código por símbolo.

In each complete configuration the blanks would all have to be replaced by “D”, so that the 
complete configuration would not be expressed as a finite sequence of symbols.72

A letra D representa um quadrado em branco. Cada configuração completa deve ser uma 
série ininterrupta de letras. 

If in the description of the machine II of §3 we replace  “o” by “DAA”, “” by “DCCC”, “q” by 
“DAAA”, then the sequence (C) become: 

DA:DCCCDCCCDAADCDDC:DCCCDCCCDAAADCDDC:...(C1)
(This is the sequence of symbols on F-squares.)73

 
Turing também está substituindo b por DA, espaços em branco por D e 0s por DC. O 

comentário refere-se à saída da máquina M. As máquinas formais M imprimem 0s e 1s nos F-
quadrados e utiliza os E-quadrados por outros símbolos a fim de auxiliá-los no cálculo dos 0s e 1s. 
Já a máquina M' imprime as sucessivas configurações completas de M em F-quadrados e utiliza as 
E-quadrados para auxiliar na construção dessas configurações completas que se sucedem.

As configurações completas representadas desta maneira podem ser difíceis de interpretar, 
no entanto, isso ajuda a não ter que representar cada D, com qualquer configuração ou um símbolo.

Se D for seguido por um ou mais A's, ele é uma configuração. O número da configuração é o 
número de A's.

Se D não for seguido por qualquer A, é um símbolo. D neste caso é seguido por zero ou mais 
C's. D por si só é um espaço em branco, DC é um 0, DCC é um 1 e mais C's indicam outros 
símbolos.

Pode-se dar a U uma fita contendo a S.D de qualquer máquina que se queira que U emule. U 
começa com uma fita na qual a S.D de M é impressa. Logo é responsável pela impressão das 
configurações completas sucessivas de M. A S.D e as configurações completas utilizam a mesma 
codificação. Cada configuração completa contém uma sequência de letras, na maior parte indicando 

70 Tradução: Ou, melhor, nós podemos transformar esta descrição (como em §5) por substituição de cada m-
configuração por "D" seguida por "A" repetido o número necessário de vezes e pela substituição de cada símbolo 
"D" seguido por "C" repetido o número necessário de vezes. O número de letras "A" e "C" estão de acordo com os 
números escolhidos em §5, de modo que, em particular, "0" é substituído por "DC", "1" por "DCC", e os espaços 
vazios por "D".

71 Tradução: Estas substituições são feitas depois das configurações completas serem colocadas juntas, como em (C). 
As dificuldades surgem, se fizermos a primeira substituição.

72 Tradução: Em cada configuração completa os espaços em branco que têm todos de ser substituído por "D", de modo 
que a configuração completa não será expressa como uma sequência finita de símbolos.

73 Tradução: Se na descrição da máquina II do §3 substituímos "o" por "DAA", "" por "DCCC", "q" por "DAAA", 
então a sequência (C) tornam-se:
     DA:DCCCDCCCDAADCDDC:DCCCDCCCDAAADCDDC:...(C1)
     Está é a sequência de símbolos nos F-quadrados
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símbolos impressos sobre a fita. Cada configuração completa também inclui um D seguido por um 
ou mais A's, indicando qual a próxima m-configuração que precede o símbolo digitalizado, por 
exemplo:

DAAADCC

Esta sequência de letras que aparece em uma configuração completa serve para indicar que a 
próxima m-configuração é q3 e o próximo símbolo digitalizado 1. Em algum local na S.D de M 
existe uma seqüência de letras que corresponde exatamente a essas indicações. (Se não, então algo 
de errado deverá ocorrer e M não será uma máquina de círculo-livre). Assim que U encontra a 
configuração correspondente, ela passa a ter acesso imediato a operação de configuração - o 
símbolo a ser impresso, um código indicando agora como mover a cabeça de gravação e a próxima 
m-configuração. U deve então criar uma nova configuração completa com base na última 
configuração completa e incorporar o carácter impresso e a próxima m-configuração.

A Máquina Universal pode ser concebida de maneira mais simples, desde que a primeira 
configuração completa de seu funcionamento seja considerada como trivial e cada passo de uma 
configuração completa para a próxima envolva apenas uma pequena mudança. É realmente apenas 
uma questão de comparar e copiar os símbolos, aqui Turing já definiu o conjunto de m-funções que 
executam tais tarefas.

It is not difficult to see that if M can be constructed, then so can M'. The manner of operation of M' 
could be made to depend on having the rules of operation (i.e., the S.D) of M written somewhere 

within itself (i.e within M'); each step could be carried out by referring to these rules.74

Por enquanto ele ainda está falando sobre M' ao invés de U, e M' imprime somente as 
configurações completas de M.

One thing is lacking: at present the machine M prints no figures.75

Não é muito simples identificar que M' (ou U) está sempre imprimindo configurações 
completas sucessivas de M sobre F-quadrados com letras A, C e D, os dois pontos separadores e a 
possibilidade de utilizar E-quadrados como um bloco de rascunho.  Na verdade Turing quer que M' 
possa imprimir todas as figuras (0s ou 1s) que aparecem na nova configuração, mas não na antiga. 
Quando você reduz uma máquina para a forma padrão (ou seja, apenas um símbolo impresso e um 
movimento da cabeça de gravação por operação), existem frequentemente ocasiões em que a 
máquina verifica um símbolo 0 ou 1 no seu caminho em outro lugar. A máquina deve reimprimir 0 
ou 1 nesses casos. M' deve ignorar as vezes em que M imprime 0 ou 1 sobre si mesmo. M'  - e por 
implicação, a Máquina Universal - deve imprimir um 0 ou 1 somente quando o símbolo lido for um 
branco.

74 Tradução: Não é difícil visualizar que se M pode ser construída, então assim M' também pode. O modo de operação 
de M' pode ser feito dependendo de ter as regras de funcionamento (isto é, o S.D) de M escritos em algum lugar 
dentro de si mesma (ou seja, dentro M'), sendo que cada passo pode ser realizado em referência a estas regras.

75 Tradução: Existe algo que está faltando: neste momento a máquina M não imprime figuras.
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2.6 Detailed description of the universal machine

A table is given below of the behavior of this universal machine. The m-configurations of which the 
machine is capable are all those occurring in the first and last columns of the table, together with 

all those which occur when we write out the unabbreviated tables of those which appear in the 
table in the form of m-functions. E.g., e(anf) appears in the table and is an m-function.76

A m-configuração anf  é parte da Máquina Universal. No fim da máquina, uma configuração 

particular, tem e(anf) em sua coluna da m-configuração final.

Turing agora mostra a tabela não abreviada onde anf é substituida por €

76 Tradução: Uma tabela é dada através do comportamento desta máquina universal. As m-configurações do qual a 
máquina é capaz são todas as que ocorrem na primeira e última coluna da tabela, juntas com todas que ocorrem 
quando escrevemos a tabela não abreviada dessas da qual aparecem na tabela na forma de m-funções. Por exemplo, 
e(anf) aparece na tabela e é uma m-função.
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Turing começa por descrever uma fita codificada com uma descrição padrão de alguma 
máquina. Esta é a fita que a Máquina Universal vai ler e interpretar.

When U is ready to start work the tape running through it bears on it the symbol ə on an F-square 
and again ə on the next E-square; after this, on F-squares only comes the S.D of the machine 

followed by a double colon “::” (a single symbol, on an F-square). The S.D consists of a number of 
instructions, separated by semi-colons.77

No início Turing mostrou cada configuração seguida por um ponto e vírgula, no entanto, a 
Máquina Universal requer que cada instrução inicie com um ponto e vírgula.

Para ilustrar o funcionamento de U, vamos fornecê-la com um simples M. Esta máquina é 
uma forma simplificada da máquina que imprime 0s e 1s alternado:

m-config. symbol operations final m-config.
      q1 S0  PS1, R q2
      q2 S0  PS2, R q1

Esta máquina simplificada tem apenas duas configurações ao invés de quatro e não pula 
nenhum quadrado. Aqui existe uma fita preparada de acordo com as direções de Turing, mas com 
os pontos e vírgulas que precedem cada instrução. Como a fita é extensa, segue a demonstração a 
título de ilustração apenas em duas linhas:

            ______________________________________________________________
_ _;___D___A___D___D___C___R___D___A___A_________________ə ə

                   __________________________________________________________
        ;___D___A___A___D___D___C___C___R___D___A__::__________

77 Tradução: Quando U está pronta para começar a trabalhar, a fita que passa por ela, tem sobre ela o símbolo ə em um 
F-quadrado e novamente ə no próximo E-quadrado; depois, em F-quadrados somente vem o S.D da máquina 
seguida por dois pontos duplos "::" (um único símbolo, em um F-quadrado). O S.D é constituído por um certo 
número de instruções, separados por ponto e vírgula.
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O duplo dois pontos separa as instruções de M a partir das configurações completas 
sucessivas de M que U irá imprimir. Turing relembra como essas instruções são codificadas:

Each instruction consists of five consecutive parts
▪ “D”  followed by a sequence of letters “A”. This describes the relevant m-

configuration.
▪  “D” followed by a sequence of letters “C”. This describe the scanned symbol.
▪ “D”  followed by another sequence of letters “C”. This describes the symbol into 

which the scanned symbol is to be changed.
▪  “L”, “R” or “N”, describing whether the machine is to move to left, right or not at 

all.
▪ “D” follwed by a sequence of letters “A”. This describes the final m-configuration.

The machine U is to be capable of printing “A”, “C”, “D”, “0”, “1”, “u”, “v”, “w”, “x”, “y”, 
“z”.78

Ao menos um A deve seguir um D para representar uma m-configuração. O símbolo D por si 
só significa um espaço em branco, um D com um C significa 0 e com dois C's significa 1. A 
Máquina Universal precisa imprimir configurações completas, as quais requerem as letras A, C, e 
D, e também precisa imprimir a sequência computável que é composta de 0 e 1. O uso de letras 
minúsculas na Máquina Universal serve como marcadores nos E-quadrados.

Turing depois apresenta uma última função requirida pela Máquina Universal.

78 Tradução: Cada instrução é composta por cinco partes consecutivas
(i)  "D", seguido por uma seqüência de letras "A". Esta descreve a m-configuração relevante.
(ii) "D", seguido por uma seqüência de letras "C". Esta descrever o símbolo lido.
(iii)"D" seguida de outra sequência de letras "C". Esta descreve o símbolo para o qual o símbolo digitalizado está 
para ser alterado.
(iv) "L", "R" ou "N", descrevem se a máquina é para mover a esquerda, direita ou nada.
(v)  "D" seguido por uma seqüência de letras "A". Esta descreve a última m-configuração.
A máquina de U é capaz de imprimir "A", "C", "D", "0", "1", "u", "v", "w", "x", "y", "z".
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A m-função con siginifica configuração. O trabalho da função con é marcar uma 
configuração com o símbolo dado como o segundo argumento supondo que a cabeça de gravação 
esteja no ponto e vírgula precedendo uma instrução:
            ______________________________________________________________

_ _;___D___A___D___D___C___R___D___A___A_________________ə ə
                   __________________________________________________________

        ;___D___A___A___D___D___C___C___R___D___A__::__________

A função con move a direita dois quadrados de cada vez, até encontrar um A. Ela imprime 
um α para a esquerda de A. A função con1 continua imprimindo marcadores para a direita de cada 
A até encontrar um D. Ela imprime um marcador para a direita de D e depois vai para con2. A 
função con2 imprime marcadores para a direita de cada C (caso houver). Para este exemplo, não há 
C's na configuração porque o quadrado digitalizado é um espaço em branco, de modo que o 
resultado é:
            ______________________________________________________________

_ _;___D___A___D___D___C___R___D___A___A_________________ə ə
                   __________________________________________________________

        ;___D_α_A_α_A_α_D_α_D___C___C___R___D___A__::__________

Turing utiliza a letra C para representar toda uma sequência de símbolos que definem uma 
configuração e a mesma letra é parte da S.D. A primeira frase do segundo parágrafo (iniciando "Na 
configuração final") indica que a cabeça de gravação fica a quatro quadrados para a direita do 
último quadrado da configuração (ou seja, o último quadrado do caracter digitalizado). A frase "C é 
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deixada sem marcação", que significa "A configuração é deixada sem marcação" somente se aplica 
quando o segundo argumento de con está em branco.

A descrição da Máquina Universal oculpa apenas duas páginas no documento de Turing. 
Turing tinha anteriormente definido suas m-funções com habilidade de tal modo que em muitos 

casos, as m-configurações de U simplesmente referem-se a uma função particular.

A m-função f encontra o duplo dois pontos que separa as instruções das configurações 
completas. Lembrando que, cada configuração completa mostra todos os símbolos na fita, com a m-
configuração anterior ao quadrado digitalizado. Quando uma máquina inicia, as primeiras m-
configurações são q1, que tem uma descrição padrão de DA. Isto é o que imprime b1, começando 
com dois pontos que irão delimitar cada configuração completa.
            ______________________________________________________________

_ _;___D___A___D___D___C___R___D___A___A_________________ə ə
                   __________________________________________________________

        ;___D___A___A___D___D___C___C___R___D___A__::__________
                   __________________________________________________________

        ;___D___A___...____________________________________________

A próxima m-configuração de U é anf. A função g procura a última ocorrência de seu 
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segundo argumento. Depois ela encontra os dois pontos (que antecedem a atual configuração 
completa), con marca a m-configuração com a letra y.
         ______________________________________________________________

_ _;___D___A___D___D___C___R___D___A___A_________________ə ə
                   __________________________________________________________

        ;___D___A___A___D___D___C___C___R___D___A__::__________
                   __________________________________________________________

        ;___D_y_A_y_D_y_..._______________________________________

Sempre que con está marcando uma m-configuração em uma configuração completa e trata 
de um quadrado em branco quando se está à espera de encontrar um D que represente o símbolo 
digitalizado, con1 imprime um D. Isto é como a fita se torna progressivamente enorme quanto mais 
quadrados são requeridos.

Agora, a máquina deve localizar a instrução cuja configuração corresponde aos símbolos na 
configuração completa marcada com y. Existem muitas instruções, no entanto, elas são fáceis de 
localizar porque cada uma é precedida por um ponto e vírgula. Estas instruções são testadas 
começando com a última instrução e funcionando em direção ao início.

Na primeira vez, fom encontra a última instrução (à direita), imprime um z após a vírgula e 
em seguida, marca a configuração que se segue usando con.
            ______________________________________________________________

_ _;___D___A___D___D___C___R___D___A___A_________________ə ə
                   __________________________________________________________

        ;_z_D_x_A_x_A_x_D_x_D___C___C___R___D___A__::__________
                   __________________________________________________________

        ;___D_y_A_y_D_y_..._______________________________________

O marcador z indica que essa instrução foi marcada. Em tentativas subseqüentes para 
encontrar uma correspondência, fom ignora todos os pontos e vírgulas que passaram previamente 
marcados com z.

