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Resumo: Máquinas de Zenão são descritas na literatura como máquinas capazes de 
efetuar um número infinito de operações em um intervalo de tempo finito. Isso se deve a sua 
capacidade de “acelerar” seu funcionamento segundo uma série convergente de intervalos tem-
porais. Há controvérsias tanto em relação ao estatuto lógico destas máquinas quanto ao supos-
to ganho teórico em relação a uma maquina de Turing (MT) convencional. Um dos pontos deste 
debate é o paradoxo gerado, por um lado, pelo fato de uma máquina de Zenão poder, suposta-
mente, ser considerada uma MT (por satisfazer as condições conceituais de uma tal máquina) e, 
por outro lado, pela sua capacidade de resolver problemas que nenhuma MT pode resolver como, 
por exemplo, o “problema da parada”. Copeland e Shagrir (2011) procuram dissolver este parado-
xo por meio de algumas distinções conceituais. Em particular, os autores fazem uma distinção 
entre uma concepção purista e uma concepção realista das MT. Segundo a concepção purista, MT 
são entidades abstratas, acerca das quais não faz sentido perguntar o “tempo” que elas levaram 
para calcular o valor de uma determinada função. Assim, elas não podem ser “aceleradas”, já que 
este atributo é apenas próprio a uma máquina física, mas não a uma MT. A concepção realista das 
MT, por outro lado, concede a estas o estatuto de um objeto físico, sujeito a todas as contingên-
cias a que esses objetos são expostos. No fim do artigo, Copeland e Shagrir deixam em aberto a 
questão de qual concepção seria a correta. Argumentaremos, por meio da distinção wittgenstei-
niana entre “cálculo” e “experimento”, que não se trata de decidir qual concepção é correta, mas 
apenas de separar aquilo que é cálculo daquilo que é a aplicação gramatical do cálculo. A “má-
quina de Turing pura (abstrata)” corresponde, na concepção de Wittgenstein do cálculo, a um 
conjunto de regras a que são submetidas as descrições do comportamento de uma máquina físi-
ca. Tal máquina abstrata não “profetiza” o estado da máquina física no decorrer do tempo, mas 
apenas determina o que conta como “resultado correto” e “resultado incorreto” de uma tal má-
quina. A máquina abstrata, por não especificar o resultado de um suposto cálculo infinito, dei-
xa de ser regra, o que pode ser mostrado pelo fato de que o comportamento físico da máquina 
não pode ser descrito, no estado correspondente, nem como “correto” nem como “incorreto”.
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A década de trinta do século passado foi marcada pelas diversas tentativas de se definir mate-
maticamente a noção informal de procedimento efetivo ou de função computável. Motivos não 
faltaram para estes empreendimentos que, como a história nos conta, foram não apenas bem su-
cedidos, mas também acabaram por convergir em torno de um mesmo resultado, apesar de par-
tirem de caminhos diversos. Dentre estes motivos, vale a pena destacar três, a fim de sublinhar 
o caráter multidisciplinar do resultado. O primeiro deles, talvez o mais relevante para a filosofia 
da matemática, foi a necessidade de se obter uma definição precisa dos limites do raciocínio fi-
nito e regrado. O traço exato destes limites era imprescindível para uma avaliação das pretensões 
do programa de Hilbert, programa que buscava fundamentar a matemática clássica a partir de 
raciocínios efetivos, “finitários”. O segundo motivo, de grande interesse para a lógica, foi o cha-
mado “problema da decisão” (Entscheidungsproblem), que consistia na questão da existência ou 
não de um procedimento efetivo que decidisse acerca da validade de uma fórmula da lógica de 
primeira ordem. Por fim, havia o décimo problema de Hilbert ([1900], p. 421), um problema es-
tritamente matemático que perguntava pela existência de um procedimento efetivo para decidir 
se uma dada equação diofantina possuía solução.

