
Tel: (+351) 258 900 411 

Fax: (+351) 258 900 410 

E-mail: biblioteca@cm-pontedelima.pt 

www.biblioteca.cm-pontedelima.pt/ 

facebook.com/BibliotecaMunicipalPontedeLima 

Largo da Picota 

4990-090 Ponte de Lima 

Biblioteca Municipal de Ponte de Lima 

Fontes bibliográficas: 
12 ALMEIDA, José Maria Fernandes de – Alan Turing: a bomba: a 
lógica, a matemática e a cifra [Em linha]. (1998). [Consult. 16 maio 
2016]. Disponível na Internet:< https://repositorium.sdum.uminho.pt/
bitstream/1822/871/1/TURING.PDF> 
13 AXT, Bárbara – Conheça a vida de Alan Turing, matemático conside-
rado o “pai da computação”. Guia do Estudante [Em linha]. (2012). 
[Consult. 17 maio 2016]. Disponível na Internet:< http://
guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/conheca-vida-alan-
turing-matematico-considerado-pai-computacao-688593.shtml> 
14 HAN, Lin Yu – A vida e a obra de Alan Turing [Em linha]. Ponta 
Grossa: Universidade Tecnológica Federal do Panamá, [2012?]. 
[Consult. 16 maio 2016]. Disponível na Internet:< http://
www.artigos.com/index.php?
option=com_mtree&task=att_download&link_id=11661&cf_id=24> 
15 KRISCHER, Thais Cristine – O estudo da máquina Enigma [Em 
linha]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013. 
[Consult. 17 maio 2016]. Disponível na Internet:< https://
www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/66106/000870987.pdf?
sequence=1> 
16 CAPARICA, Márcio – Correspondência de Alan Turing registra 
seu sofrimento após castração química [Em linha]. (2015). [Consult. 
17 maio 2016]. Disponível na Internet:< http://
ladobi.uol.com.br/2015/08/alan-turing-cartas/> 

Alan Turing | 1912 - 1954 
Parte II 

CINEMA 

HISTÓRIA 
Um mês, um facto, 

uma personalidade. 

Biblioteca Municipal 
de Ponte de Lima 



1942 Alan Turing desloca-se aos Estados Unidos 
da América, na qualidade de membro cooperante 
dos aliados. Na realidade, o matemático britânico 
tem o propósito de, em colaboração com os Bell La-
boratories, criar um sistema eletrónico para codifica-
ção das mensagens telefónicas entre Winston 
Churchill e Franklin Delano Roosevelt.12 De re-
gresso a Bletch-
ley Park retoma 
o trabalho de de-
cifração, cujos 
esforços coletivos 
começam a verter 
resultados positi-
vos em função do 
desenvolvimento 
e da sofisticação 
de vários outros 
dispositivos ele-
tromecânicos da 
Bomba. Efetivamente, a capacidade de ler 50 mil 
mensagens por mês, num ritmo de uma por minuto, 
permite aos ingleses a interceção de informações 
fundamentais acerca de estratégias e planos de ata-
que. A partir desse momento, o desenho da guerra 
altera-se, em silêncio, e com cautela, para que os 
alemães continuem a acreditar na confiabilidade das 
suas transmissões. Obviamente, a utilização segura 
da informação obtida, que decorre do 
“conhecimento do dispositivo inimigo e do seu exa-
to efetivo”13, possibilita aos Aliados acelerar a vitó-
ria e reduzir drasticamente o número de baixas.  

1952 Nos sete anos que procedem o fim da Segunda Guer-
ra Mundial, Alan Turing trabalha no Laboratório Nacional 
de Física, onde cria “um dos primeiros projetos para um 
computador de programa armazenado – o ACE (Automatic 
Computing Engine)”,14 entre outras ações. No entanto, a sua 
orientação sexual, até então com manifestações mais ou 
menos veladas, é tornada pública quando na sequência de 
um furto em sua casa, Turing admite um caso com o pre-
tenso ladrão, entretan-
to detido. Perante a 
confissão da sua ho-
mossexualidade – à 
época um crime puní-
vel com pena de prisão 
– o matemático britâ-
nico é condenado a 
tratamentos por cas-
tração química - única 
solução encontrada 
para escapar ao cárcere 
- e proibido de colabo-
rar com o Governo 
britânico. Mas a vio-
lência do procedimen-
to rapidamente lhe 
altera a compleição 
física e lhe retira o en-
tusiasmo pelo trabalho. Dois anos após a sentença, o bri-
lhante matemático - considerado o pai da informática – é 
encontrado inanimado em sua casa com uns prematuros 41 
anos. O relatório da polícia indicia morte por envenena-
mento. Junto do corpo é encontrada uma maçã trincada 
que, posteriores análises, revelam conter cianeto. Uma alu-
são à personagem de Branca de Neve - de quem Turing 
gostava - numa espécie de suicídio encenado - asseveram 
alguns. Versão contestada por familiares e amigos que sus-
tentam a tese de acidente com base na inalação sucessiva de 
produtos químicos nocivos. Independentemente da causa, 
Alan Turing morre ostracizado, privado de elementares 
direitos, sem um trabalho condigno e o reconhecimento 
devido. Durante largos anos, o seu nome permanece envol-
to em mistério e secretismo, até que, em 1974, o livro The 

ultra secret, de F. W. Winterbotham, revela a nature-
za das ações desenvolvidas por Turing e por todos 
os homens e mulheres de Bletchley Park.15 A 24 de 
dezembro de 2013, depois de múltiplas campanhas e 
da própria interfe-
rência do Ministro 
da Justiça inglês, a 
Rainha Isabel II 
concede o perdão 
real a Alan Turing 
pela condenação 
discriminatória e 
injusta de 1952. 
Em 2014, a vida 
do prodigioso ma-
temático, criptoa-
nalista e filósofo 
britânico é trans-
posta para o cine-
ma, num filme que 
reúne oito nomea-
ções aos Óscares 
da Academia. Fi-
nalmente, no ano passado, o sobrinho, Sir Dermot 
Turing, lança Prof: Alan Turing decoded, obra revela-
dora do sofrimento do cientista após a castração 
química a que é forçado.16 Ainda sem tradução em 
Português, a compilação da correspondência de um 
dos precursores da computação moderna é um rela-
to comovente e intimista de um homem a quem a 
sociedade obrigou à negação da sua essência. Socie-
dade essa que, em demasiados capítulos da História, 
revelou – e revela - a sua natureza preconceituosa, 
intolerante e vil. 
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