A m-configuração tmp (outra abreviação para comparar) utiliza cpe para comparar a 
configuração marcada com x (que é a m-configuração e o símbolo digitalizado de uma instrução) e 
a configuração marcada com y (que é a corrente m-configuração mais o símbolo digitalizado 
indicado na configuração completa).

A função cpe apaga os marcadores quando compara as letras marcadas com os marcadores.
Se as configurações marcadas x e y não forem correspondente, então o primeiro argumento 

de cpe assume que é uma função e(apagar) que apaga todos x's restantes e os y marcadores 
eventualmente retiram de tom para tentar a próxima instrução.

No exemplo, anf1 irá re-marcar a m-configuração e o símbolo digitalizado na configuração 
completa, e fom irá marcar a próxima instrução.
            ______________________________________________________________

_ _;_z_D___A_x_D_x_D___C___R___D___A___A_________________ə ə
                   __________________________________________________________

        ;_z_D_x_A___A___D_x_D___C___C___R___D___A__::__________
                   __________________________________________________________

        ;___D_y_A_y_D_y_..._______________________________________

Desta vez, a função cpe invocada por tmp irá detectar uma correspondência entre a cabeça 
de gravação e sim. Todos os x e y marcadores terão desaparecido, mas os marcadores z 
permanecerão. O marcador z mais à esquerda antecede a instrução que U tem que realizar. Turing 
finaliza por enquanto:
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anf. Taking the long view, the last instruction relevant to the last configuration is found. It can be 
recognised afterwards as the instruction following the last semi-colon marked z. → sim.79

A m-configuração sim começa utilizando f para encontrar esse marcador e posicionar-se no 
ponto e vírgula que antecede a instrução. Observando que, a instrução tem cinco partes: a m-
configuração, o símbolo digitalizado, o símbolo para impressão, um L, N ou R e a m-configuração 
final.

A m-configuração sim1 refere-se a função com um segundo argumento em branco. Isto 
essencialmente ignora a m-configuração passada e o símbolo digitalizado, colocando a cabeça de 
gravação no segundo caracter da operação de impressão.
            ______________________________________________________________

_ _;_z_D___A___D___D___ə ə C___R___D___A___A_________________
                   __________________________________________________________

        ;___D___A___A___D___D___C___C___R___D___A__::__________
                   __________________________________________________________

        ;___D___A___D___..._______________________________________

As duas m-configurações sim2 e sim3 marca a operação (o símbolo a ser impresso e a letra 
que indica o movimento da cabeça) e a próxima m-configuração. A função e apaga o marcador z 
antes de ir para mf.

            ______________________________________________________________
_ _;___D___A___D___D_u_C_u_R_u_D_y_A_y_A_y_______________ə ə

                   __________________________________________________________
        ;___D___A___A___D___D___C___C___R___D___A__::__________

79 Tradução: anf. Perspectiva de longo prazo, a última instrução corresponde à última configuração encontrada. Pode 
ser reconhecido mais tarde como a instrução seguinte ao último ponto e vírgula marcado z. → sim
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                   __________________________________________________________
        ;___D___A___D___..._______________________________________

A m-configuração mf marca a última configuração completa. O primeiro argumento para a 
função g deve ser mf1 em vez de mf.

A m-configuração mf utiliza g para encontrar os dois pontos mais à direita. Que os dois 
pontos  precede a última configuração completa. A configuração completa está em F-quadrados e 
em geral, consiste principalmente de D's seguido por zero ou mais C's, cada um dos quais 
representa um símbolo na fita. 

A m-configuração mf1 olha para a m-configuração fixada dentro da configuração completa. 
Quando ela encontra um A, move a cabeça de gravação para a esquerda ao último símbolo do 
quadrado que antecede a m-configuração. Esse quadrado é marcado com x. Então mf3 chega aos 
dois pontos, mf4 assume. Ela usa con para pular a m-configuração e o caracter digitalizado. Ele 
interrompe quando encontra algo diferente de um C. Exceto para o caracter digitalizado, os outros 
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símbolos são marcados com w e finalmente mf5 imprime dois pontos. 
Aqui está uma configuração completa, que é um pouco mais complexa que os outros 

exemplos mencionado:

                   __________________________________________________________
        ;___D___C___D___D___A___D___C___D___D___C_____________

Esta configuração completa representa uma fita iniciando com um 0 (DC) e um espaço em 
branco (D). O próximo quadrado é o quadrado digitalizado, indicado pela configuração q1(DA). O 
quadrado digitalizado é um 0 (DC), que é seguido por um branco (D) e um 0 (DC). Quando mf é 
concebida dessa forma, a fita ganha o seguinte aspecto.

                   __________________________________________________________
        ;___D_v_C_v_D_x_D___A___D___C___D_w_D_w_C_w_;________

A única coisa desmarcada é a configuração (que consiste da m-configuração DA e o símbolo 
digitalizado DC).

No exemplo mais simples, não existe símbolos à esquerda da m-configuração e também não 
há símbolos à direita do quadrado digitalizado, assim os marcadores v, x e w não desempenham um 
papel:
            ______________________________________________________________

_ _;___D___A___D___D_u_C_u_R_u_D_y_A_y_A_y_______________ə ə
                   __________________________________________________________

        ;___D___A___A___D___D___C___C___R___D___A__::__________
                   __________________________________________________________

        ;___D___A___D___..._______________________________________

A operação e a m-configuração final da instrução é marcada com u e y e as outras diversas 
configurações completas são marcadas com y, x e w.

A Máquina Universal deve imprimir 0 ou 1 apenas se o quadrado digitalizado for branco. 
Essa é a tarefa de sh.
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O primeiro sh localiza o marcador u mais à esquerda e sh1 move a cabeça de gravação para 
esquerda três posições a ser colocado sobre o último símbolo representando o quadrado 
digitalizado. Esse símbolo deverá ser um D se o quadrado lido estiver em branco. Se não for D, 
então o resto dessas m-configurações serão iginoradas pelo movimento de inst.

Se o caracter lido for branco, então sh2 vai para sh3 e então sh3, sh4 e sh5. Elas checam se a 
instrução impressa é DC (a imprimir 0) ou DCC (imprime 1). Se assim for, em seguida pe2 imprime 
essa figura e os dois pontos no final da fita. A fita de exemplo agora se apresenta como:
            ______________________________________________________________

_ _;___D___A___D___D_u_C_u_R_u_D_y_A_y_A_y_______________ə ə
                   __________________________________________________________

        ;___D___A___A___D___D___C___C___R___D___A__::__________
                   __________________________________________________________

        ;___D___A___D___;____0____;_______________________________
A seção sh da tabela é obviamente mais simplificada por fazer utilização de números 

binários ao invés de decimais. Números decimais podem requerer oito ou mais m-configurações.
Se 0, 1 ou nada for impresso, a Máquina Universal vai para inst (que pode servir em termos 

descritivos como instrução). O último objetivo é obter a próxima configuração completa de M. A 
próxima configuração completa inclui todos os símbolos na configuração corrente marcada com x, 
y e w porque esses símbolos permanecerão inalterados. No entanto a m-configuração e o quadrado 
digitalizado serão substituídos com a m-configuração marcada y e o símbolo marcado com u.

A tabela inst teve outras referências para a função g.
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A função ce5 sequencialmente copia símbolos @ marcados para o fim da fita, limpando os 
marcadores em processo.

A m-configuração inst refere-se a g, em que vai para o símbolo marcado mais à direita u; 
esses símbolos são L, R ou N. A m-configuração inst1 lê o símbolo, limpa e então vai para inst1(L), 

inst(R) ou inst1(N) dependendo do símbolo.

Em todos esses três casos, o quadrado marcado v foi copiado primeiro para o final da fita, 
enquanto o w marcado é copiado mais tarde. Os símbolos v marcados são todos aqueles na parte 
esquerda da configuração completa até (e não incluindo) o quadrado à esquerda do quadrado 
digitalizado. Esse quadrado é marcado por x. Os símbolos w são todos aqueles à direita do quadrado 
digitalizado.

As três copias no meio de ce5 depende se a cabeça de gravação está se movendo para a 
esquerda, direita ou não. A ordem é:

Esquerda: Próxima m-configuração / Símbolo esquerdo da cabeça / Símbolo impresso.
Direita: Símbolo esquerdo da cabeça / Símbolo impresso / Próxima  m-configuração.
Nenhum: Símbolo esquerdo da cabeça / Próxima m-configuração / Símbolo Impresso.
Por exemplo, se a cabeça está se movendo para esquerda, então a próxima m-configuração é 



60

inserida antes do quadrado da esquerda da posição anterior da cabeça. Se a cabeça está pra direita, a 
próxima m-configuração vai para a direita do símbolo impresso.

Cada uma das funções ce5 vai para ov. A função e e todos os E-quadrados e vai para anf 
para o próximo movimento. A fita fica agora com esta aparência:
            _____________________________________________________________

_ _;___D___A___D___D___C___R___D___A___A________________ə ə
                   _________________________________________________________

        ;___D___A___A___D___D___C___C___R___D___A__::_________
                   _________________________________________________________

        ;___D___A___D___;____0____;___D___C___D___A__A_________

A segunda configuração completa contém o símbolo DC (significando 0) seguido por DAA, 
no qual indica a nova m-configuração q2. Assim Turing termina a seção em que descreve a sua 
máquina Universal.
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2.7 Application of the diagonal process

It may be thought that arguments which prove that the real numbers are not enumerable would also  
prove that the computable numbers and sequences cannot be enumerable. It might, for instance, be  

thought that the limit of a sequence of computable numbers must be computable.80

Turing está menciona o trabalho de Georg Cantor(1845 – 1918) sobre sua prova da não 
enumerabilidade dos números reais. Ele sugere a repetição do exercício de Cantor, mas dessa vez 
com uma enumeração dos números computáveis. Em ambos os casos, os números aproximan-se de 
um limite para o conceito de enumeração. Na prova de Cantor, esse limite tem que ser um número 
real. Cantor demonstrou que o limite foi na enumeração dos números reais, provando assim que os 
números reais não são enumeráveis.

Quando o mesmo processo é tentado com números computáveis, é visto que eles também se 
aproximam de um limite.

This is clearly only true if the sequence of computable numbers is defined by some rule.81

Por "sequência" Turing quis dizer, a seqüência de alfas e betas que se aproximam do limite. 
Esse  limite  é  um  número  computável  somente  se  podermos  calculá-lo  -  ou  seja,  podemos 
desenvolver algum algoritmo que nos diz o limite numérico abordado por estes alfas e betas. Se não 
houver uma forma de calcular esse limite, ele não será um número computável.

Or we might apply the diagonal process.82

Turing  coloca  o  resto  do  parágrafo  entre  aspas,  como  se  um argumentador  imaginário 
estivesse tentando nos convencer de que os números computáveis não são enumeráveis. 

If the computable sequences are enumerable, let αn be the n-th computable sequence, and let Φn(m) 
be the m-th figure in αn.83

Cada seqüência computável é uma série de 0s e 1s e cada um desses dígitos binários são 
representados por  Φ,  a  letra  grega fi.  As seqüências computáveis  podem ser listadas  como um 
excesso de índices como abaixo:

α1 =  Φ1(1)  Φ1(2)  Φ1(3) Φ1(4)   . . .
α2 =  Φ2(1)  Φ2(2)  Φ2(3)  Φ2(4)  . . .
α3 =  Φ3(1)  Φ3(2)  Φ3(3)  Φ3(4)  . . .

Let β be the sequence with 1 -  Φn(n) as its n-th figure.84

β é a diagonal com os 0s e 1s invertidos:

80 Tradução: Pode-se pensar que os argumentos que provam que os números reais não são enumeráveis também 
provam que os números computáveis e seqüências não podem ser enumeráveis. Pode, por exemplo, se pensar que o 
limite de uma sequência de números computáveis deva ser computável.

81 Tradução: Isto é claramente somente verdade se a sequência de números computáveis for definida por alguma regra.
82 Tradução: Ou podemos aplicar o processo diagonal.
83 Tradução: Se as seqüências computáveis são enumeráveis, vamos supor que αn seja a n-ésima seqüência 

computável, e deixar Φn(m) ser o m-ésimo valor em αn.
84 Tradução: Seja β a sequência com 1 - Φn(n) como seu n-ésimo valor.
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β = (1 – Φ1(1)) (1 – Φ2(2)) (1 – Φ3(3)) (1 – Φ4(4)) . . .

Since β is computable, there exists a number K such that 1 -  Φn(n) = Φk(n) all n.85

Para algum K, existe um αk na lista enumerada de números computáveis

β = αk = Φk(1) Φk(2) Φk(3) Φk(4)  . . .

Em geral para o dígito n: 1 – Φn(n) = Φk(n) ou 1 = Φk(n) + Φn(n)

Putting n = K, we have 1 = 2Φk(K), i.e. 1 is even. This is impossible. The computable  
sequences are therefore not enumerable.86

Isto é 1 = Φk(K) + Φk(K) 

Agora ele descreve a forma de calcular um número chamado  β com base nas sequências 
computáveis em uma lista enumerada, mas este número calculado não está na lista. Turing coloca a 
seguinte argumentação:

The fallacy in this argument lies in the assumption that β is computable.87

β é  calculado  a  partir  da  enumeração  de  sequências  computáveis,  por  isso  deve  ser 
computável.  Turing  definiu  números  computáveis  como aqueles  que  são calculáveis  por  meios 
finitos. Ele construiu máquinas imaginárias para calcular esses números imaginários, ele mostrou 
que cada máquina pode ser unicamente identificada por um número inteiro positivo chamado de 
Description Number ou D.N. Pelo fato dos inteiros serem enumeráveis, logo as máquinas de Turing 
também são e, consequentemente as sequências computáveis.

Em certo  sentido,  enumerar  a  Máquinas  de  Turing  é  uma tarefa  tal  como enumerar  os 
números inteiros positivos:

1
2
3
4
5
…

Todas as máquinas de Turing vão aparecer nesta lista, na forma de D.N e a partir deles nós 
podemos obter o  Standard Description ou  S.D para então estabelecer que a Máquina Universal 
tenha a seqüência computável. No entanto, nâo existe uma maneira de determinar exatamente quais 
inteiros positivos dessa lista são números de descrição de uma máquina círculo-livre.