A ideia central de todas essas tentativas é que um procedimento efetivo sempre envolve a 
execução de um algoritmo que termina e que produz, ao término de sua execução, aquilo que se 
espera como resultado do procedimento. Um algoritmo, por sua vez, pode ser entendido como 
um conjunto de instruções passo a passo (dadas anteriormente a sua execução) para a manipula-
ção de símbolos, sendo que cada passo é claramente especificado de modo completo e detalhado. 
Além disso, os passos de um algoritmo ou são elementares, quando efetuam uma única operação 
com os símbolos, ou podem ser desmembrados em uma sequência finita de passos elementares. 
O algoritmo, portanto, não deixa margem para dúvidas acerca do que fazer em uma determi-
nada situação durante sua execução. Pressupõe-se que a execução de um algoritmo não depen-
de do exercício de nenhuma faculdade além do entendimento básico destes passos elementares 
que o compõem. Em particular, não é necessário o uso de conhecimentos externos ou de uma 
faculdade intuitiva para se executar um algoritmo. Tampouco é preciso conhecer o significado 
dos signos por ele manipulados. Tudo isso aponta para a possibilidade, em princípio, de um al-
goritmo ser executado por uma máquina, por um agente mecânico. A qualificação “em princí-
pio” indica que, a despeito de uma máquina possuir limitações de espaço, memória e velocida-
de, não nos preocupamos com essas questões quando falamos da possibilidade de uma máquina 
efetuar tal procedimento. 

Destas tentativas, a mais bem sucedida, sem sombra de dúvidas, é a definição proposta por 
Turing em 1936. A definição de Turing certamente não é a primeira: definições da noção de “fun-
ção computável” já haviam sido propostas anteriormente por Church e Gödel. Entretanto, o pró-
prio Gödel manifestava dúvidas em relação à generalidade de tais definições. O que faltava, para 
Gödel, era uma análise legítima do conceito de computabilidade que as justificasse. E é precisa-
mente esse tipo de análise que é oferecido por Turing na nona Seção de seu artigo de 1936. Nes-
ta Seção, Turing parte de sua definição matemática de função computável (fornecida nas Seções 
precedentes) para, então, justificá-la por meio de uma descrição das características essenciais da 
atividade de calcular. A definição dada por Turing releva-se extensionalmente equivalente às an-
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teriores, mas sua análise da noção de computabilidade a torna mais natural que aquelas. 
Em sua análise, Turing considerou, basicamente, duas características simples da atividade de 

calcular: um meio externo em que o cálculo é realizado e um conjunto de instruções que o com-
putador (entenda-se: o homem que computa) segue. A partir disso, formulou matematicamen-
te a noção de computabilidade por meio daquilo que um computador pode calcular ao realizar 
operações simbólicas neste meio externo (uma fita dividida em casas e uma marca que indica 
em que casa está o “cabeçote”, i.e., a casa a que a “atenção” do computador está voltada). Turing 
também mostrou que a própria especificação das operações a serem realizadas (o “programa”) 
poderia ser escrita na fita, e com isso acabou sendo necessária a especificação de apenas um par 
de operações a ser executado por um agente mecânico, a saber, “ler” o programa na fita e “exe-
cutar” o programa para uma determinada entrada também armazenada na fita. Uma máquina 
que executa esse par de operações e que, portanto, simula o comportamento de qualquer outra 
máquina calculatória é chamada por Turing de máquina de calcular universal.

Turing provou que a sua formulação era equivalente à formulação de Church, e a tese de 
que a noção informal de função efetivamente calculável (ou de função computável) e a de fun-
ção calculável em uma máquina universal de Turing são equivalentes passou a ser chamada de 
tese de Church-Turing. Turing também provou que esse conjunto de funções era enumerável. Po-
rém, esse conjunto não era efetivamente enumerável, de modo que não se podia construir uma 
máquina antidiagonal para provar que os limites do conceito não haviam sido bem definidos. 
Por fim, Turing mostrou que uma série de funções não eram efetivamente calculáveis. Em par-
ticular, mostrou que o “problema da parada” (o de fornecer um procedimento efetivo para de-
cidir se uma dada máquina para para uma certa entrada) era insolúvel; também mostrou que o 
“problema da decisão” de Hilbert não tinha solução.

As máquinas de Turing, porém, concebidas ao molde de um “homem que calcula” (como fica 
claro no artigo de Turing de 1936), foram efetivamente construídas como máquinas, máquinas de 
calculam em uma velocidade muito superior a qualquer homem. Na última década, uma questão 
teórica que tem sido levantada e discutida é a possibilidade de uma máquina ultrapassar os limi-
tes fornecidos por Turing para as suas máquinas1. Com isso, haveria então uma “prova” de que 
a tese de “Church-Turing” é falsa, pois reconheceríamos como procedimento efetivo um proce-
dimento que computa uma função que não é “Turing-computável”. Vejamos, a seguir, a maneira 
pela qual esta máquina é especificada.

