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INTRODUÇÃO  -  Conexões entre Matemática e Linguística 
 

Começamos com um pouco de ficção científica para aguçar a curiosidade dos 
alunos: 

Haverá alguma espécie de vida em outro lugar do espaço ou estamos mesmo 
sozinhos em nossa jornada? 

Mais ainda, haverá vida inteligente em outro lugar do espaço?  

Se houver, serão seres mais inteligentes do que os humanos? 

Como poderemos interagir com esses seres extraterrestres? 

 

Acredite, estas perguntas já passaram pelas mentes de muitos 
estudantes. Esta palestra do PAPMEM tem o objetivo de, a partir das perguntas 
acima, explorar uma área do conhecimento recente, a Teoria dos Autômatos e 
das Linguagens Formais, para mostrar aos estudantes do ensino fundamental e 
do ensino médio como utilizar a matemática para a construção de teorias 
aplicáveis dentro da interface Matemática/Computação/Linguística. 

Se extraterrestres existem ou não, não importa, vamos usar este mote 
para ensinar matemática e mostrar sua aplicabilidade nesse nosso mundo 
repleto de tecnologia. Faremos isso apresentando tarefas e projetos que podem 
ser desenvolvidos pelos alunos “com suas próprias mãos”, colocando nas 
atividades de ensinar e aprender a sedução da descoberta e o prazer da 
invenção. 

 

TENTATIVAS DE COMUNICAÇÃO COM EXTRATERRESTRES 

Alguns cientistas acreditam na existência de civilizações em outros planetas, 
muito diferentes da nossa. Em 1972, a Nasa lançou a sonda espacial Pioneer 
10, com destino à Júpiter, que prosseguiu até a extremidade do nosso sistema 
solar. A sonda levava consigo uma placa metálica, conforme a figura abaixo.  

MATEMÁTICA E COMUNICAÇÃO 
COM EXTRATERRESTRES 

  



 

 

Elaborada por Carl Sagan e  Frank Drake, eles 
acreditavam que a Matemática é uma 
linguagem universal e, portanto, pode ser 
entendida por qualquer vida inteligente. 

 

 

Posteriormente foi enviada de ARECIBO (radio telescópio em Porto Rico) uma 
mensagem de rádio ao espaço utilizando o sistema binário de numeração. 

 

 

 

 

 

 

 

Douglas Vakoch (Revista FAPESP: A melhor forma de achar ET´s) 
discorda de Sagan “talvez os extraterrestres tenham desenvolvido tecnologias 
de comunicação sem nem sequer conhecer o conceito de átomo ou o DNA”, 
propõe a utilização de imagens tridimensionais formando um balé de sinais que 
sugerisse uma forma de conversação, ou seja, a utilização da arte como forma 
de comunicação. 

Em 1960 foi criada a Lincos (Língua Cósmica) pelo matemático alemão 
Hans Freudenthal (abrangendo aritmética, lógica, descrição do tempo, do 
espaço e comportamento humano). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTI-CRIPTOGRAFIA E CÓDIGOS CORRETORES DE ERROS 

Como fazer para que uma mensagem seja entendida por alguém que não 
fala nossa língua e não está acostumado com nossos códigos de comunicação? 

Construir um enorme painel luminoso com alguma informação 
geométrica? Enviar mensagens baseadas na aritmética dos números naturais: 
bip, bip-bip, bip-bip-bip, ... ? 

Quando mensagens são transmitidas, durante o envio, pode ocorrer de 
que alguma parte do que está sendo transmitido seja alterado ou danificado. 
Existe uma maneira elegante de recuperar o que foi adulterado, se conhecermos 
a teoria dos códigos corretores de erros. Uma ilustração simples de como isso 
pode ser feito será apresentada abaixo em um pequeno truque de mágica: 

 

A mágica da mudança na matriz  
 

Esta mágica ilustra uma importante área de pesquisa na interface Matemática/Computação - a 
Teoria dos Códigos Corretores de Erros. Como o próprio nome diz, ela nos ensina a encontrar e 
corrigir erros. Para realizá-la, desenhe na lousa um quadriculado 8 x 8, destacando dentro dele 
um tabuleiro 5 x 5, como na Fig. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                 Fig. 1                                                                         Fig. 2 
 