Apenas recapitulando, uma máquina círculo-livre é aquela que realiza a impressão de 0s e 1s 

85 Tradução: Desde de que β seja computável, existe um número K de tal modo que 1 - Φn(n) = Φk(n) para todo n.
86 Tradução; Colocando n = K, temos 1 = 2Φk (K), isto é, 1 é par. Isto é impossível. As seqüências computáveis são, 

portanto, não enumerável.
87 Tradução: A falácia desse argumento reside no pressuposto de que β seja computável.
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em um fluxo constante sem interrupção. Embora a idéia de uma máquina que nunca para possa 
parecer "fora de controle", máquinas círculo-livre são necessárias para calcular números irracionais 
e os números racionais com repetição de dígitos. Mesmo quando imprime número racional como 
"0.1" (o equivalente binário do ½), é preferível que a máquina seja círculo-livre, imprimindo um e 
em seguida, uma sequência contínua de 0s:

.10000000...

Uma  máquina  circular,  por  outro  lado,  é  a  que  fica  presa  num ciclo  indesejável.  Uma 
máquina  circular poderia  manter  a  impressão  de  0s  sem  avançar  a  cabeça  de  gravação,  por 
exemplo, ou poderia sempre imprimir símbolos diferentes de 0 e 1.

Uma máquina de círculo-livre pode passar o resto do tempo em um ciclo que imprime pouco 
0s ou 1s e que pode ser satisfatória. Uma máquina circular poderia, por exemplo , ficar travada 
porque está direcionada para uma m-configuração que não existe, o que seria apenas um dos muitos 
problemas que poderiam ocorrer.

É preciso identificar os números de descrição das máquinas círculo-livre, porque esses são 
os únicos habilitados a serem interpretados pela Máquina Universal. Podemos ter enumerado com 
êxito, todas as máquinas de Turing em algum lugar dentro dessa lista de números inteiros positivos, 
mas nós não identificamos aqueles que são círculo-livre, por isso não podemos utilizá-los para gerar 
sequências computáveis.

Existem muitos inteiros que não são  números de descrição de qualquer máquina. Pode-se 
determinar se um número inteiro em particular é um  número de descrição bem formado,  o que 
significa que ele é dividido em instruções bem formadas, cada uma das quais começa com uma m-
configuração e assim por diante. É possível até mesmo determinar se a máquina refere-se a m-
configurações  que  não  estejam presentes  e  verificar  se  determinadas  m-configurações  não  são 
utilizadas. Tal processo deve determinar qual o número de descrição bem formado é o mais baixo.

Aqui é o início de uma enumeração dos números inteiros positivos onde as duas primeiras 
máquinas de Turing  círculo-livre de impressão-para-o-direita são identificadas:

1
2
3
4
5
…
313,3254,317 ← Este primeiro imprime 0's para direita
…
3,133,225,317 ← Este primeiro imprime 1's para a direita
…

Esssa  máquinas  são  simples  e  o  método  para  identificá-las  também  não  é  complexo. 
Complicado na verdade, como Turing mostrará e impossível é uma máquina que implementa um 
processo geral para determinar se um dado número inteiro em particular é o número de descrição de 
uma máquina círculo-livre.

Esse processo geral é precisamente o que é necessário para executar a diagonalização. Cada 
dígito de β está baseado em um número computável diferente, então computar β requer que todas as 
máquinas de  círculo-livre sejam identificadas. Turing prova que estas máquinas de círculo-livres 
não podem ser identificadas por meios finitários tal como o exigido pelo programa de Hilbert, o que 
significa  que  não  podemos  enumerar  explicitamente  as  sequências  computáveis.  Isto  implica, 
portanto, na negação de que β seja uma sequência computável.
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It would be true if we could enumerate the computable sequences by finite means, but the problem 
of enumerating computable sequences is equivalent to the problem of finding out whether a given  

number is the D.N of a circle-free machine, and we have no general process for doing this in a  
finite number of steps.88

Turing começou por tentar  aplicar a  prova da diagonalização de Cantor para seqüências 
computáveis, mas agora ele quer simplesmente explorar o que acontece quando se tenta identificar 
todos os números de descrição de máquinas círculo-livre.

In fact, by applying the diagonal process argument correctly, we can show that there cannot be any  
such general process.89

Se, como afirma Turing, não há nenhum processo geral para determinar se um particular 
número inteiro, é um número de descrição de uma máquina círculo-livre, então β não é computável, 
o  que  acaba  por  invalidar  a  prova clandestina de  que  as  seqüências  computáveis  não  são 
enumeráveis. Logo então, não diminui a crença de que as sequências computáveis sejam realmente 
enumeráveis desde que não inclua todos os números reais.

The simplest and most direct proof of this is by showing that, if this general process exists,  
then there is a machine which computes β.90

Ele está dizendo que não pode haver um processo geral para determinar se uma máquina em 
particular é círculo-livre porque, se houvesse, nós seríamos capazes de calcular β, de modo que, o 
argumento diagonal seria válido e as seqüências computáveis não seriam enumeráveis.

This proof, although perfectly sound, has the disadvantage that it may leave the reader with a  
feeling that “there must be something wrong”.91

Turing  prova  mais  diretamente  que  não  existe  uma  máquina  que  irá  determinar  se  um 
determinado inteiro é um número de descrição de uma máquina círculo-livre.

The proof which I shall give has not this disadbantage, and gives a certain insight into the  
significance of the idea “circle-free”.92

Ele está acrescentando que as implicações vão muito além deste pequeno exercício em teoria 
dos números.

Tudo  que  Turing  quer  agora  é  uma máquina  que  sirva  para  extrair  um dígito  de  cada 
seqüência computável. Ele não tem que se preocupar com subtrair os dígitos de um. Ele está indo 
realmente para tentar calcular algo um pouco mais simples do que β.

88 Tradução: Seria verdade se pudéssemos enumerar as seqüências computáveis por meio finitários, mas o problema de 
enumerar as sequências computáveis é equivalente ao problema de descobrir se um determinado número é o D.N de 
uma máquina círculo-livre, e não temos nenhum processo geral para fazer isso em um número finito de passos.
89 Tradução: Na verdade, através da aplicação correta do processo do argumento diagonal, podemos mostrar que não 

pode haver qualquer processo desta natureza em geral.
90 Tradução: A prova mais simples e mais direta disso é, mostrando que, se o processo geral existir, então também 

existe uma máquina que calcula β.
91 Tradução: Esta prova, embora perfeitamente sonorizada, tem a desvantagem de poder deixar o leitor com a sensação 

de que "deve haver algo de errado".
92 Tradução: A prova que eu darei não tem essa desvantagem e trará uma certa percepção sobre o significado da idéia 

de "círculo-livre".
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It depends not on constructing β, but on constructing β', whose n-th figure us 0n(n).93

Tanto  β e  β' são números definíveis.  β' é definível porque as instruções podem ser dadas 
como  a  forma  de  calculá-lo:  Enumerar  os  números  inteiros  a  partir  de  1.  Para  cada  número, 
determinar se ele é um número de descrição bem formado de uma Máquina de Turing. Se assim for, 
determine se a máquina é  círculo-livre. Caso positivo, calcula qual o número do n-ésimo dígito 
(onde n é mais do que o número de máquinas de círculo livres encontradas até agora). Esse dígito é 
o n-ésimo dígito de β'.

É  possível  perceber  que  β' está  completamente definido,  mas não pode ser  computado? 
Embora Turing não tenha definido instrução que possa parar a máquina, o problema que Turing está 
colocando agora  é estudado de maneira mais variada, conhecida como o Problema da Parada. 
(Termo originado no livro de Martin Davi's  1958 Computability and Unsolvability94).  Podemos 
definir uma máquina de Turing que determina se outra máquina vai parar ou continuar a rodar para 
sempre? Quando substituírmos a  idéia  de cirtularidade para parada,  isso se torna um problema 
similar. Pode uma máquina de Turing analisar outra Máquina de Turing e determinar o seu último 
destino?

Turing  começa assumindo que existe  uma máquina que determina se qualquer  máquina 
arbitrária  é  círculo-livre.  Na  discussão  a  seguir,  ele  se  refere  a  descrição  padrão  (standard 
description) em vez do número de descrição da máquina.

Let us suppose that there is such a process; that is to say, that we can invent a machine D which,  
when supplied with the S.D of any computing machine M will test this S.D and if M is circular will  

mark the S.D with the symbol “u” and if it is circle-free will mark it with “s”.95

A máquina D é a máquina de decisão. O “u” significa insatisfatório (ou seja, uma máquina 
circular) e “s” indica satisfatória (círculo-livre). Turing definiu esses termos no final do seção 5.

By  combining the machine D and U we could construct a machine H to compute the sequence β'.96

Na verdade, a máquina  H também precisa gerar números inteiros positivos e em seguida, 
convertê-los  para  descrições  padrão.  Para  cada  inteiro  positivo  que  H gera,  H usa  D para 
determinar se o número define uma máquina satisfatória. Se assim for, então H passa essa descrição 
padrão para  a  Máquina  Universal  U para  computar  a  sequência.  Para  a  n-ésima  seqüência 
computável, U precisa somente executar a máquina até o n-ésimo dígito. Esse dígito torna-se então 
o n-ésimo dígito de β'. Devido U estar sob o controlo de H,  H pode parar U quando tem o dígito 
especial que ele precisa.

É necessário para H verificar a descrição padrão com D primeiro porque não se quer que U 
fique presa executando uma máquina insatisfatória e que a máquina insatisfatória nunca imprima 
um dígito fazendo com que o processo fique preso não podendo avançar.

Turing não mostra realmente como essa máquina de decisão D se parece, de modo que deve 
ser uma grande dica que tal máquina seja impossível de implementar. Ou pelo menos, no mínimo, 
muito complexa. Como pode  D determinar que uma determinada máquina é círculo-livre, exceto 
imitando a máquina e rastreamento suas operações através de cada passo?

De qualquer modo,  D é similar a  U em que ele funciona com a Descrição Padrão (ou, de 
modo equivalente, um Número de Descrição) codificados em uma fita.

93 Tradução: Isso não depende da construção de β, mas na construção de β', cujo n-ésimo valor nos é 0n(n).
94 Martin Davis, Computability and Unsolvability, 70, 1952.
95 Tradução: Suponhamos que exista um tal processo, isto é, de que podemos inventar uma máquina D que, quando 

fornecida com o S.D de qualquer máquina de computação M vai testar esta S.D e se M for circular irá marcar o S.D 
com o símbolo "u" e se for círculo-livre vai marcá-lo com "s".

96  Tradução: Ao combinar a máquina D e U nós podemos construir uma máquina H para computar a sequência β'.
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The machine D may require a tape. We may suppose that it uses the E-squares beyond all symbols  
on F-squares, and that when it has reached its verdict all the rough work done by D is erased.97

Ele deixa para trás apenas um s ou u para o veredicto final.

The machine H has its motion divided into section. In the first N – 1 sections, among other things,  
the integers 1,2,...,N – 1 have been written down and tested by the machine D.98

O termo "dividido em seções" não significa que existem diferentes partes de H, que lidam 
com os números diferentes. Diferentes conjuntos de configurações para cada número exigiria que H 
fosse infinita. Turing está referindo-se a operações sequenciais ao longo de um período de tempo. O 
processo em si deve ser um problema geral que se aplica a todos os números inteiros: A máquina H 
gera números inteiros positivos, um após o outro, passa um de cada vez para D afim de determinar 
se é satisfatória e se assim for, utiliza  U para calcular um certo número de dígitos da seqüência 
computável.

In the N-th section the machine D tests the number N. If N is satisfactory, i.e., if it is the D.N of a  
circle-free machine, then R(N) = 1 + R(N-1) and the first R(N) figures of the sequence of which a  

D.N is N are calculated.99

Se  N for  3,133,225,317,  por  exemplo,  então  R(N-1) é  1.  (Veja a lista  acima de inteiros 
positivos  com  as  duas  primeiras  máquinas  satisfatórias  identificadas.)  Apenas  uma  máquina 
satisfatória foi descoberta até agora. A máquina  D irá determinar que  N é de fato o  Número de 
Descrição de  uma máquina  círculo-livre.  Assim,  R(N) é  definida  como 2  e  U calcula  os  dois 
primeiros dígitos da máquina definida por 3,133,225,317. Esses dois dígitos irão ser ambos iguais a 
1. H utiliza o segundo desses dígitos como o segundo dígito de β'.

The R(N)-th figure of this sequence is written down as one of the figures of the sequence β'  
computed by H.100

O caso mais usual,  é que o  D.N é ou não máquina de tudo ou uma máquina circular.

If N is not satisfactory, then R(N) = R(N-1) and the machine goes on to the (N+1)-th section of its  
motion.101

O ponto é que a H deve visualizar os Números de Descrição potenciais um após o outro e 
para cada um Número de Descrição satisfatório, H deve executar a máquina até o R(N)-th dígito.

Turing agora demonstra que H é círculo-livre. H simplesmente roda D para cada Número de 
Descrição potencial e D é círculo-livre pelas premissas originais.

97  Tradução: A máquina D pode necessitar de uma fita. Podemos supor que ele utiliza os E-quadrados além de todos 
os símbolos nos F-quadrados e que, quando chegou ao seu veredicto todo o trabalho duro feito pela máquina D é 
apagada.

98  Tradução: A máquina H tem o seu movimento dividido em seções. Nas primeiras seções N – 1 , entre outras coisas, 
os inteiros 1, 2,..., N – 1 tem sido escrito e testado pela máquina D.

99  Tradução: Na seção de N-th a máquina D testa o número N. Se N for satisfatório, isto é, se for o D.N de uma 
máquina círculo-livre, então R(N) = 1 + R (N-1) e o primeiro R(N) de figuras da sequência em que um D.N é N são 
calculados.

100 Tradução: A figura R(N)-th desta seqüência é escrita como uma das figuras da seqüência β' calculada por H.
101 Tradução: Se N não for satisfatória, então R(N) = R(N-1) e a máquina passa para a seção de (N +1)-th de seu 

movimento.
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From the construction of H we can see that H is circle-free. Each section of the motion of H comes  
to an end after a finite number of steps. For, by our assumption about D, the decision as to whether  
N is satisfactory is reached in a finite number of steps. If N is not satisfactory, then the N-th section  

is finished. If N is satisfactorym, this means that the machine M(N) whose D.N is N is circle-free,  
and therefore its R(N)-th figure can be calculated in a finite number of steps. When this figure has  
been calculated and written down as the R(N)-th figure of β', the N-th section is finished. Hence H 

is circle-free.102

H é uma máquina de Turing, então H tem um Número de Descrição (que Turing chama de 
K).  Em  algum ponto  H terá  que  lidar  com o  seu  próprio  Número  de  Descrição.  H terá  que 
determinar se H é círculo livre.

Now let K be the D.N of H. What does H do in the K-th section of its motion? It must test whether K 
is satisfactory, giving a verdict “s” or “u”. Since K is the D.N of H and since H is circle-free, the  

verdict cannot be “u”.103

Então Turing também acrescenta:
On the other hand the verdict cannot be “s”.104

O problema fundamental  é  que  H entra  em uma recursão  infinita.  Antes  H encontra  o 
número K (o Número de Descrição de si mesmo) H analisou todos os números inteiros positivos de 
1 a K–1. O número das máquinas círculo-livre até agora é R(K-1) e os primeiros R(K-1) dígitos do 
β' foram encontrados.