A ideia é baseada no antigo paradoxo levantado por Zenão acerca de uma corrida entre Aqui-
les e uma tartaruga2. Suponha que Aquiles corra duas vezes mais rápido que a tartaruga. Esta, po-
rém, começa a corrida um metro na frente de Aquiles. Então, para que Aquiles ultrapasse a tarta-
ruga, ele tem de percorrer, sucessivamente, 1m, 1/2m, 1/4m, etc. ad infinitum. O paradoxo consiste 
no fato de que, por um lado, esta série é sem fim e, portanto, Aquiles nunca deveria ultrapassar 
a tartaruga e, por outro lado, que Aquiles de fato ultrapassa a tartaruga. Zenão concluía daí que 

1  O termo “hipercomputação” é utilizado na literatura para caracterizar estes “cálculos” que ultrapassam os li-
mites de uma máquina de Turing convencional.

2  A ideia de tal máquina aparece pela primeira vez em (Weyl, 1927, p. 34). 
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o movimento era irracional e, consequentemente, ilusório. Para dissolver o paradoxo, não raro 
argumenta-se que esta série não cresce sem limites conforme os termos vão sendo acrescidos, 
mas converge para 2. Contudo, se a distância que Aquiles deve atravessar para alcançar a tarta-
ruga realmente consiste de um número infinito de distâncias cada vez menores, então Aquiles 
realmente teve que atravessar um número infinito de segmentos e, portanto, teve que efetuar 
uma tarefa que consiste em um número infinito de sub-tarefas. Ora, se Aquiles consegue realizar 
uma tarefa deste porte, por que uma máquina não conseguiria? Suponha, então, que uma cer-
ta máquina efetue a primeira operação de um algoritmo em 1 segundo; a segunda operação em 
1/2 segundo, e assim por diante, i.e., que a máquina acelere seu funcionamento constantemen-
te conforme efetua seu trabalho. Depois de dois segundos, ela teria supostamente efetuado um 
número infinito de operações. Ela teria resolvido, por assim dizer, um cálculo infinito. Poderia 
existir uma tal máquina? Com esta questão, não estamos perguntando se esta máquina é com-
patível com a física e a engenharia de nossos dias, mas apenas perguntando acerca da possibili-
dade lógica de uma tal máquina. Isto é, essa descrição que demos acima faz sentido? Ora, se essa 
máquina realmente calcula um número infinito de operações, então, como afirma Waismann, ela 
poderia resolver trivialmente a conjectura de Goldbach, poderia dissolver de uma vez por todas 
as dúvidas dos intuicionistas sobre o princípio do terceiro excluído, poderia oferecer uma deci-
são acerca da validade de qualquer fórmula da lógica de primeira ordem3, enfim, poderia resol-
ver uma série de problemas tidos como insolúveis para máquinas de Turing convencionais. Es-
sas são em geral as razões para o interesse teórico por essas máquinas.

 Tais máquinas são chamadas na literatura de “máquinas de Zenão” (Zeno machines) ou 
de “máquinas de Turing que aceleram” (accelerating Turing machines). Há controvérsias tanto em 
relação ao estatuto lógico destas máquinas quanto ao suposto ganho teórico em relação a uma 
maquina de Turing convencional. Um dos tópicos centrais deste debate é o paradoxo gerado, 
por um lado, pelo fato de a máquina de Zenão poder ser considerada uma máquina de Turing 
(afinal, seria razoável argumentar que uma máquina de Turing que acelera é, antes de tudo, uma 
máquina de Turing) e, por outro lado, pela sua suposta capacidade de resolver problemas que 
nenhuma máquina de Turing pode resolver como, por exemplo, o “problema da parada”.