Peça a alguém que preencha o tabuleiro destacado 5 x 5, com X`s e O´s, da maneira que ela 
quiser.  Um exemplo está na ilustrado na Fig. 2.  A distribuição é aleatória. Diga então que com 
sua mente treinada você pode memorizar a distribuição dos X´s e O´s  e que qualquer 
modificação nesta configuração será detectada por sua mente mágica. Mais ainda, para deixar 
o truque mais difícil, você irá acrescentar mais uma linha e mais uma coluna, de modo a obter 
uma matriz 6 x 6, como, por exemplo, a da Fig. 3.: 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

O X    O X X 

O O    O O O 

O 0    O X X 

O X    X O O 

X X    X O X 

        

        

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Fig. 3                                                                          
 
Após arrumar as 36 marcações como explicado acima, vire de costas e peça à pessoa que troque 
um X por um O ou um O por um X, na posição que ela livremente escolher. Você irá usar seus 
poderes mágicos e descobrirá qual foi a troca. Assim que ela realizar esta tarefa, olhe para o 
tabuleiro e imediatamente aponte para a casa que foi modificada. Você nunca irá errar! Com isto 
você detecta e corrige pequenas modificações. Muito simples, não?  
 
Porque o truque funciona: 
 
Depois que a pessoa completou a matriz 5 x 5, é sua vez de agir. Ao preencher com um 
X ou O o sexto elemento de uma linha, faça com que a quantidade total de símbolos X 
daquela linha fique par. A mesma coisa deve ser feita com as colunas; acrescente um 
novo X ou O nas sextas casas de cada coluna para que a quantidade total de X em cada 
coluna fique par.  
 
A seguir, como foi dito acima, peça que a pessoa troque um 
X por um O ou um O por um X. Depois da troca você 
descobrirá facilmente qual foi a alteração; basta observar 
que a linha e a coluna do símbolo modificado têm, ambas, e 
só elas, um número ímpar de X’s. No encontro desta linha 
com esta coluna estará o símbolo alterado. Isto garante 
100% de acerto! 
 
Acontece um fenômeno curioso aqui: é sempre possível 
colocar o último X ou O  (na casa marcada na Fig. 4 com 
uma seta) que faz com que a última linha e a última coluna 
da matriz aumentada 6x6 tenham, cada uma delas, um 
número par de X. Isto não é óbvio. Você saberia explicar por 
que isto ocorre?  

        

O X X   O X X 

O O O   O O O 

O 0 O   O X X 

O X O   X O O 

X X O   X O X 

X X X   O O X 

        

        

O X X   O X X 

O O O   O O O 

O 0 O   O X X 

O X O   X O O 

X X O   X O X 

X X X   O O X 

        

  

Fig. 4 



 

 

Aqui vai uma sugestão: troque o símbolo X pelo número inteiro -1 e o símbolo O por 1. 
Quando você completar uma linha ou coluna transformando a matriz 5 x 5 em 6 x 6, 
deve colocar nela o produto de todos os números daquela linha ou coluna. Isto é o 
mesmo que deixar um número par de X em cada linha ou coluna, devido às regras de 
sinais dos números inteiros. Assim, a casa marcada pela seta deverá receber o 
produto de todos os números colocados originalmente pela pessoa na matriz 5 x 5 no 
início da brincadeira. O elemento da casa marcada deve ser o produto de todos os 
números da matriz 5 x 5, obtidos de dois modos diferentes. É a propriedade comutativa 
da multiplicação! 
 
Várias modificações podem ser feitas; por exemplo, podemos aumentar o tamanho da 
matriz (aparentemente tornando a adivinhação mais difícil), realizar o jogo em um 
tabuleiro ou papel quadriculado, trocando os X´s  por O´s por moedas ou por fichas 
coloridas de preto de um lado e de branco outro, etc.  
 