Qual é o R(K)-ésimo dígito de β'? Para obter esse dígito, H tem que localizar por meio de 
seu próprio funcionamento, o que significa ter que duplicar tudo até o ponto em que seja encontrado 
K e, em seguida, o processo começar novamente. É por isso que H não pode ser círculo-livre.

For if it were, then in the K-th section of its motion H would be bound to compute the first R(K-
1)+1 = R(K) figures of the sequence computed by the machine with K as its D.N and to write down  
the R(K)-th as a figure of the sequence computed by H. The computation of the first R(K)-1 figures  

would be carried out all right, but the instructions for calculating the R(K)-th would amount to  
“calculate the first R(K) figures computed by H and write down the R(K)-th”. This R(K)-th figure  

would never be found.105

H é a geração de uma sequência de dígitos com base nas sequências geradas por outras 
máquinas.  Isso  é  muito  íntegro  quando  pensamos  em  máquinas  de  gerar  seqüências  como  o 
equivalente binário de 1/3, π ou a raiz quadrada de 2, mas onde é que H obtêm os dígitos K desta 
seqüência que está sendo gerada? Ela tem que ter esse dígito a partir de si mesmo, mas que não faz  

102 Tradução: A partir da construção de H, podemos visualizar que H é círculo-livre. Cada seção do movimento de H 
chega ao fim após um número finito de passos. Pois, por nossa suposição sobre D, a decisão quanto se N é 
satisfatória é alcançado em um número finito de passos. Se N não for satisfatória, então a N-th seção é finalizada. Se 
N for satisfatória, isto significa que a máquina M(N), cujo D.N é N é círculo-livre e, por conseguinte sua figura 
R(N)-th pode ser calculada em um número finito de passos. Quando esta figura foi calculada e escrita como a figura 
R(N)-th de β', a seção N-th é finalizada. Portanto H é círculo-livre.

103 Tradução: Agora seja K o D.N de H. O que faz H na seção K-th de seu movimento? Deve testar se K é satisfatória, 
dando um veredicto "s" ou "u". Como K é o D.N de H e desde de que H é círculo-livre, o veredicto não pode ser "u".

104 Tradução: Por outro lado, o veredicto não pode ser "s".
105 Tradução: Porque, se fosse, então na seção K-ésima de seu movimento, H seria obrigada a computar o primeiro 

R(K-1)+1 = R(K) figuras da seqüência computada pela máquina com K sendo D.N para escrever o R(K)-th como 
uma figura da seqüência computada por H. O cálculo dos primeiros figuras R(K)-1 seriam realizadas sempre bem, 
mas as instruções para o cálculo de R(K)-th equivaleria a "calcular as primeiras figuras R(K) calculadas por H e 
anotadas em R(K)-th". Esta figura R(K)-th nunca seria encontrada.
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sentido porque H apenas obtem dígitos a partir de outras máquinas.
O problema ocorre quando H se depara com seu próprio Número de Descrição. Como foi 

visto, cada seqüência computável pode ser calculada por uma variedade de máquinas diferentes. H 
teria então que pular essas máquinas semelhantes também.

I.e., H is circular, contrary both to what we have found in the last paragraph and to the verdict “s”.  
This both verdicts are impossible and we conclude that there can be no machine D.106

Não pode haver qualquer processo geral para determinar se a máquina é círculo-livre. Por 
implicação, não pode haver um programa de computador  que irá  determinar o destino final  de 
outros programas de computador.

Turing também resolveu o paradoxo do processo diagonal. Ele estabeleceu que os números 
computáveis são enumeráveis, ainda que o processo diagonal pareça indicar que se possa criar um 
número computável que esteja na lista. Turing mostrou que o diagonal não pôde ser calculado por 
meio finitos e, portanto, não é quantificável. Números computáveis podem ser enumeráveis, mas 
não em num número finito de passos.

We can show further that there can be no machine E which, when supplied with the S.D of an  
arbitrary machine M, will determine whether M ever prints a given symbol (0 say).107

Aqui Turing lança a hipótese de um máquina E, no qual pode ser representada para "sempre 
ficar imprimindo". Turing precisa desta máquina E na seção final do documento quando ele a utiliza 
para provar que o Entscheidungsproblem não tem solução. Aqui, ele vai provar que E não pode 
existir, em primeiro lugar mostrar que a existência de E implica a existência de um processo para 
determinar se uma máquina imprime 0 infinitamente, mas isso implica a existência de um processo 
semelhante para determinar se uma máquina imprime 1 infinitamente de forma frequente. Se fosse 
possível determinar se uma máquina imprime 0 infinitas vezes ou 1 infinitas vezes seria possível 
determinar se uma máquina é círculo-livre.  Já foi demonstrado que um tal processo não existe, 
portanto a máquina E deve ser igualmente impossível.

Turing irá demonstrar isso através de um método diferente definindo variações da máquina 
arbitrária M.

We will first show that, if there is a machine E, then there is a general process for determining  
whether a given machine M prints 0 infinitely often. Let M1 be a machine which prints the same 

sequence as M, except that in the position where the first 0 printed by M stands, M1 prints 0]. M2 is  
to have the first two symbols 0 by 

replaced 0], and so on. Thus, if M were to print.108

ABA01AAB0010AB...,
then M1 would print 

106 Tradução: Ou seja, H é circular, contrária tanto ao que temos encontrado no último parágrafo e ao veredicto "s". 
Estes ambos veredictos são impossíveis e concluímos que não há máquina D.

107 Tradução: Podemos mostrar que ainda não pode haver máquina E que, quando alimentado com a S.D de um 
máquina arbitrária M, determinará se M sempre imprime um determinado símbolo (0 digamos).

108 Tradução: Vamos primeiro mostrar que, se houver uma máquina E, então existe um processo geral para determinar 
se uma determinada máquina M imprime 0 infinitamente e muitas vezes. Seja M1 uma máquina em que imprime a 
mesma sequência como M, exceto que na posição onde o primeiro 0 impresso por M, M1 imprime 0]. M2 é para ter 
os dois primeiros símbolos 0 substituidos por 0] e assim por diante. Assim, se M for imprimir 
ABA01AAB0010AB..., então M1 deve imprimir ABA0]1AAB0010AB... e M2 deve imprimir 
ABA0]1AAB0]010AB...
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ABA0]1AAB0010AB...
and  M2 would print 

ABA0]1AAB0]010AB...

Se você tivesse uma máquina M, seria possível definir uma máquina que lê a descrição 
padrão de M produza as descrições padrão de M1, M2 e assim por diante? Aqui Turing diz que sim, 
e ele chama isso de máquina F:

Now let F be a machine which, when supplied with the S.D of M, will write down successively the  
S.D of M, of  M1, of M2,... (there is such a machine).109

Para nos convencer de que F é plausível, vamos considerar que a máquina muito simples 
que alternativamente, imprime 0 e 1, isto é, a forma binária de 1/3, sem pular nenhum espaço

Todas  as  configurações  originais  foram  simplesmente  duplicados  e  dado  diferentes  m-
configurações. No primeiro conjunto de configurações, cada linha que imprime 0 agora imprime 0 
e, em seguida, vai para a configuração apropriada no segundo conjunto. M2 tem três conjuntos:

É possível notar que essas máquinas modificadas nunca entram nas configurações q2, mas 
isso é apenas um acaso desta máquina em particular, portanto, torna-se plausível a existência de F. 
Observe a relação entre essas máquinas M. Se M nunca imprime 0, então nem faz M1, M2 e assim 
por diante. Se M imprime 0 apenas uma vez, em seguida, imprime 0 nunca M1 e M2 e assim por 
diante. Se M imprime 0, duas vezes, em seguida, imprime M1, 0 uma vez e nunca 0 e M2. Se M 
imprime 0 infinitas vezes, em seguida, o mesmo acontece com M1, M2 e assim por diante.

Deve ser lembrado que o E é assumido para determinar se uma máquina sempre imprime 0.

We combine F with E and obtain a new machine, G. In the motion of G first F is used to write down 
the S.D of M, and then E test it, : 0 : is written if it is found that M never prints 0; then F writes the  

S.D of M1, and this is tested, : 0 : being printed if and only if M1 never prints 0, and so on.110

G utiliza  F para gerar os números de descrição de M,  M1,  M2 e assim por diante e  E para 
determinar se a máquina resultante nunca imprime 0. Se nunca a máquina resultante imprime 0, 
então G imprime 0. O resultado é este: Se M nunca imprime 0, ou imprime 0 apenas um número 
finito de vezes, então G imprime 0.

Now let us test G with E. If it is found that G never prints 0, then M prints 0 infinitely often; if G  
prints 0 sometimes, then M does bit print 0 infinitely often.111

Isso significa que G pode nos dizer que M imprime 0 infinitas vezes. Ele nos diz isso por 
nunca imprimir 0.

Similarly there is a general process for determining whether M prints 1 infinitely often. By a  
combination of these processes we have a process for determining whether M prints an infinity of  
figures, i.e. we have a process for determining whether M is circle-free. There can therefore be no 

109 Tradução: Agora vamos ver F ser uma máquina que, quando fornecida com o S.D de M, vai escrever 
sucessivamente o S.D de M, de M1, M2 de ... (existe uma tal máquina).

110 Tradução: Combinamos F com E e obtemos uma nova máquina G. No movimento de G primeiro F é usado para 
escrever o S.D de M, e em seguida, E testa ele, : 0 : está escrito, se é encontrado que M nunca imprime 0; então F 
escreve o S.D de M1, e esta é testado, : 0 : sendo impresso se e somente se M1 nunca imprimir 0, e assim por diante.

111 Tradução: Agora vamos testar G com E. Se for demonstrado que nunca G imprime 0, então M imprime 0 infinitas 
vezes; se G imprime 0 algumas vezes, então M imprimi poucos 0s infinitas vezes.



70

machine E.112

Em outra prova por contradição, Turing mostrou que E não pode existir, porque, em última 
instância implica a existência de D – a máquina que determina se qualquer máquina é círculo livre. 

The expression “there is a general process for determining...” has been used throughout this  
section as equivalent to “there is a machine which will determine …”. This usage can be justified if  

and only if we can justify our definition of “computable”.113

Turing, então aponta para outro aspecto desta demonstração de que não serão explorados a 
próxima parte deste texto. 

Turing começou pela interpretação da saída da Máquina Turing como números computáveis, 
no entanto as máquinas podem ser mais flexíveis do que isto.  Por exemplo,  considerando uma 
máquina que imprime uma seqüência como esta: 

0011010100010100010100010000010 ...

Isso pode parecer um número, mas na verdade é o resultado de uma máquina número primo 
que podemos denotar por IsPrime(n). Para a n-ésima figura nesta seqüência (começando com n 
igual a zero), IsPrime (n) é 1 se n é primo e 0 se n não é primo. A sequência impressa pela máquina 
indica que 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29 são todos números primos. 

For each of these “general process” problems can be expressed as a problem concerning a 
general process for determining whether a given integer n has a property G(n) [e.g. G(n) might  
mean “n is satisfactory” or “n is the Gödel representation of a provable formula”], and this is  

equivalent to computing a number whose n-th figure is 1 if G(n) is true and 0 if it is false.114

Turing agora de uma forma muito sutil, estabeleceu uma ligação entre suas máquinas de 
computação e a lógica matemática. Os símbolos 1 e 0 não servem apenas como dígitos binários, 
mas como George Boole concebeu há quase um século atrás, eles também podem simbolizar o 
verdadeiro ou falso.
 Considere-se um monte de funções  que têm argumentos  dos números  naturais  e  que os 
valores de retorno de verdadeiro e falso (ou 1 e 0):

IsPrime(n)
IsEven(n)
IsOdd(n)
IsLessThanTen(n)
IsMultipleOfTwentyTwo(n)

112 Tradução: Da mesma forma, há um processo geral para determinar se M imprime 1 infinitas vezes. Por uma 
combinação destes processos que têm um processo para determinar se M imprime uma infinidade de figuras, isto é, 
que têm um processo para determinar se M é círculo-livre. Não pode, portanto, ser nenhuma máquina E.

113 Tradução: A expressão "não é um processo geral para a determinação ..." tem sido usada ao longo desta secção 
como equivalente a "não é uma máquina que irá determinar ...". Esse uso pode ser justificado se e somente se 
justificar a nossa definição de "computável".

114 Tradução: Para cada um destes "processos gerais" problemas podem ser expressados como um problema relativo a 
um processo geral para determinar se um determinado número inteiro n tem uma propriedade de G(n) [por exemplo, 
G(n) pode significar "n é satisfatória" ou "n é a representação de Gödel de uma fórmula demonstrável"], e isto é 
equivalente a calcular um número cujo n-ésimo valor é 1 se G(n) for verdadeira e 0 se ela for falsa.
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e  assim  por  diante.  Estes  são  por  vezes  conhecidas  como  funções  booleanas  e  podem  ser 
implementadas por máquinas de Turing que imprimem sequências de 0s e 1s, para n igual a 0, 1, 2, 
3, e assim por diante.

Turing estabeleceu que essas sequências computáveis são enumeráveis. Assim, também, são 
os nomes das funções atuais.  Elas podem ser colocadas em ordem alfabética,  por exemplo.  Na 
notação  de  Cantor  dos  números  transfinitos,  a  cardinalidade  do  conjunto  de  todas  as  funções 
computáveis  booleanas  em  ordem  alfabética  dos  números  naturais  é  N0,  a  cardinalidade  dos 
conjuntos enumeráveis.

Cada função Booleana retorna verdadeiro ou 1 para um subconjunto dos números naturais. 
Por exemplo,  IsPrime retorna 1 para o seguinte  conjunto de números  naturais:  {2,  3,  5,  7,  11,  
13,. . .}.

Cada  uma  dessas  funções  booleanas  estam  associadas  a  um  subconjunto  diferente  dos 
números naturais. Lembrando que, o conjunto de todos os subconjuntos é chamado um conjunto de 
potência, e se o conjunto original tem uma cardinalidade de  N0, então o conjunto de alimentação 
tem uma cardinalidade de 2 ^ N0.

O conjunto de todas as funções booleanas  imagináveis tem uma cardinalidade de 2 ^  N0, 
enquanto o conjunto de todas as funções computáveis booleanas (e, de fato, o conjunto de todas as 
funções booleanas que podem ser descritas com um nome no idioma Inglês) tem uma cardinalidade 
de N0. Essa é outra grande diferença entre o possível e o computável.