 Em um artigo recente intitulado “Do Accelerating Turing Machines Compute the Un-
computable?”, Copeland e Shagrir (2011) procuram atacar esse problema por meio de algumas 
distinções conceituais. Primeiramente, é invocada uma distinção entre computação em sentido 
interno e externo4. Uma máquina de Turing computa uma função em sentido interno se o valor 
da função é capaz de ser determinado exclusivamente a partir de sua especificação interna en-
quanto máquina de Turing, ao passo que uma máquina de Turing computa uma função em sen-
tido externo se expedientes extrínsecos a ela (p. ex., um relógio) são utilizados para determinar 
o valor da função. É certo que uma máquina que opera segundo as especificações temporais de 
uma máquina de Zenão pode “produzir” uma sequência de símbolos em sua fita e, no tempo t 
= 2s, poderíamos entender esta sequência como o “resultado” da computação. Mas esse valor é 

3  Cf. (Waismann, 1982, p. 90).
4  Esta distinção já estava presente em (Copeland, 1998).



182

apenas determinado com o auxílio de algo externo à especificação da máquina, a saber, um re-
lógio. Suponhamos a existência de uma máquina de Zenão que compute a soma 1 + 1/2 + 1/4, 
etc. Não é de modo algum uma contradição a afirmação de que esta máquina fez cada um dos 
passos da soma corretamente, mas que no tempo t = 2s forneceu um resultado diferente de 2 
(ou então não forneceu resultado algum, seja pela sua fita estar em branco, seja por ela ter desa-
parecido, explodido, etc.).

Copeland e Shagrir argumentam que, em sentido interno, nenhuma máquina de Zenão cal-
cula valores incalculáveis para uma máquina de Turing, sendo apenas possível dizer que ela cal-
cula tais valores em sentido externo, o que não contradiz os resultados teóricos, que se dirigem 
ao sentido interno do cálculo efetuado pela máquina. Além disso, os autores fazem uma dis-
tinção entre uma concepção purista e uma concepção realista das máquinas de Turing. Segun-
do a concepção purista, máquinas de Turing são entidades abstratas, pertencentes à “ontologia 
da matemática pura” (Copeland & Shagrir, 2011, p. 234). São, portanto, objetos acerca dos quais 
não faz sentido perguntar o “tempo real” que eles levaram para calcular uma determinada fun-
ção. Assim, eles não podem ser “acelerados”, já que este atributo é apenas próprio a uma máqui-
na física, mas não a uma máquina de Turing. Isso não significa que tais máquinas não compu-
tem, mas tão somente que elas “computam” em um “tempo igualmente abstrato” que está para 
além das contingências empíricas a que máquinas físicas se submetem. Em termos menos me-
tafóricos, isso significa que elas determinam o resultado de cada entrada previamente, e o que fa-
zemos quando computamos com suas regras é apenas descobrir esses resultados previamente fi-
xados pela sua especificação.

Para um purista, portanto, não pode haver um sentido externo do cálculo, pois uma máquina 
abstrata não pode fazer uso de expedientes não abstratos. Além disso, os próprio conceito de “pa-
rada” de uma máquina não se refere a um instante em que uma máquina real efetivamente para, 
mas apenas ao estado final abstrato de uma máquina (estado em que não há a “próxima tarefa”). 

A concepção realista, por outro lado, das máquinas de Turing concede a estas o estatuto de 
um objeto físico, sujeito a todas as contingências a que esses objetos são expostos. O objeto ma-
temático abstrato, diz o realista, pode ser uma representação, um modelo da máquina, mas aqui-
lo que efetivamente calcula, que opera é a máquina real, concreta5.