Mais exemplos de anti-criptografia: 
 
Com uma sequência de 0’s e 1’s, podemos formar píxeis e transmitir mensagens e 
imagens (como é feito nos monitores de vídeo). Por exemplo, qual será a mensagem 
formada pela sequência abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uma outra estranha maneira de se comunicar com extra-terrestres que tem 
interesse matemático é a apresentada por Martin Gardner em seu 6th Book of 
Mathematical Diversions from Scientific American, a qual descrevemos a seguir. A 
mensagem usa símbolos usuais do alfabeto, mas outros símbolos poderiam ser 
usados, sem problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos ao significado das coisas. Na linha 1 simplesmente estão declarados 
os símbolos que serão usados. Na linha 2 os 10 primeiros símbolos são identificados 
com os números de 1 a 10. Na linha 3 os símbolos de + e = são introduzidos. Na 
linha 4 o sinal de subtração – é introduzido e na linha 5 aparece o símbolo zero. A 
notação posicional é apresentada na linha 6. Observe que J = NA. A seguir, na linha 
7 aparece o sinal de multiplicação e na linha 8 o sinal de divisão. Na linha 9 estão 
definidos os expoentes. Os números 100 e 1000 aparecem na linha 10 e 1/10 e 
1/100 na linha 11. Na linha 12 a vírgula usada na notação decimal é introduzida e o 
sinal de “aproximadamente igual” aparece na linha 13, bem como o valor 
aproximado de 𝜋: 3,1416. Finalmente a linha 14 nos dá a expressão: 
 

(4 x 𝜋 x 0,00923) / 3 
 
(desde que interpretemos as prioridades dos símbolos de uma determinada forma). 
Que sentido tem esta última sentença? É claro que ela sugere o volume de uma 
esfera. Mas por que o raio 0,0092? Bem, se alguém do espaço exterior receber esta 
mensagem e localizar o sistema solar, tomando o raio do Sol como unidade, 
descobrirá que o raio do terceiro planeta mais distante desta estrela tem como 
medida de seu raio aproximadamente 0,0092 do raio do Sol. Acredita-se, desta 
forma que ele conseguirá localizar o planeta Terra.  
 
Veja, a seguir, o significado dos símbolos usados na mensagem (as letras O e X 
não são usadas): 

 



 

 

A CAIXA PRETA DE UM DISCO VOADOR 
 

 Uma nave extraterrestre sofreu uma avaria muito grave quando estava na 
órbita da Terra e caiu no solo provocando um grande estrondo e clarão. Dentre 
os destroços foi encontrada a caixa preta da astronave e uma cópia dela 
encontra-se descrita abaixo. Para a construção da cópia da caixa preta, basta 
que você tenha dois interruptores simples, uma lâmpada, uma pilha, um pedaço 
de fio e uma pequena caixinha para embutir tudo.  

 

 Uma conjectura feita pelos cientistas que analisaram a caixa misteriosa 
afirmava que ela continha todas as informações a respeito da linguagem falada 
pelos marcianos. Veja a seguir que é fácil fabricá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

Os interruptores a (vermelho) e (amarelo) b são teclas de digitação. O interruptor 
b deve ficar desconectado e, portanto, ele não interfere no estado (aceso ou 
apagado) da lâmpada.  

 

 Os botões vermelho e amarelo podem significar duas letras do alfabeto 
marciano (em Marte os dicionários só têm duas seções: a seção das palavras 
que começam, digamos com a e a das palavras que começam com b). 
 Evidentemente nem todas as combinações de letras formam palavras. 
Mesmo em português, existem palavras legítimas da língua como rato e chapéu 
e combinações sem sentido como gapéu, fbs, ahm, etc. 

 Como então fazer para descobrir, analisando a caixa preta, quais são as 
palavras da linguagem falada em Marte? Podemos fazer isso sem ver o conteúdo 
da caixa? 

Tome a caixa em suas mãos. Uma das seguintes coisas acontece: 

 



 

 

1a.) A lâmpada está acesa (os marcianos esqueceram de desligar o monitor de 
vídeo da última vez que usaram o aparelho). Neste caso será necessário desligá-
la. Para isto basta acionar o botão com a letra a. 

ou 

2a.) A lâmpada não está acesa. O equipamento está pronto para o uso. 