No livro publicado em 1928 cujo o título é "Der engere Funktionenkalkul" ou "O Cálculo 
Funcional Restrito", o que nós conhecemos hoje como lógica de predicados de primeira ordem . Os 
autores afirmam: 

“Das Entscheidungsproblem ist gelost, wenn man ein Verfahren rennt, das bei einem vorgelegten 
logischen Audruck durch endlich viele Operationen die Entscheidung uber die Allgemeingultigreit 

bzw. Eefullbareit erlaubt... [Das] Entscheidungsproblem mub als das Hauptproblem der 
mathematischen Logik bezeichnet werden.”115

A utilização das palavras validade e satisfatibilidade por Hilbert e Ackermann indicam uma 
formulação semântica do problema de decisão.

Referindo-se ao cálculo funcional restrito de Hilbert com a letra K (talvez por Kalkul), 
Turing utiliza um vocabulário um pouco diferente para descrever o problema de decisão.

I propose, therefore, to show that there can be no general process for determining whether a given 
formula U of the functional calculus K is provable, i.e. that there can be no machine which, 

supplied with any one U of these formula, will eventually say whether U is provable.116

Ao utilizar a palavra provável, em vez de validade ou satisfatibilidade, Turing revela que ele 
está se tratando do problema de decisão do ponto de vista sintático. A abordagem sintática da lógica 
é relativa a um sistema de axiomas e regras de inferência. 

Uma fórmula é considerada demonstrável, ou seja, a fórmula é um teorema se a fórmula é 
um axioma, ou se é derivável dos axiomas utilizando regras de inferência. As abordagens 
semânticas e sintáticas da lógica de primeira ordem foram estabelecidas como equivalentes através 
do Teorema da Completude de Gödel de 1930. 

115 Tradução: O problema de decisão é resolvido quando sabemos que um procedimento com um número finito de 
operações determina a validade ou a satisfatibilidade de qualquer expressão dada. O problema de decisão deve ser 
considerado o principal problema da lógica matemática.

116 Tradução: Eu proponho, portanto, demonstrar que não pode existir um processo gerarl para determinar se uma dada 
fórmula U de um cálculo funcional K é provável, ou seja, que não pode existir uma máquina em que, elaborada com 
qualquer fórmulas U, irá eventualmente dizer se U é provável.
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It should perhaps be remarked that what I shall prove is quite different from the well-known results 
of Gödel. Gödel has shown that (in the formalism of Principia Mathematica) there are propositions 

U such that neither U nor — U is provable. As a consequence of this, it is shown that no proof of 
consistency of Principia Mathematica (or of K) can be given within that formalism. On the other 

hand, I shall show that there is no general method which tells whether a given formula U is 
provable in K, or, what comes to the same, whether the system consisting of K with — U adjoined 

as an extra axiom is consistent.117

Os teoremas de Gödel como  visto  anteriormente  sugerem  a existência de proposições 
indecidíveis que não podem ser provadas nem refutadas. O resultado de Gödel não forneceu a base 
de um procedimento geral de decisão. A prova de Turing foi a definição. Logo Turing encerra 
expondo sua argumentação contra a solução do  Entscheidungsproblem.

If the negation of what Gödel has shown had been proved, i.e. if, for each U, either U or — U is 
provable, then we should have an immediate solution of the Entscheidungsproblem.118

Turing nomeia a fórmula Un como Indecidível. Uma função fórmula Un(M) definida como 
um contra-exemplo - uma fórmula que nenhum procedimento geral de decisão pode analisar com 
sucesso.

117 Tradução: Eu devo talvez ter considerado que o que eu devo provar é sutilmente diferente dos bem conhecidos 
resultados de Gödel. Gödel demonstrou que (no formalismo do Principia Mathematica) existem proposições U tais 
que nem U nem não U são prováveis. Como uma consequência disto, ele demonstrou que nenhuma prova de 
consistência do Principia Mathematica (ou de K) podem ser dados dentro deste formalismo. Por outro lado, eu devo 
mostrar que não existe nenhum método geral em que diz se uma dada fórmula U é provável em K, ou o que torna-se 
o mesmo, se o sistema consistente de K com não U juntado como um axioma extra é consistente.

118 Tradução: Se a negação do que Gödel têm demonstrado possa ser provado, ou seja, se, para cada U, mesmo U ou 
não U for provável, então podemos ter uma solução imediata do Entscheidungsproblem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho  foi  iniciado  mostrando como a história da ciência se firmou, nas primeiras 
décadas do século XX, como um campo autônomo de estudos. Quando analisamos as mudanças 
ocorridas na história da ciência, verificamos que a maior parte destes estudos históricos do 
conhecimento científico, que promoveram importantes mudanças e debates, foi feita a partir da 
história da alguma ciência natural. Um outro questionamento levantado e que promoveu 
importantes debates na história e filosofia da ciência, foi quanto à idéia de racionalidade científica 
que guiava o pensamento moderno. A noção de uma racionalidade historicamente construída se 
contrapunha à idéia de uma razão universal e absoluta que fundamentaria a ciência Européia.

Ao longo do primeiro capítulo apresentei  algumas dessas teorias e as propostas sobre os 
estudos  da  matemática, lançando uma reflexão sobre algumas  teorias que mobilizaram os 
matemáticos da  Europa no início do século XX. Foram expostas algumas abordagens a fim de 
mostrar quais problemas motivaram a formação da escola de pensamento denominada formalista, 
uma das linhas de pensamento formada com o objetivo de tentar fundamentar a matemática 
eliminando os paradoxos e contradições a respeito do conceito de infinito. Foi apresentado algumas 
características do programa Hilbert e sua influência na teoria de Turing através do 
Entscheidungsproblem ou problema de decisão. Foi apresentado  de forma breve os teoremas de 
Gödel e apontado como eles de certa forma também influenciaram o trabalho de Turing. Depois dos 
trabalhos de Gödel e Turing, a concretização do programa de Hilbert tornou-se uma tarefa muito 
mais complexa.

No capítulo 2, foi apresentado uma descrição das principais seções que compõem 
documento em que Turing elabora sua formalização para o Problema de Hilbert. No decorrer deste 
capítulo foi possível identificar que muitos conceitos utilizados por Turing tinham paralelo junto a 
ideologia formalista. 

Como foi mostrado, a teoria de Turing se tornou um instrumento ou um modelo de como se 
pode construir programas de computador na medida em que define um método genérico para tal 
propósito, no entanto, também vimos que sua teoria gerou uma resposta negativa, contrariando as 
expectativas do programa idealizado por David Hilbert. 

 Visto sob este contexto pode-se observar como muitas descobertas surgem em meio a uma 
crise nos modelos de conhecimento e não de modo linear e cumulativo, tal como proposto pela 
visão positivista. Pode-se observar, que as crises desempenham muitas vezes uma espécie de pré-
condição necessária para a emergência de novas teorias, no caso as crises apontadas no programa 
formalista. Assim como ocorre com as ciências naturais, aqui reforço que o mesmo parece acontecer 
também com as ciências ditas formais como a lógica e a matemática. Outro ponto interessante se 
encontra no fato de ser comum, entre muitos epistemólogos, distinguir entre ciências naturais e 
ciências formais. No entanto, o estudo da História da Ciência coloca em dúvida esta dicotomia entre 
matemática e ciências naturais ao mostrar a estreita ligação que há entre ambas.119

Essas discussões filosóficas em relação aos fundamentos do conhecimento, moveram os 
mais importantes filósofos do século XX e têm implicações profundas nas teorias epistemológicas 
mais recentes. Por esse motivo seria difícil sustentar que os historiadores da matemática não tenham 
conhecimento dessa crise do fundacionismo. 

Ao apresentar as diferentes formas de se conceber o desenvolvimento histórico da 
matemática, um trabalho como este contribui com um pesquisador em história da matemática por 
permitir um olhar mais amplo em relação a seu objeto de estudo. A consciência das diferenças entre 
abordagens torna a leitura de um texto em história da ciência mais crítica. O que antes poderia ser 
tomado como a história de um determinado fato, passa a ser visto como uma forma de se contar esta 
história.

Assim espero ter demonstrado como a perspectiva diante do conhecimento sistematizado 

119 Molina, “Lakatos Filósofo da Matemática”, 2.
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pela nova historiografia da ciência, moveu discussões acerca da história da matemática e promoveu, 
diante da falha dos programas fundacionistas, uma reflexão epistemológica dentro desta disciplina.
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ANEXOS
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O Manifesto de Hilbert

Segue abaixo  o texto considerado como o principal  manifesto do chamado Programa de 
Hilbert. Este texto é uma tradução do Professor Dr. Walter Carnielli colocada em seu livro sobre 
fundamentos da matemática. Hilbert inicia neste trabalho, redigido pouco tempo após a divulgação 
do famoso paradoxo de Russell120, a busca da prova de consistência ou não contradição da 
aritmética. Todavia, só regressará ao tema dos fundamentos da matemática na conferência na 
sociedade de matemática suiça, em Zurique, no dia 11 de Setembro de 1917, publicada em 1918, e 
numa série de outros trabalhos publicados nos anos vinte.

“
Weierstrass, através de sua crítica de  penetrante, conseguiu uma sólida fundamentação para 

a análise matemática. Elucidando, entre outros, os conceitos de mínimo, função e quociente 
diferencial, ele removeu as falhas que ainda persistiam no cálculo infinitesimal, livrou-o de todas as 
noções vagas a respeito do infinitesimal e desse modo resolveu definitivamente as dificuldades 
advindas desse conceito.

Se em análise, hoje, existe harmonia e segurança no emprego dos métodos dedutivos 
baseados nos conceitos de número irracional e limite e se mesmo nas questões mais complexas da 
teoria das esquações diferenciais e integrais, não obstante o uso das mais variadas e engenhosas 
combinações de diferentes tipos de limite, existe unanimidade com respeito aos resultados obtidos, 
isso ocorre substancialmente devido ao trabalho ciêntífico de Weierstrass.

Contudo, a despeito da fundamentação que Weierstrass obteve para o cálculo infinitesimal, 
as disputas a respeito dos fundamentos da análise ainda não tiveram fim,

A razão dessas disputas consiste no fato de que o significado do infinito para a matemática 
ainda não foi completamente clarificado. De fato, a análise de Weierstrass eliminou o infinitamente 
grande e o infinitamente pequeno, reduzindo as proposições correspondentes a relação entre 
magnitudes finitas. Contudo o infinito ainda aparece nas séries numéricas infinitas que definem os 
números reais e no conceito de sistema de números reais, o qual é considerado como uma totalidade 
completa terminada.

Em sua fundamentação da análise, Weierstrass recorreu livre e reiteradamente às formas de 
dedução lógica envolvendo o infinito, como, por exemplo, quando se trata de todos os números 
reais com uma certa propriedade.

Portanto, o infinito pode reaparecer disfarçado na teoria de Weierstrass, escapando da sua 
aguda crítica e dái segue que o problema do infinito, no sentido do infinitamente grande e do 
infinitamente pequeno acabou se mostrando mera figura de linguagem, também o infinito na forma 
de totalidade, ainda utilizado nos métodos dedutivos, deve ser entendido como uma ilusão. Do 
mesmo modo em que operações com o infinitamente pequeno foram substituídas por operações 
com o finito que apresentam exatamente os mesmos resultados e as mesmas elegantes relações 
formais, os métodos dedutivos baseados no infinito devem ser substituídos por procedimentos 
finitos que produzam exatamente os mesmos resultados, isto é, que tornem possíveis as mesmas 

120O paradoxo de Russell é um paradoxo descoberto por Bertrand Russell (1872 - 1970) em 1901 publicado no 
clássico Principia Mathematica. O paradoxo descreve o seguinte: considere-se o conjunto M como sendo "o 
conjunto de todos os conjuntos que não se contêm a si próprios como membros". Formalmente: A é elemento de M 
se e só se A não é elemento de A.
 M = {A | A  ∉ A}

M é um conjunto bem definido. Será que M se contém a si mesmo? Se sim, não é membro de M de acordo com a 
definição. Por outro lado, supondo que M não se contém a si mesmo, tem de ser membro de M, de acordo com a 
definição de M. Assim, as afirmações "M é membro de M" e "M não é membro de M" conduzem ambas a 
contradições. 

vide: http://archive.org/details/principlesofmath005807mbp
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cadeias de provas e os mesmos métodos  de obtenção de fómulas e teoremas.
Esta é a intenção da minha teoria. Ela tem por objetivo estabelecer de uma vez por todas a 

confiabilidade definitiva dos métodos matemáticos, o que o período crítico do cálculo infinitesimal 
ainda não conseguiu, essa teoria deveria portanto completar o que Weierstrass aspirou conseguir 
com sua fundamentação da análise e para qual ele deu um passo essencial e necessário.

Mas a questão da clarificação do conceito de infinito leva em consideração uma perspectiva 
ainda mais geral. Um leitor atento encontrará a literatura matemática repleta de disparates e 
absurdos que têm sua raiz no infinito. Assim, por exemplo, quando se afirma à guisa de condição 
restritiva, que em matemática rigorosa somente um número finito de deduções é admissível numa 
prova -  como se alguém houvesse obtido uma prova com infinitas deduções!

Velhas objeções, que já se supunham há muito abandonadas, ainda reaparecem em novas 
formas. Por exemplo, apareceu recentemente a seguinte: embora possa ser possível introduzir um 
conceito sem perigo, isto é, sem obter contradições e mesmo que isso possa ser demonstrado, não 
está com isso a introdução do conceito ainda justificada. Não é essa precisamente a objeção que 
havia sido levantada contra os números complexos-imaginários quando se dizia: “De fato, seu uso 
não leva a nenhuma contradição.  No entanto, sua introdução não está justificada pois magnitudes 
imaginárias não existem”? Não; se, além da prova de consistência, a questão da justificação de uma 
medida tiver algum sentido, isso só pode consistir de seu grau de sucesso. Em qualquer atividade o 
sucesso é essencial; também aqui o sucesso é a suprema corte perante a qual todos se curvam.

Outros autores enxergam contradições – como fantasmas – mesmo onde nenhuma asserção 
foi proferida, a saber, no próprio mundo concreto das sensações, cujo funcionamento consistente é 
tomado como uma premissa essencial. Eu tenho sempre acreditado, contudo, que somente asserções 
e hipóteses na medida em que estas conduzem a asserções por meio de deduções, podem 
contradizer-se uma  às outras. A  opinião de que fatos e eventos possam contradizer-se uns aos 
outros me parece um exemplo primoroso de pensamento descuidado.

Através destas observações quero apenas mostrar que o esclarecimento definitivo da 
natureza do infinito, muito mais do que interessar ao conhecimento científico especializado, é 
necessário para a própria dignidade do intelecto humano.