5  Para ser mais preciso, Copeland e Shagrir alegam que a concepção realista das máquinas de Turing recon-
hece um nível ontológico intermediário, situado entre o nível dos dispositivos físicos propriamente ditos e 
o nível da ontologia da matemática pura. Este nível é chamado por eles de “nível das máquinas conceituais”. 
A distinção entre o “nível da matemática pura” e o “nível das máquinas conceituais”, entretanto, não é tão 
clara. Esta sofisticação, em todo caso, pode ser aqui evitada na medida em que este nível intermediário pro-
posto pelos autores ainda é populado por máquinas descritas em termos espaço-temporais e causais, e são ape-
nas estas propriedades que nos interessam na oposição entre objetos abstratos e concretos. Cf. Copeland & 
Shagrir, 2011, p. 235: “Turing-machine realism recognizes an ontological level lying between the realization 
(or physical-device) level and the level of pure-mathematical ontology. We term this the level of notional 
machines. At this level are to be found notional or idealized machines that are rich with spatio-temporality 
and causality. The types of component of the entities occupying this level are written about in engineering 
textbooks rather than in textbooks of pure mathematics—tape, read-write heads, clocks, counters, circuits 
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Para o purista, então, não há nenhum paradoxo matemático introduzido pelas máquinas de 
Zenão, pois estas não são entidades matemáticas (não podem, portanto, resolver matematicamen-
te o problema da parada). Já para o realista, o paradoxo desaparece por meio da distinção entre 
os sentidos interno e externo de um procedimento calculatório. No fim do artigo, Copeland e 
Shagrir deixam em aberto a questão de qual concepção seria a correta. E tudo se passa aqui como 
se tivéssemos que optar entre uma espécie de concepção platonista das máquinas de Turing, 
segundo a qual elas são entidades abstratas descritas por certo simbolismo matemático, e uma 
concepção empirista das máquinas de Turing, segundo a qual elas são entidades concretas (es-
paço temporais e causais) e que são governadas, como todo ente concreto, por leis da natureza. 

É possível mostrar, no entanto, que essa aparente dicotomia criada pelo artigo de Copeland 
e Shagrir é ilusória, e que há ao menos uma concepção da matemática que não sustenta nenhu-
ma das duas posições apresentadas por esses autores. Refiro-me à concepção de Wittgenstein 
da matemática como disciplina “normativa” e de sua distinção entre “cálculo” e “experimento”. 
O desafio de uma tal concepção da matemática —e também aquilo que constitui o seu ponto de 
interesse— é a de se distanciar tanto de uma concepção platonista da matemática, segundo a qual 
a matemática descreve um reino abstrato de objetos independentes, quanto de uma concepção 
empirista da matemática, segundo a qual um cálculo nada mais é que um experimento com sím-
bolos matemáticos. Wittgenstein procura estabelecer, desde o Tractatus até seus últimos escritos 
sobre a matemática, uma distinção radical entre essas duas noções (a de “cálculo” e a de “expe-
rimento”), distinção que pode ser apresentada, de maneira breve, por meio de cinco caracterís-
ticas distintivas (Stilwell, 1992):

 
i. Descrição: experimentos podem ser descritos completamente por meio de conceitos em-

píricos, ao passo que o cálculo ultrapassa o domínio descritivo da linguagem. Isso pode ser visto 
pelo fato de que o uso de inclinações verbais ao apresentar resultados matemáticos é incorreto 
(“2+2 era 4 ontem” é uma absurdidade). O cálculo ocorre, certamente, em um intervalo de tempo 
preciso; entretanto, o vínculo entre processo calculatório e resultado é visto como algo atemporal.

ii. Repetição i.: a repetição de um experimento contém a possibilidade de resultados distintos; 
a repetição de um cálculo, de uma prova na matemática implica a repetição do resultado do cálculo.

iii. Repetição ii.: a repetição de um experimento envolve condições empíricas que devem 
ser obedecidas (e.g., condições de pressão, temperatura, umidade do ar, intervalo de tempo), ao 
passo que a repetição de uma prova não depende de nenhuma circunstância empírica particular.

iv. Meio: cálculos podem ser realizados na imaginação (“de cabeça”), ao passo que experi-

(in the Turing-von Neumann sense), gears, levers, flip-flops, high-speed random-access memories, pipeli-
nes, and so on and so forth. Other forms of idealized computing machine, apart from the Turing machine, 
are to be found at this ontological level, including analogue computers, neural networks, quantum compu-
ters and hypercomputers”. 



184

mentos não podem.
v. Erro: o resultado de um experimento não é critério para o erro, ao passo que o resultado 

de um cálculo é critério para o erro (se alguém somou 2+2 e deu 5, então a conta está errada).
 
A pergunta central que temos que fazer, segundo essa concepção, sobre as máquinas de Ze-

não é a seguinte: estamos dispostos a considerar o “resultado” de um suposto cálculo infinito re-
alizado por uma máquina física como uma norma para a correção de cálculos particulares? Isto 
é, uma vez que a máquina manipulou símbolos durante 2s e produziu um certo resultado, esta-
mos dispostos a considerar este resultado como critério para a correção de cálculos futuros? Ve-
jamos este ponto em detalhes.

