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Poucos conhecerão Alan Turing. Ainda menos 
saberão que a sua genialidade permitiu a desco-
dificação do código criptográfico nazi, encur-
tando no tempo a Segunda Guerra Mundial e 
evitando a morte de milhares de pessoas. Numa 
clara asserção de que os conflitos também se 
vencem nos bastidores, Winston Churchill afir-
maria que o contributo de Turing se revelara 
decisivo para a vitória dos Aliados contra a Ale-
manha de Hitler na antecipação das intenções e 
estratégias do inimigo1. Prova de que quem 
controla a informação domina o teatro das ope-
rações bélicas. No entanto, Turing não viveria 
para colher o reconhecimento devido pelo tra-
balho desenvolvido em Bletchley Park. Por um 
lado, a natureza secreta das ações ali concreti-
zadas alimentaria o obscurantismo de décadas 
em torno dos resultados alcançados; por outro, 
a homossexualidade de Turing – um crime à luz 
da lei britânica de então – valer-lhe-ia a castra-
ção química e o seu completo ostracismo social. 
Não durou muito a provação. Dois anos após a 
condenação, o brilhante matemático e precur-
sor da computação moderna foi encontrado ina-
nimado, vítima de envenenamento por cianeto. 
Em sua casa, junto dos seus projetos e experi-
ências. Decorridos 59 anos da sua morte – em 
2013 - Alan Turing recebeu o perdão póstumo 
da Rainha Isabel II numa espécie de indulgência 
real perante sentenças discriminatórias, perse-
cutórias e injustas. Valeu a intromissão do pró-
prio Ministro da Justiça.2 

 

1912 Em Paddington – região central de Londres 
– nasce a 23 de junho Alan Mathison Turing. Des-
cendente de uma família da classe média alta ingle-
sa – o pai era um influente funcionário da adminis-
tração colonial britânica na Índia – Turing passa os 
primeiros tempos da infância sob os cuidados de um 
coronel reformado e da respetiva esposa. A ausência 
dos progenitores determinava essa transferência de 

afetos e de responsabilidade educativa. Assim se mantém 
até 1926, altura em que o pai se reforma e regressa à me-
trópole londrina e ao convívio com Turing e o irmão mais 
velho, John.3 Nesse ano, e depois de uma passagem pela 
escola preparatória de Hazelhurst, o futuro matemático 
ingressa na Sherborne School, uma instituição de ensino 
pré-universitário onde conhece Christopher Morcom, proe-
minente aluno com quem partilha interesses académicos e 
por quem manifesta reprimida paixão. A relação intelectual 
que os une é intensa, mas curta. Em 1930, Morcom - cuja 
saúde debilitada se degradara - morre prematuramente 
deixando Turing despedaçado. Durante três anos corres-
ponde-se com a mãe do amigo, transparecendo nas cartas a 
sua crescente preocupação com questões filosóficas relacio-
nadas com a mente humana, o espírito e a sua ligação ao 
corpo físico. No entremeio, Alan Turing entra no prestigia-
do King’s College - Universidade de Cambridge - onde es-
tuda Matemática. É em ambiente académico que o jovem 
Turing assume a sua orientação sexual e se interessa pelos 
trabalhos do matemático húngaro, John von Neumann, 
entre outros teóricos. 
 

1934 Conclui a licenciatura com distinção e, um ano de-
pois, o trabalho que desenvolve na área da teoria da relati-
vidade vale-lhe uma bolsa de investigação, também no 
King’s College. Mas não é neste campo temático que Tu-
ring progride. Escolhe o domínio da lógica e, em 1936, ide-
aliza uma espécie de computador digital hipotético – a céle-
bre Máquina de Turing – que assume o propósito de 
“comprovar teorias computacionais de forma matemática”.5 
As conclusões são publicadas quando Turing se encontra a 
cumprir um programa de Pós-graduação na Universidade 
de Princeton, Estados Unidos da América. A definição que 
sustenta, e que logo granjeia o respeito dos seus pares, 
comprova a não existência de “um método geral para deci-
dir a demonstrabilidade de proposições matemáticas”6, 
abrindo caminho às ciências da computação e às ciências 
cognitivas. Nesse período, além do currículo oficial de estu-
dos, Turing interessa-se por criptologia. Mas a ameaça 
iminente de um novo conflito à escala mundial obriga-o a 
regressar ao Reino Unido, em 1938. 
 

1939 A Segunda Guerra Mundial eclode. Alan Tu-
ring trabalha secretamente para o departamento do 
Governo Britânico responsável pela decifração de 
códigos. Com ele colaboram campeões de xadrez, 
matemáticos, especialistas em palavras cruzadas e 
linguistas.7 Todos recrutados discretamente, todos 
unidos para um mesmo fim: intercetar e descodificar 
as comunicações militares nazis. Entre os membros 
da equipa destaca-se uma mulher – Joan Clarke – o 
único elemento feminino em cooperação, que rapida-
mente ganha a confiança, o respeito e a amizade de 
Turing.8 A trabalhar na estação de Bletchley Park, 
nos arredores de Londres, a equipa do matemático 
britânico compenetra-se na intricada missão de que-
brar a cifra da portentosa máquina de encriptação 
Enigma. Uma tarefa de dificuldade acrescida, se 
atendermos às sucessivas sofisticações adotadas ao 
longo dos anos e se considerarmos que os códigos 
introduzidos sofrem alterações e complexificações 
diárias. Mas se “a necessidade é a mãe das inven-
ções”, sustenta Simon Singh, “então a adversidade é 
a mãe da criptanálise”.9 Efetivamente, graças aos 
esforços de investigadores polacos, que conseguem 
avanços consideráveis no entendimento operacional 
e funcional da Enigma, a equipa de Bletchley Park 
explora as fragilidades humanas e concecionais do 
modelo alemão de modo a decifrá-lo. Assim nasce o 
protótipo da primeira Bomba (the bombe) - a Victory. 
No entanto, os resultados parcamente satisfatórios 
são logo anulados face a nova troca de chaves entre 
as mensagens alemãs, corre o ano de 1940.10 Inten-
sifica-se o recrutamento de especialistas vários, mas 
as diversas redes de máquinas Enigma em funciona-
mento dificultam as ações de descodificação, mor-
mente as mensagens encriptadas da Marinha alemã. 
Entre avanços e recuos, os aliados chegam a perder 
em média 50 navios por mês, o que obriga a intro-
duzir, no teatro de operações, elementos de espiona-
gem e agentes infiltrados, que conseguem capturar 
livros de códigos.11 Essas informações beneficiam a 
vasta equipa de Bletchley Park. 
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