O infinito, como nenhuma outra questão, abala tão profundamente as emoções humanas; o 
infinito, como nenhuma outra idéia, tão frutiferamente tem estimulado a mente; o infinito, como 
nenhum outro conceito, necessita ser esclarecido.

Se quisermos nos voltar a esta tarefa de clarificar a natureza do infinito, devemos 
primeiramente notar de maneira breve o sentido que na realidade é dado ao infinito. Vamos analisar 
primeiramente o que podemos aprender da física. A primeira impressão ingênua dos eventos 
naturais e da matéria é a de estabilidade e continuidade. Se considerarmos uma peça de metal ou um 
volume de um fluído, temos a impressão de que podemos dividi-los indefinidamente, que mesmo o 
pedaço menor deles ainda conservará as mesmas propriedades do todo. Porém, em todas as direções 
em que os métodos de investigação da física da matéria foram suficientemente refinados, chega-se 
às fronteiras da indivisibilidade, que não depende do fracasso de nossos esforços, mas da natureza 
própria das coisas. De tal modo que se pode considerar a tendência da física moderna como de 
emancipação do infinitamente pequeno; em lugar do antigo princípio natura non facit saltus 
poderíamos mesmo afirmar  o oposto, “a natureza dá saltos”.

É sabido que toda matéria é composta de pequenas partículas, os átomos, cujas combinações 
e ligações produzem toda a variedade de objetos macroscópicos. Mas a física não ficou só no 
atomismo da matéria. No fim do século passado [XIX] apareceu o atomismo da eletricidade, que 
parecia ainda mais estranho à primeira vista. Conquanto até aquele momento fosse vista como um 
fluído e considerada uma agente contínuo, a eletricidade mostrou-se constitúida de elétrons 
positivos e negativos.

Fora do domínio da matéria e da eletricidade existe ainda na física uma entidade onde vale a 
lei da conservação, a saber, a energia. Foi mostrado que nem mesmo a energia admite 
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incondicionalmente infinita divisibilidade.  Planck descobriu os quanta de energia.
Portanto, um contínuo homogêneo que admita o tipo de divisibilidade de forma que torne 

real o infinito através do pequeno não se encontra em nenhum lugar da realidade. A infinita 
divisibilidade contínuo é uma operação que existe somente em pensamento, uma mera idéia que de 
fato é rejeitada por nossas observações e nossas experiências da física e da química.

O segundo lugar em que nos deparamos com o problema de encontrar o infinito na natureza 
é na consideração do universo como um todo. Temos aqui que investigar a expansão do universo 
para determinar se ele contém algo infinitamente grande.

A opinião sobre a infinidade do mundo foi vigente durante muito tempo. Até Kant, e ainda 
mais adiante, não se punha em dúvida a infinidade do espaço.

Aqui de novo a ciência moderna, em particular a astronomia, reabriu a questão e tenta 
resolvê-la sem qualquer auxílio da defeituosa especulação metafísica, mas por raciocínios baseados 
em experimentos e na aplicação das leis da natureza. Severas objeções contra o infinito foram 
levantadas. A aceitação da infinitude do espaço segue necessariamente da gemoetria euclidiana. 
Embora a geometria euclidiana seja um sistema conceitual consistente, não segue daí que tenha 
existência real. Se o espaço é ou não euclidiano só pode ser decidido através de observação e 
experimentação. Na tentativa de se provar a infinidade do espaço é ilimitado, mas não que seja 
infinito. Ilimitabilidade e finitude não se excluem. A pesquisa matemática oferece na chamada 
geometria elíptica um modelo natural para um universo finito. O abandono da geometria euclidiana 
não é mais hoje em dia mera especulação matemática ou filosófica, mas é sustentado por 
considerações que originalmente não tinham nenhuma relação com a questão da finitude do 
universo. Einstein mostrou a necessidade de se abandonar a geometria euclidiana. Com base em sua 
teoria gravitacional, ele retoma as questões cosmológicas e mostra que em um universo finito é 
possível e todos os resultados da astronomia são compatíveis com a hipótese de um universo 
elíptico.

Podemos estabelecer que o universo é finito em relação a dois aspectos: ao infinitamente 
grande  e ao infinitamente pequeno. Porém pode perfeitamente acontecer de o infinito ter uma lugar 
justificado em nosso pensamento e que tenha aí o papel de um conceito indispensável. Vejamos 
como é a situação na matemática, interrogando primeiro a mais pura e ingênua criação do espírito 
humano, que é a teoria dos números. Consideremos  um exemplo da rica variedade de fórmulas 
elementares da teoria de números:

1² + 2² +...+ n² = 1/6n . (n+1) . (2n+1)

Dado que podemos substituir n por qualquer inteiro, por exemplo, n=2 ou n=5; esta fórmula 
contém implicitamente infinitas proposições. Está característica é essencial à fórmula e é por isso 
que ela representa a solução de um problema aritmético e precisa de uma prova, enquanto as 
esquações numéricas particulares

1² + 2² = 1/6 . 2 . 3 . 5

1² + 2² + 3² + 4² + 5² = 1/6  . 5 . 6 . 11

podem ser verificadas através de cálculo simples e são portanto individualmente desprovidas de 
interesse especial.

Uma outra concepção da noção de infinito completamente diferente e singular é encontrada 
no importante e frutífero método dos elementos ideiais. Mesmo na geometria plana elementar este 
método encontra aplicação. Neste caso os pontos e retas do plano possuem existência real 
originária. Para eles vale, entre outros, o axioma da conectividade, por dois pontos passa sempre 
uma e somente uma reta. Segue daí que duas retas podem se interseccionar no máximo em um 
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ponto, pois duas retas podem ser paralelas. Contudo, sabe-se que através da introdução de 
elementos ideais, a saber, de retas infinitamente longas e pontos no infinito, podemos obter como 
teorema que duas retas sempre se interceptam em um e somente um ponto. Estes elementos 
“infinitamente distantes”  têm a vantagem de tornar os sistema das leis de conexão tão simples e 
universal quanto possível. Ainda mais, por causa da simetria entre retas e pontos resulta o tão 
frutífero princípio da dualidade da geometria.

Outro exemplo do uso dos elementos ideais ocorre nas conhecidas magnitudes complexo-
imaginária da algebra, que simplificam os teoremas sobre a existência e quantidade de raizes de 
uma equação.

Tal como em geometria, infinitas retas paralelas entre si podem ser utilizadas na definição de 
um ponto ideal, também na aritmética certos sistemas infinitos de números podem ser considerados 
como idéias e constituem o uso mais genial do princípio dos elementos ideais. Se isso é feito num 
corpo algébrico de números, recuperamos as propriedades simples e bem conhecidas da 
divisibilidade, tais como valem para os números inteiros 1, 2, 3, 4,... Já chegamos aqui ao domínio 
da aritmética superior.

Vamos agora nos voltar a análise matemática, este produto mais fino e elaborado da ciência 
matemática. Vocês já conhecem o papel preponderante que o infinito aí desempenha e como de 
certa forma a análise matemática pode ser considerada uma sinfonia do infinito.

O enorme progresso realizado no cálculo infinitesimal resulta principalmente das operações 
com sistemas matemáticos com infinitos elementos. Como parece bastante plausível identificar o 
infinito com 'muito grande', logo aparecem inconsistências, os chamados paradoxos do cálculo 
infinitesimal, em parte já conhecido dos antigos sofistas. Constituiu progresso fundamental o 
reconhecimento de que muitos teoremas que valem para o finito (por exemplo, de que a parte é 
menor que o todo, existência de mínimo e máximo, intercâmbio da ordem dos termos entre soma e 
produto) não podem ser imediata e irrestritamente estendidos para o infinito. Afirmei no começo da 
minha conferência que estas questões tinham sido completamente elucidadas, notadamente como 
consequência da acuidade de Weierstrass e hoje a análise é não somente uma ferramenta  infalível 
como um instrumento prático para uso do infinito.

Mas a análise por si só não nos conduz à comprensão mais profunda da natureza do infinito. 
Esta nos é dada por uma disciplina que mais se aproxima de um método filosófico geral e que foi 
engendrada para lançar nova luz sobre o grande complexo das questões sobre o infinito. Esta teoria, 
criada por Georg Cantor, é a teoria dos conjuntos e estamos aqui interessados somente naquela parte 
única e original da teoria que forma o núclo central da doutrina de Cantor, a saber, a teoria dos 
números transfinitos. Esta teoria me parece o mais refinado produto do gênio matemático e uma das 
façanhas supremas da pura atividade intelectual humana. O que é, então, esta teoria?

Alguém que desejasse caracterizar brevemente a nova concepção do infinito que Cantor 
introduziu poderia afirmar que em análise lidamos com o ifinitamente grande e o infinitamente 
pequeno somente como conceito-limite, como algo a acontecer ou vir a ser, isto é, como infinito 
potencial. Mas este não é o verdadeiro infinito. Encontramos o verdadeiro infinito somente quando 
consideramos a totalidade dos números 1, 2, 3, 4,... como unidade completa, ou quando tomamos os 
pontos de um intervalo como uma totalidade que existe, de uma só vez. Este tipo de infinito é 
conhecido como infinito atual ou completado.

Frege e Dedekind, os mais célebres matemáticos por seus trabalhos nos fundamentos da 
matemática, usaram o infinito atual –  independentemente da intuição e da experiência, somente 
baseado na pura lógica e deduzindo toda a aritmética a partir dela. Dedekind chegou mesmo ao 
ponto de evitar o uso intuitivo de número finito, derivando este conceito a partir da noção de 
conjunto infinito. Foi Cantor, porém quem desenvolveu sistematicamente o conceito de infinito 
atual. Retomemos os dois exemplos de infinito citados: 1, 2, 3, 4, …

Os pontos do intervalo entre 0 e 1, ou, o que é o mesmo, a totalidade do números reais entre 
0 e 1;é bastante natural considerar estes exemplos do ponto de vista de sua magnitude, mas tal 
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tratamento revela resultados surpreendentes, conhecidos de todo matemático hoje em dia. De fato, 
quando consideramos o conjunto de todos os números racionais, isto é, as frações

1/2, 1/3,  2/3, 1/4, . . ., 3/7, . . . 

notamos que do ponto de vista de seu tamanho este conjunto não é maior que o dos inteiros: 
dizemos que os racionais podem ser enumerados. O mesmo vale para o conjunto de todas as raízes 
de números inteiros e também para o conjunto de todos os números algébricos. O segundo exemplo 
é análogo: surpreendentemente, o conjunto dos pontos de um quadrado ou cubo não é maior do que 
o conjunto dos pontos no intervalo de 0 a 1. O mesmo vale para o conjunto de todas as funções 
contínuas. Quem vivencia estes fatos pela primeira vez pode ser levado a pensar que do ponto de 
vista do tamanho existe um único infinito. Não. Os conjuntos em nossos exemplos (1) e (2) não são, 
como se diz, 'equipotentes'; de fato, o conjunto (2) não pode ser enunciado, senão que é maior que o 
conjunto (1). Encontramos aqui o que é  novo e característico da teoria de  Cantor: os pontos do 
intervalo não podem ser enumerados da maneira usual, isto é, contando 1, 2, 3, …  Mas já que 
admitimos o infinito atual, nada nos obriga a parar aí. Quando tivermos contando 1, 2, 3, . . . 
poderemos tomar os objetos assim enumerados como um conjunto infinito completado. Se, 
seguindo Cantor, chamarmos w a este tipo de ordem, então a contagem continua naturalmente 
como w + 1, w + 2,  . . . até w + w ou 1w.2 e daí de novo como w.2 + 1, w.2 + 2, w.2 + 3, . . . w.2 + 
w = w.3 - e novamente como w.2, w.3 -, w.4, …, w.w = w²,  w² + 1...

Estes são os primeiros números transfinitos de Cantor, chamados por ele de números de 
segunda classe. Obtemos estes números simplesmente estendendo o processo de contagem além da 
enumeração ordinária, isto é, através de uma continuação natural e unicamente determinada da 
contagem usual finita. Da mesma forma como, até agora, temos contado somente o primeiro, 
segundo, terceiro elemento de um conjunto, contamos também o w-ésimo, (w + 1)-ésimo, ww-
ésimo elemento.

A partir destes resultados pode-se perguntar se realmente podemos usar a contagem com 
respeito a tais conjuntos, que não são enumeráveis no sentido usual.

Cantor desenvolveu, com base nestes conceitos e com bastante sucesso, a teoria dos 
números transfinitos e formulou um cálculo para eles. Desta forma, graças ao esforço hercúleo de 
Frege, Dedekind e Cantor o infinito se fez rei e reinou com grande triunfo. Em vôo vertiginoso, o 
infinito atingiu o pináculo da glória.

A reação, porém, não se fez esperar e veio de maneira realmente dramática. Ela aconteceu 
de forma perfeitamente análoga à reação que havia ocorrido contra o cálculo infinitesimal. No afã 
do descobrimento de resultados novos e importantes os matemáticos prestavam pouca atenção à 
validade de seus métodos dedutivos; então, simplesmente como resultado da mera aplicação de 
definições e métodos dedutivos que já pareciam costumeiros, contradições começaram 
gradualmente a aparecer. A princípio esporádicas, foram se tornando mais e mais agudas e sérias, 
até chegar aos paradoxos da teoria dos conjuntos. Em especial, uma contradição descoberta por 
Zennelo e Russell teve um efeito catastrófico quando se tornou conhecida no mundo da matemática. 
Confrontados com este paradoxo, Dedekind e Frege abandonaram completamente seu próprio ponto 
de vista e bateram em retirada. Dedekind hesitou longo tempo antes de pemitir uma reedição de seu 
tratado que marcou época, Was sind und was sollen die Zahlen. Frege, num apêndice, teve de 
reconhecer que seu livro Grundgesetze der Mathematik estava no rumo errado. A doutrina de 
Cantor, também, foi atacada de todos os lados. A reação foi tão violenta que até os conceitos mais 
naturais e os métodos mais simples e importantes da matemática foram ameaçados e seu emprego 
esteve na iminência de ser considerado ilícito. Os defensores da antiga ordem, é claro, não faltaram, 
mas sua estratégia defensiva era muito débil e eles nunca puderam formar uma frente unida na 
defesa de seus pontos-chave. Os remédios contra os paradoxos eram demasiados e os métodos 
propostos variados demais. Deve-se admitir que o presente estado de coisas em relação aos 
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paradoxos é intolerável. Pense nisso: as definições e métodos dedutivos que todos aprendem, 
ensinam e utilizam  em matemática, o paradigma da verdade e certeza, levam a absurdos! Se o 
raciocinio matemático é defeituoso, onde encontraremos verdade e certeza?

Existe, contudo, um caminho satisfatório para evitar os paradoxos sem trair nossa ciência. 
As atitudes que nos ajudarão a achar este caminho e a direção a tomar são as seguintes:

1. Definições frutíferas e métodos dedutivos que tiverem uma esperança de salvamento 
serão cuidadosamente investigados, nutridos e fortalecidos. Ninguém nos expulsará do paraiso que 
Cantor criou para nós.