Vamos supor, primeiramente, o melhor dos cenários para um entusiasta da hipercomputa-
ção: a existência de uma máquina concreta que acelera seu funcionamento, tal como descrita na 
Seção anterior e, além disso, que computa corretamente os valores de uma dada função. Chame-
mos esta máquina de Z1. Suponhamos, ademais, que Z1 seja acionada para calcular, digamos, a 
soma da série 1/2 + 1/4 + 1/8 ... e que, coincidentemente, o resultado obtido por Z1 no instante t=2 
seja o mesmo encontrado tradicionalmente pelo cálculo por meio do limite da série, ou seja, 1. 

Diante deste cenário otimista, seria razoável, então, assumir como uma regra matemática que 
a “soma infinita” 1/2 + 1/4 + 1/8 ... tenha, como resultado, 1? Suponhamos, por absurdo, que sim. 
A regra matemática, então, seria: 

 
1/2 + 1/4 + 1/8 ... = 1      (R)
 
Neste ponto, é importante não confundir esta regra com a regra , dada pelo cálculo 

por meio do limite da série. Ao contrário de sua aparência, essa regra não diz nada a respeito de 
uma soma infinita, mas diz apenas algo como: “se alguém calculou o limite desta série e o resulta-
do não for igual a 1, então considere o cálculo como errado”. A regra (R), por outro lado, preten-
de ser uma regra que diz algo como: “se alguém calculou um número infinito de termos daquela 
série e não obteve, como resultado final, 1, então considere o cálculo como errado”.

Vamos supor, finalmente, que outra máquina de Zenão, chamemo-la de Z2, tenha sido co-
locada para efetuar o mesmo cálculo e o resultado obtido no instante t=2 seja diferente de 1. A 
que situação se chega? Por um lado, teríamos de considerar, em virtude de nossa regra, o cálcu-
lo como incorreto. Por outro lado, como vimos anteriormente, este suposto “erro de cálculo” é 
compatível com a correção de cada soma parcial

1/2
1/2 + 1/4
1/2 + 1/4 + 1/8
...

Consequentemente, neste caso, seria possível que um erro de cálculo surgisse mesmo quan-
do cada “conta” que compõe o cálculo fosse feita corretamente. Mas isto é evidentemente im-
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possível, e impossível pela próprio conceito de “erro de cálculo”: se há algum erro de cálculo, 
este erro é necessariamente decorrente de algum passo equivocado. 

Decorre disso que é absurdo tomar um suposto “cálculo infinito” como norma de correção de 
uma operação, de um processo, pois aqui se perde a ideia de processo: aquilo que (R) realmente 
diz é que, no instante t=2, o resultado deve ser igual a 1, independentemente da correção ou in-
correção de operações anteriores a este instante temporal. Esse é um dos motivos, a propósito, 
da insistência de Wittgenstein em não considerar uma suposta “prova indutiva” de uma propo-
sição aritmética como sendo a prova de uma generalidade infinita6, pois uma prova deve neces-
sariamente estabelecer um vínculo interno entre processo e resultado. Uma prova deve dizer: 
este processo determina que este seja o resultado. No infinito, porém, não há precisamente deter-
minação. Wittgenstein propõe que consideremos a indução como sendo não uma prova de uma 
generalidade infinita, mas como uma receita para a produção de uma série de provas finitas. Do 
mesmo modo, uma máquina de Zenão seria, na melhor das hipóteses, um expediente prático 
para produzir uma série de normas, mas o ponto importante é que esta série de normas sobre pro-
cessos finitos não determina, por sua vez, uma norma sobre processos infinitos.