2. É necessário estabelecer para todas as deduções matemáticas o mesmo grau de certeza das 
deduções da teoria elementar dos números, onde ninguém duvida e onde contradições e paradoxos 
só ocorrem devido a nosso descuido.

O completamento desta tarefa só será possível quando tivermos elucidado completamente a 
natureza do infinito. Já vimos que o infinito não se acha em lugar algum da realidade, não importa 
de quais experimentos, observações e conhecimento lancemos mão. É possível que nosso 
pensamento a respeito da realidade seja tão distinto da própria realidade? Podem os processos de 
pensamento serem tão diferentes dos processos reais? Não parece claro, ao contrário, que, quando 
pensamos haver encontrado o infinito em algum sentido real, tenhamos na verdade sido meramente 
iludidos pelo fato de que frequentemente encontramos dimensões extremamente pequenas e grandes 
na realidade?

A dedução da lógica material121 já nos decepcionou ou nos deixou em posição dificil quando 
a aplicamos aos eventos ou coisas reais? Não - a dedução da lógica material é imprescindível! Ela 
nos decepcionou somente quando formamos definições abstratas, especialmente aquelas que 
envolvem objetos infinitários, nestes casos estivemos usando a lógica material de forma ilegítima, 
isto é, não atentamos suficientemente para os pré-requisitos necessáríos para seu uso correto. Ao 
reconhecer que existam tais pré-requisitos que devem ser levados em conta, encontramo-nos em 
pleno acordo com os filósofos, notadamente com Kant. Já Kant havia ensinado e isso é parte 
integral de sua doutrina, que a matemática faz  tratamento  independente da lógica, portanto a 
matemática não pode nem nunca poderá ser fundamentada somente na lógica. Consequentemente, 
as tentativas de Frege e Dedekind nesse sentido estariam fadadas ao fracasso. Como outra pré-
condição para o uso da dedução lógica e para as operações lógicas devem ser considerados objetos 
concretos extra-lógicos, que existem com base na experiência imediata previamente a todo 
pensamento.

Para que as deduções lógicas sejam seguras, devemos ser capazes de vislumbrar todos os 
aspectos destes objetos, e seu reconhecimento, distinção e ordenação são dados, juntamente com os 
próprios objetos, como coisas que não podem ser reduzidas a outras ou requerer qualquer redução. 
Tal é a filosofia básica que eu acredito necessária não só para a matemática, mas para toda 
comunicação, entendimento e pensamento científicos. Em especial na matemática, seu objeto deve 
consistir, desta forma, nos próprios símbolos concretos cuja estrutura é imediatamente clara e 
reconhecível.

Tenhamos presente a natureza e os métodos da teoria elementar finitária dos números. Esta 
teoria pode certamente ser construída a partir de estruturas numéricas, através de considerações 
materiais intuitivas. Mas certamente a matemática não consiste somente de equações numéricas e 
certamente não pode a elas ser reduzida. Contudo pode-se argumentar que a matemática é um 
aparato que, quando aplicado aos inteiros, sempre produz equações numéricas corretas. Mesmo 
assim, ainda temos de investigar a estrutura deste aparato o suficiente para garantir que ele de fato 
sempre produzirá equações corretas. Para levar a efeito tal investigação, dispomos somente dos 
mesmos métodos finitários, materiais concretos que servem para derivar equações numéricas na 
teoria dos números. Esta exigência científica pode ser de fato satisfeita, ou seja, é possível de uma 

121Traduzimos o termo alemão 'inhaltlich' como 'material' (por exemplo, em 'inhaltliche Logik' como lógica material 
no sentido de 'concreta').
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maneira puramente intuitiva e finitária - do mesmo modo como obtemos as proposições verdadeiras 
da teoria dos números, conseguir as intuições que garantam a confiabilidade do aparato matemático.

Consideremos a teoria dos números mais de perto. Na teoria dos números temos os símbolos 
numéricos: onde cada símbolo é intuitivamente reconhecido pelo fato de conter somente 1's. Esses 
símbolos numéricos que são nosso objeto de estudo não tem em si mesmo nenhum significado. 
Adicionalmente a eles, mesmo na teoria elementar dos números, temos outros que possuem 
significado e que servem para facilitar a comunicação: por exemplo, o símbolo 2 é usado como uma 
abreviação para o símbolo numérico 11 e 3 como uma abreviação para 111. Usamos ainda símbolos 
como +, = e > para comunicar proposições. Já 1 + 3 - 3 + 2 pretende comunicar o fato de que 2 + 3 
e 3 + 2, levando em conta as abreviações, são o mesmo e idêntico símbolo, a saber, o símbolo 
numérico 11111. Similarmente, 3 > 2 serve para comunicar o fato de que o símbolo 3, isto é, 111, é 
mais longo do que o símbolo 2, isto é, 11 ou, em outras palavras, que o último é parte própria do 
primeiro. 

Usamos também as letras a, b, c para comunicação122. Desta forma, b > a comunica o fato 
que o símbolo numérico b é mais longo do que o símbolo numérico a. Sob este ponto de vista, a + b 
= b + a comunica somente o fato de que o símbolo numérico a + b é o mesmo que b + a. O 
conteúdo material do que é comunicado pode também ser demonstrado através de regras de 
dedução material e de fato este tipo de tratamento pode nos levar bastante longe.

Gostaria de dar um primeiro exemplo onde este método intuitivo é transcendido. O maior 
número primo conhecido é o seguinte: (39 digitos)

p = 170 141 183 460 469 131 731 687 303 715 884 105 727

Pelo conhecido método de Euclides podemos dar uma demonstração, que cabe inteiramente 
dentro de nosso enfoque finitário de que existe pelo menos um novo número primo entre p + 1 e p! 
+ 1. A forma da proposição já é perfeitamente apropriada ao enfoque finitário, pois a expressão 
'existe' somente abrevia a expressão seguinte: é certo que p + 1 ou p + 2 ou p + 3... ou p! + 1 é 
primo. Mais ainda desde que é a mesma coisa, nesse caso, dizer que existe um número primo tal 
que é:

1. > p e simultaneamente,

2. ≤ p! + 1,

podemos chegar a  idéia de formular um teorema que expressa somente uma parte do teorema 
euclidiano, isto é, podemos formular um teorema que afirma que existe um primo > p. Embora este 
último teorema seja muito mais fraco em termos de conteúdo, já que afirma apenas parte da 
proposição euclideana e embora a passagem do teorema euclideano a este seja praticamente inócua, 
esta passagem envolve um passo transfinito quando a proposição parcial é tomada fora de contexto 
e considerada de forma independente.

Como pode ser isso? Porque temos uma proposição existencial! É verdade que tínhamos 
uma proposição similar no teorema euclidiano, mas naquele caso o 'existe', como mencionado, é 
apenas uma abreviação para "p + 1 ou p + 2 ou p + 3 ... ou p! + 1 é um número primo", exatamente 
como eu poderia dizer ao invés de "ou este pedaço de giz, ou este pedaço é vermelho" que "existe 
um objeto" com uma certa propriedade numa totalidade finita conforma-se perfeitamente ao nosso 
enfoque finitário. Mas uma proposição da forma "ou p + 1 ou p + 2 ou p + 3 ... ou (ad infinitum)... 
satisfaz uma certa propriedade" consiste na verdade em um produto lógico infinito. Uma tal 
extensão na direção do infinito, a menos que se tomem precauções adicionais, não é mais lícita que 
a extensão finito ao infinito no cálculo integral e diferencial sem cuidado adicional, ela nem tem 

122Utilizamos letras em negrito onde Hilbert utilizava letras góticas.
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significado.
De nossa posição finitária, uma proposição existencial da forma "existe um número com 

uma certa propriedade" em geral só tem significado como uma proposição parcial, isto é, como 
parte de uma proposição mais bem determinada. A formulação mais precisa, contudo, para muitos 
propósitos pode ser desnecessária.

Encontramos o infinito analisando uma proposição existencial cujo conhecido não pode ser 
expresso por uma disjunção finita. De modo similar, negando uma proposição geral, que se refere a 
símbolos numéricos arbitrários, obtemos uma proposição transfinita. Por exemplo, a proposição que 
se a é  um símbolo numérico então a + 1 = 1 + a vale sempre, de nossa perspectiva finitária é 
incapaz de negação. Veremos melhor isso se considerarmos que este enunciado não pode ser 
interpretado como uma conjunção de infinitas equações numéricas conectadas através de 'e' mas 
somente como um juizo hipotético que afirma algo no caso de ser dado um símbolo numérico.

A partir de nossa posição finitária, portanto, não se pode sustentar que uma equação como 
aquela dada acima, onde ocorre um símbolo numérico arbitrário, ou é válida para todo símbolo ou é 
refutada por um contra-exemplo. Um tal argumento, sendo uma aplicação da lei do terceiro 
excluído, fundamenta-se na pressuposição de que a asserção da validade universal desta equação é 
passível de negação.

De todo modo, constatamos o seguinte: se nos colocamos no domínio das asserções 
finitárias, como de resto deveríamos, temos em geral de conviver com leis lógicas muito 
complicadas. A complexidade torna-se insuportável quando as expressões 'para todo' e 'existe' são 
combinadas e involucradas. Em suma, as leis lógicas que Aristóteles professava e que a 
humanidade tem usado desde os primórdios do pensamento não mais valeriam. Podemos, é claro, 
desenvolver novas leis que valham especificamente para o domínio das proposições finitárias. Mas 
não nos traria nenhum proveito desenvolver tal lógica, pois não queremos nos livrar das leis simples 
da lógica de Aristóteles e ninguém, ainda que falasse a língua dos anjos, poderia impedir as pessoas 
de negar proposições gerais, ou de formar juizos parciais, ou de fazer uso do tertium non datur. 
Como devemos, então, proceder?

Vamos lembrar que somos matemáticos e que como matemáticos temos estado muitas vezes 
em situação precária, da qual fomos resgatados pelo método genial dos elementos ideais. Alguns 
exemplos ilustrativos do uso deste método foram vistos no início desta conferência.

Da mesma forma que i = √-1 foi introduzido para preservar da forma mais simples as leis da 
álgebra (por exemplo, as leis sobre existência e quantidade de raízes numa equação), da mesma 
forma que os fatores ideais foram introduzidos rara preservar leis simples de divisibilidade para 
números algébricos (por exemplo, um divisor comum ideal para os números 2 e 1 + √-5 pode ser 
introduzido, embora tal divisor na realidade não exista). Similarmente, para preservar regras 
formais simples da lógica de Aristóteles devemos suplementar as asserções finitárias com asserções 
ideais. É irônico que os métodos dedutivos que Kronecker tão veementemente atacava constituam a 
exata contraparte do que o próprio Kronecker tão entusiasticamente admirava no trabalho de 
Kummer na teoria dos números, e que ele apreciava mesmo como o mais alto feito da matemática.

De que forma obtemos asserções ideais? É um fato notável e ao mesmo tempo favorável e 
promissor que, para obter elementos ideais, precisemos apenas continuar de maneira óbvia e natural 
o desenvolvimento que a teoria dos fundamentos da matemática já traçou. De fato, devemos ter 
claro que mesmo a matemática elementar vai além da teoria intuitiva dos números. Esta não inclui, 
por exemplo, os métodos de computação algébrica literal. As  fórmulas da teoria intuitiva dos 
números têm sido sempre utilizadas  exclusivamente com o propósito de comunicar. As letras 
representam símbolos numéricos e uma equação comunica o fato de que dois símbolos coincidem. 
Em álgebra, por outro lado, as expressões literais são estruturas que formalizam o conteúdo material 
da teoria dos números. Em lugar de asserções sobre símbolos numéricos temos fórmulas que são 
elas próprias o objeto concreto de estudo. No lugar de provas na teoria dos números temos 
derivaçôes de fórmulas a partir de outras fórmulas, de acordo com certas regras determinadas.
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Ocorre, portanto, como vemos na álgebra, uma proliferação de objetos finitários. Até agora 
os únicos objetos eram símbolos numéricos como 1, 11,..., 11111. Estes constituíam o único objeto 
do tratamento material. Mas a prática matemática vai mais longe, mesmo na álgebra. De fato, 
mesmo quando uma asserção é válida de acordo com seu significado e pressupondo nosso ponto de 
vista finitário, como, por exemplo, no caso do teorema que afirma que sempre

a + b = b + a

onde a e b representam símbolos numéricos particulares, ainda nesse caso preferimos não usar esta 
forma de comunicação, mas substituí-la pela fórmula:

a + b = b + a

Esta última não constitui de maneira nenhuma uma comunicação com significado imediato, 
mas uma certa estrutura formal cuja relação com as antigas asserções finitárias;

2 + 3 = 3 + 2,

5 + 7 = 7 + 5,

consiste no fato de que, quando a e b são substituídos na fórmula pelos símbolos numéricos 2, 3, 5, 
7, obtêm-se proposições finitárias e este ato de substituição pode ser visto como um procedimento 
de prova, ainda que muito simples. Concluimos então que a, b, =, + e também as fórmulas 
completas a + b = b + a não possuem significado próprio tanto quantos símbolos numéricos. 
Contudo, podemos derivar outras fórmulas a partir destas, às quais podemos associar um 
significado, interpretando-as como comunicações a respeito de proposições finitárias. De maneira 
geral podemos conceber a matemática como uma coleção de fórmulas de duas espécies: 
primeiramente, aquelas às quais correspondem as comunicações de asserções finitárias com sentido 
e, em segundo lugar, outras fórmulas sem significado e que são a estrutura ideal da nossa teoria.

Qual era então nosso objetivo? Em matemática, por um lado, encontramos proposições 
finitárias que contêm somente símbolos numéricos, por exemplo:

3 > 2, 2 + 3 = 3 + 2 , 2 = 3, 1 ≠ 1

que, de nosso enfoque finitário, são imediatamente intuídas e compreendidas, sem recursos 
adicionais, estas proposições podem ser negadas, elas são verdadeiras ou falsas e podemos aplicar a 
elas a lógica aristotélica de maneira irrestrita, sem precauções especiais. Para elas vale o princípio 
da não-contradição, isto é, uma proposição e sua negação não podem ser ambas verdadeiras. Vale 
também o tertium non datur, isto é, uma proposição, ou sua negação, é verdadeira. Afirmar que 
uma proposição é falsa equivale a afirmar que a sua negação é verdadeira. Por outro lado, além 
destas proposições elementares não problemáticas, encontramos outras asserções finitárias mais 
problemáticas, como aquelas que não podem ser divididas em asserções parciais. Finalmente 
introduzimos as proposições ideais com o intuito de que as leis usuais da lógica possam valer 
universalmente. Mas desde que estas proposições ideais, isto é, as fórmulas, não significam nada 
uma vez que não expressam proposições finitárias, as operações lógicas não podem ser 
materialmente aplicadas a elas do mesmo modo como o são para proposições finitárias.

É portanto, necessário formalizar as próprias operações lógicas e demonstrações 
matemáticas. Uma tal formalização requer transformar relações lógicas em fórmula. Portanto, junto 
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com os símbolos matemáticos, precisamos também introduzir símbolos lógicos, tais como:

  & V   ⇒      ¬

   (conjunção)    (dijunção)    (implicação)     (negação)

e, juntamente com as variáveis a, b, c, devemos também empregar as variáveis lógicas, ou seja, as 
variáveis proposicionais A, B, C...

Como isso pode ser feito? Felizmente, a mesma harmonia preestabelecida que tantas vezes 
encontramos vigente na história do desenvolvimento da ciência - a mesma que ajudou Einstein, 
dando a ele o cálculo geral de invariantes já previamente trabalhado para sua teoria gravitacional - 
vem também em nossa ajuda: encontramos o cálculo lógico já previamente trabalhado. Na verdade, 
este cálculo lógico foi desenvolvido originalmente de uma perspectiva completamente distinta. Os 
símbolos do cálculo lógico foram originalmente introduzidos para comunicar. Contudo, é 
consistente com nossa perspectiva finitária negar qualquer significado aos símbolos lógicos, como 
negamos significado aos símbolos matemáticos e declarar que as fórmulas do cálculo lógico são 
proposições ideais sem qualquer significado próprio. Possuímos, no cálculo lógico, uma linguagem 
simbólica capaz de transformar asserções matemáticas em fórmulas e capaz de expressar a dedução 
lógica por meio de procedimentos formais. Em exata analogia com a transição da teoria material 
dos números à álgebra formal, tratamos agora os sinais e símbolos de operação do cálculo lógico 
abstraindo do seu significado. Desta forma, finalmente, obtemos, ao invés do conhecimento 
matemático material que é  comunicado através da linguagem comum, somente uma coleção 
fórmulas envolvendo símbolos lógicos e matemáticos que são gerados sucessivamente, de acordo 
com regras determinadas. Algumas dessas fórmulas correspondem a axiomas matemáticos e as 
regras segundo as quais fórmulas são derivadas umas das outras correspondendo  à dedução 
material. A dedução material é então substituída por procedimento formal governado por regras. A 
passagem rigorosa do tratamento ingênuo para o formal, portanto, é levada a efeito tanto pelos 
axiomas (os quais, embora originalmente vistos como verdades básicas têm sido tratados na 
axiomática moderna como meras relações entre conceitos), como pelo cálculo lógico (originalmente 
considerado como não mais que uma linguagem diferente).

Vamos agora explicar brevemente como podemos formalizar as demonstrações matemáticas.
Estamos portanto em posição de levar adiante nossa teoria da prova e construir um sistema 

de fórmulas demonstráveis, ou seja, de toda a matemática. Mas em nosso regozijo pela conquista e 
em particular pela nossa alegria em encontrar um instrumento indispensável, o cálculo lógico, já 
pronto de antemão e sem nenhum esforço de nossa parte, não devemos esquecer a condição 
essencial de nosso trabalho. Há apenas uma condição, embora seja uma condição absolutamente 
necessária, ligada ao método dos elementos ideais: a prova de consistência, pois a extensão de um 
domínio através da adição de elementos ideais só é legitimada se a extensão não causa o 
aparecimento de contradições no domínio inicial, ou seja, somente se as relações válidas nas novas 
estruturas continuarem a ser válidas no dominio anterior, quando os elementos ideais são 
cancelados.

O problema da consistência nas presentes circunstâncias é passível de ser tratado. Ele se 
reduz obviamente, a provar que a partir dos nossos axiomas e através das regras estabelecidas não 
podemos obter "1 ≠ 1" como a última fórmula numa demonstração, ou, em outros termos, que 1 ≠ 1 
não é uma fórmula demonstrável. Esta é uma tarefa que cabe no dominio do tratamento intuitivo. 
tanto quanto, por exemplo, a tarefa de obter uma prova da irracionalidade de raiz de 2 na teoria dos 
números, isto é, uma prova de que é impossível encontrar dois símbolos numéricos a e b que 
satisfaçam a relação a = 2.b, ou, em outras palavras, que não se pode neste caso produzir dois 
símbolos numéricos com uma certa propriedade. Similarmente, é nossa incumbência mostrar que 
um tal tipo de prova não se pode produzir. Uma prova formalizada, tal qual um símbolo numérico, é 
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um objeto concreto e visível. Podemos descrevê-la completamente, do começo ao fim. Mais ainda, 
o requisito de que a ultima fórmula seja 1 ≠ 1 uma propriedade concreta da prova. Podemos, de 
fato, demonstrar que não e possível obter uma prova que termine com aquela fórmula, e 
justificamos assim nossa introdução das proposições ideais.

E ainda uma agradável surpresa descobrir que, ao mesmo tempo, resolvemos um problema 
que tem estado ardente por longo tempo, a saber, o problema de provar a consistência dos axiomas 
da aritmética. Onde quer que o método axiomático esteja sendo usado surge a questão da provar a 
consistência. Nós seguramente não queremos na escolha, compreensão e uso das regras e axiomas, 
apoiar-nos somente na fé cega. Na geometria e nas teorias físicas o problema é resolvido reduzindo 
a consistência destas teorias a  dos axiomas da aritmética, mas obviamente este método não basta 
para provar a consistência da própria aritmética. Já que nossa teoria da prova, baseada no método 
dos elementos ideais, nos permite dar este último importante passo, ele deve ser a pedra 
fundamental da construção doutrinária da axiomática. O que já vivenciamos por duas vezes, uma 
vez com os paradoxos do cálculo infinitesimal, e outra vez com os paradoxos da teoria dos 
conjuntos, não ocorrerá uma terceira vez, nem nunca mais.

A teoria da prova que esboçamos não somente e capaz de prover uma base sólida para os 
fundamentos da matemática, mas também, acredito, pode prover um método geral para tratar 
questões matemáticas fundamentais, as quais os matemáticos até agora não foram capazes de 
manejar.

A matemática tornou-se uma corte de arbitragem, um supremo tribunal para decidir questões 
fundamentais - em bases concretas com as quais todos podem concordar e onde toda asserção pode 
ser controlada.

As alegações do assim chamado 'Intuiciunismo' modestas como possam ser - devem, em 
minha opinião, primeiro receber seu certificado de validade deste tribunal.

Um exemplo do tipo de questões fundamentais que podem ser tratadas deste modo é a tese 
de que todo problema matemático é solúvel. Estamos todos convencidos de que seja realmente 
assim. De fato, uma das motivações principais para nos ocuparmos de um problema mate aticoḿ  é 
que ouvimos este sempre grito dentro de nós: aí está o problema, ache a resposta; você pode 
encantá-la através do pensamento puro, pois não há ignorabimus em matemãtica. Minha teoria da 
prova não é capaz de suprir um método geral para resolver qualquer problema matemático - 
simplesmente tal método não existe; contudo, a prova de que a hipótese da solubilidade de todo 
problema matemático não causa contradição cai no escopo da nossa teoria.

Mas quero ainda jogar um último trunfo: para uma nova teoria, sua pedra-de-toque 
definitiva é a habilidade de resolver problema que, mesmo conhecidos há longo tempo, a teoria 
mesma não tenha sido expressamente projetada para resolver sua máxima.

Em resumo, vamos voltar ao nosso tema principal e tirar algumas conclusões a partir de 
nossas considerações sobre o infinito. Nosso resultado geral é que o infinito não se encontra em 
lugar algum na realidade. Não existe na natureza nem oferece uma base legítima para o pensamento 
racional - uma notável harmonia entre existencia e pensamento. Em contraste com os primeiros 
esforços de Frege e Dedekind, estamos convencidos de que certos conceitos e juízos preliminares 
são condições necessárias ao conhecimento científico, e que a lógica por si só é  suficiente. As 
operações com o infinito só podem ser tomadas seguras atraves do finitário.

O papel que resta ao infinito é somente o de uma idéia - se entendemos por uma idéia, na 
terminologia de Kant, um conceito da razão que transcende toda experiência e que completa o 
concreto como uma totalidade - em que podemos confiar sem hesitar graças ao quadro conceitual 
erigido por nossa teoria.

Finalmente, quero agradecer a P. Bernays por sua inteligente colaboração e valiosa ajuda, 
tanto na parte técnica quanto editorial especialmente em relação à prova do teorema do contínuo.”123

123 Carnielli, Logic and the Fundations of Mathematics, 72-83, 2008.
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A Lista de Problemas

Os  problemas  de  Hilbert  são  um  conjunto  de  questões  não  resolvidas  em  matemática 
propostas por Hilbert. Dos 23 que foram propostos, 10 foram na verdade apresentados no segundo 
Congresso Internacional em Paris em 8 de agosto de 1900. Tais questões foram projetadas para 
servir de exemplo aos tipos de problemas cujas soluções levariam ao aprofundamento da disciplina 
matemática.  Como  tal,  alguns  eram  áreas  de  investigação  e,  portanto,  não  estritamente 
"problemas".124

1. "O problema de Cantor do número cardinal do contínuo." A questão de se existe um 
número transfinito entre um conjunto enumerável e os números do contínuo foi respondidas por 
Gödel e Cohen na sua solução para a hipótese do contínuo no sentido de que a resposta depende da 
versão particular da teoria dos conjuntos assumida. A questão de se o contínuo de números pode 
considerado um conjunto rigorosamente está é relativa ao axioma da escolha de Zermelo. Em 1963, 
o  axioma  da  escolha  demonstrou  ser  independente  de  todos  os  outros  axiomas  da  teoria  de 
conjuntos. Há um consenso geral sobre se estes resultados proporcionam uma solução para este 
problema.

2.  "A compatibilidade  dos  axiomas  aritméticos".  O Teorema de  Gödel  da  incompletude 
indicou que isto não pode ser provado, que os axiomas da lógica são consistentes no sentido de que 
qualquer sistema formal forte o suficiente para formular a sua própria consistência pode provar sua 
própria consistência se e somente se for inconsistente. Não há indícios de que exista resultados 
fornecendo uma solução de Gödel ou Gentzen .

3.  Dê  dois  tetraedros  que  não  podem  ser  decompostos  em  tetraedros  congruentes 
diretamente ou por tetraedros congruentes adjacentes. Max Dehn (1878 - 1952) mostrou que um 
tetraedro regular  não pode ser  decomposto num número finito  de tetraedros  congruente  com a 
possibilidade de ser remontado para fazer um cubo.

4. Descubra geometrias cujos os axiomas sejam os mais próximos da geometria euclidiana 
desde que suas incidências e ordenação fiquem mantidos, os axiomas de congruência enfraquecidos 
e  o equivalente do postulado paralelo omitido.  Este  problema foi resolvido por Geoges Hamel 
(1887 - 1954).

5. Pode a hipótese de diferenciabilidade para funções de definição de um grupo de contínua 
transformação ser evitado? Resolvido por John von Neumann  (1903 - 1957), em 1930, para os 
grupos bicompactos. Andrew Gleason (1921 - 2008) em 1952 mostrou que a resposta também é 
"sim" para todos os grupos localmente bicompactos.

6.  Pode  a  física  ser  axiomatizada?  Com  o  surgimento  da  Teoria  da  Relatividade  e  da 
Mecânica Quântica, o problema tornou-se rapidamente obsoleto. No entanto, pode-se notar que a 
Física teórica e a Matemática se aproximam cada vez mais. Atualmente, existem vários axiomas 
usados na física quântica: Os Axiomas de John von Neumann, os Axiomas de Wightman entre 
outros.

7. Seja α ≠ 1 ≠  0 algébrico e β irracional. É, então, αβ transcendental? Em particular, é a 
constante de Alex Gelfond (1906 - 1968)

8.  Provar  a  hipótese  de  Riemann.  A conjectura não tem sido provada nem refutada,  no 

124 Vide: http://www.clarku.edu/~djoyce/hilbert/

http://www.clarku.edu/~djoyce/hilbert/
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entanto estima-se que a solução do problema ainda esteja longe.

9. Construir generalizações do teorema da reciprocidade da teoria dos números. Resolvido 
por Emil Artin em 1927.

10. Existe um algoritmo universal para resolver equações diofantinas? A impossibilidade de 
se obter uma solução geral foi comprovada por Yuri Matiyasevich (1947) em 1970, demonstrando 
que a relação n = Fm é Diophantina. 

11. Estender os resultados obtidos para os campos quadrática aos campos arbitrários inteiros 
algébricos. O teorema de Hasse-Minkowski resolve o problema sobre os racionais e siegel resolveu-
o para outros anéis íntegros.

12. Estenda um teorema de Kronecker para campos arbitrários algébricos explicitamente a 
construção de campos de classe Hilbert usando valores especiais. Este problema em aberto é de 
multiplicação complexa num campo imaginário quadrático.

13. Mostrar a impossibilidade de resolver a equação de grau geral sétimo por funções de 
duas variáveis. Demonstrado por Kolmogorov (1903 - 1983) em 1954.

14. Mostrar a finitude de sistemas de funções relativamente integrais. Nagata (1927 – 2008) 
deu um contra-exemplo, em 1959, que mostrou a falsidade da conjectura.

15.  Justificar  geometria  enumerativa  Schubert.  Resolvido  por  Bartel  Leendert  van  der 
Waerden (1903 - 1996) em 1930. 

16. Estudar a topologia de reais curvas algébricas e superfícies. O problema está em aberto, 
uma investigação das posições relativas das marcas das curvas álgebricas de ordem n.

17. Encontrar uma representação de forma definitiva por quadrados. Resolvido por Emil 
Artin (1898 - 1962) em 1927.

18. Construir  espaços com poliedros congruentes.  O problema foi  resolvido por Ludwig 
Bieberbach (1886 - 1982) em 1910.

19.  Analisar  o  caráter  analítico  de  soluções  para  problemas  variacionais.  Resolvido  por 
Sergei Bernstein(1880 - 1968) em 1929.

20. Resolver problemas de valor de contorno geral. O resultado foi descoberto por solução 
em casos não-lineares.

21. Resolver equações diferenciais dadas um grupo monodromia. Mais tecnicamente, provar 
que sempre existe um sistema fuchsianas com singularidades dadas e um grupo monodromia dado. 
Foi encontrado uma solução negativa em 1989 por B. Bolibruch

22.  Uniformização de relações analíticas por meio de funções automórfica. Resolvido por 
Henri Poincaré (1854 - 1912) em 1907.

23. Estender os métodos de cálculo das variações. Este problem está em aberto
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