Ainda argumentando de acordo com esta concepção normativa da matemática, podemos di-
zer que o purista está certo quando argumenta a favor do caráter matemático de uma máquina 
de Turing, i.e., de seu caráter enquanto entidade matemática. O purista se equivoca quando des-
creve a máquina de Turing como uma entidade abstrata, que estaria imune a contingências (i.e., 
que fosse feita de um material inquebrantável) e que funciona em um tempo abstrato, distinto 
do tempo real, fixando antecipadamente o resultado de todos os seus passos:

This calculus is purely mechanical; a machine could carry it out”. What sort of machine? One cons-
tructed of the usual materials — or a supermachine? Are you not confusing the hardness of a rule 
with the hardness of a material? (Wittgenstein, 1978, p. 220)
One feels inclined to say, “But surely the rule points into infinity –– flies ahead of you –– determi-
nes long before you get there what you ought to do.” “Determines” –– in that it leads you to do so-
-and-so. But this is a mythical idea of a rule –– flying through the whole arithmetical series. (Witt-
genstein, 1976, p. 124)

A máquina de Turing pura (abstrata) corresponde, na concepção de Wittgenstein do cálcu-
lo, a um conjunto de regras e de um sistema matemático no qual é possível realizar provas. A 
“máquina abstrata” não roda em um tempo abstrato, ela não prova teoremas sozinha: é ainda o 
matemático que calcula com base neste sistema e que produz, com isso, outras regras. Ela tam-
pouco profetiza acerca do resultado de certas operações físicas, mas apenas regula o que se deve 
dizer diante de um tal resultado. Descrições do comportamento de uma máquina física, de uma 
implementação da máquina abstrata, são então submetidas a estas regras. O cálculo por meio da 
máquina abstrata fornece as normas, os critérios daquilo que conta como “resultado correto” ou 
“resultado incorreto” de uma máquina física. A distinção, portanto, a ser feita é apenas aquela 

6  Sobre este ponto, cf. principalmente a Seção intitulada “Induktionbeweis. Periodizität” de (Wittgenstein, 
2005).



186

entre um cálculo matemático e sua aplicação, e não entre uma concepção “purista” (abstrata) e 
“realista” (concreta) das máquinas de Turing. 

 No caso das “máquinas de Zenão”, o que ocorre é que a máquina abstrata, por não es-
pecificar o resultado de um suposto cálculo infinito (pois, como argumentamos acima, essa no-
ção é absurda), deixa de ser regra, o que se mostra pelo fato de que o comportamento físico de 
uma dada máquina não pode ser descrito, no estado correspondente, nem como “correto” nem 
como “incorreto”. Se uma máquina de Zenão “calcula” a soma 1/2 + 1/4 + 1/8 etc. e fornece, 
como “resultado”, digamos, 27, esse resultado de modo algum pode ser classificado como “cor-
reto” ou “incorreto”. Ele é simplesmente compatível com a afirmação de que a máquina calculou 
corretamente cada estágio da soma.

 
agradecimentoS
Agradeço à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) pelo financia-

mento da pesquisa, por meio do processo n.º 2015/25646 – 6. 
 
referênciaS
COPELANd, B. J. Even Turing machines can compute uncomputable functions. In: Calude, 

C. S., Casti, J. & Dinneen, M. J. (eds.). Unconventional models of computation. Singapore: Springer, 
1998. Pp. 150-164.

COPELANd, B. J. & Shagrir, O. Do accelerating turing machines compute the uncomputable? 
Minds and Machines, 21: 221-239, 2011.

HILBERT, d. Mathematical problems [1931]. Bulletin (new series) of the american mathematical 
society. 37(4): 407-436, 2000. 

STILLwELL, S. Empirical Inquiry and Proof. In: Detlefsen, M. (ed.). Proof and Knowledge in 
Mathematics. New York: Routledge, 1992. Pp. 110-134.

TURING, A. On computable numbers, with an application to the Entscheudungsproblem. 
Proceeding of London Mathematical Society, 42(2): 230-265, 1936.

Weyl, H. Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft. Munich: R. Oldenbourg, 1927. 
wAISMANN, F. Lectures on the Philosophy of Mathematics. Edited and with an Introduction by 

W. Grassl. Amsterdam: Rodopi, 1982.
wITTGENSTEIN, L. Wittgenstein’s Lectures on the Foundations of Mathematics, Cambridge, 

1939: from the Notes of R. G. Bosanquet, Norman Malcolm, Rush Rhees, and Yorick Smythies. 
Hassocks: The Harvester Press, 1976.

wITTGENSTEIN, L. Remarks on the foundations of mathematics, 3nd edn. Oxford: Basil Blackwell, 
1978. 

wITTGENSTEIN, L. The Big Typescript: ts 213, ed. e trad. por C. Grant Luckhardt e Maximilian 
A. E. Aue. Malden: Blackwell, 2005.