 

Agora as teclas a e b podem ser usadas para saber se uma palavra faz 
sentido em marcianês ou não. 

 

Exemplo1: digite a e depois b. Feito isto observe que a lâmpada ficou acesa, 
mostrando que ab é uma legítima palavra da linguagem marciana. 

 

Exemplo 2: digite baba. A lâmpada acendeu e apagou; esta palavra não 
pertence à linguagem de Marte.  

 

As palavras que deixam acesa a lâmpada, depois de completamente digitadas, 
serão ditas aceitas pelo aparato. Dizemos também que o aparato gera a 
linguagem das palavras aceitas. 

 

 Analisando a caixa preta você poderia dizer quais são todas as palavras 
que se encontram no dicionário do planeta Marte? Para facilitar, vamos usar um 
grafo como representação do equipamento. 

    

Representação da caixa preta na forma de um grafo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

a 

b b 

Apagada Acesa 



 

 

OUTRAS MÁQUINAS E OUTRAS LINGUAGENS 

 

Máquina OU 

 

Podemos, usando outros circuitos elétricos simples, construir outras 
máquinas que entendem linguagens mais sofisticadas do que a dos marcianos, 
apresentada acima. Por exemplo, considere o circuito ou: 
 

 

 

 

 

  

Manuseando os interruptores, podemos colocar as chaves a e b ambas 
na posição aberta, como se vê na figura acima. Suponha que a lâmpada esteja 
inicialmente apagada. Ao digitarmos a tecla a ou a tecla b ou ambas (não 
importando a ordem), a lâmpada se acenderá. 

 Qual será a linguagem que esta máquina aceita? Para isto vamos fazer 
uma tabela, colocando de um lado as palavras aceitas pela máquina e de outro 
as palavras que ela não aceita. 

Aceitas Não aceitas 

a aa 

b bb 

ab abab 

aab aabb 

... ... 

Chave b 

Chave a 



 

 

 Complete a tabela e descubra quais são as palavras entendidas pela 
máquina. Lembre-se que antes de digitar uma sequência de letras as chaves 
devem estar ambas desligadas (lâmpada apagada). 

 

 Observe o esquema de funcionamento da máquina, com auxílio de um 
grafo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lâmpada apagada. Estado 
inicial. 

a 
b 

b a 

a b 

a b 

Chave b acionada, 
chave a  

desligada. 

Lâmpada acesa. 

Um dos estados 
finais. 

Chave a acionada, b 

desligada. 

Lâmpada acesa. 

Um dos estados 
finais. 

Chaves a e b simultaneamente acionadas 

Lâmpada acesa. Um dos estados finais. 



 

 

Máquina E 

 

 Inicialmente as chaves devem ser colocadas, ambas abertas, de acordo 
com o esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lâmpada só acenderá se as chaves forem fechadas simultaneamente. 
Qual será a linguagem entendida por esta máquina? Complete a tabela e saberá: 

 

Palavras aceitas Palavras não aceitas 

ab a 

ba b 

aaab abab 

... ... 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chave a Chave b 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas outras máquinas podem ser construídas, aumentando-se o 
número de chaves ou de estados.  Sendo assim, será que poderíamos, ao 
menos em tese, fabricar uma máquina que entenda uma linguagem sofisticada, 
tal como a nossa linguagem natural?  

 

LINGUAGENS 
 

 Vamos aprofundar um pouco mais nossos estudos sobre a comunicação 
entre homens e máquinas e entre máquinas e máquinas. Para isto, precisamos 
iniciar um breve estudo sobre linguagens. Os programas de computadores e as 
demonstrações matemáticas são, na verdade, sentenças construídas com um 
número finito de símbolos. Se quisermos compreender quais problemas 
podemos resolver, qual é a complexidade de tais problemas, devemos ter claro 
qual é a natureza e quais são as limitações das linguagens construídas com 
estes símbolos, antes mesmo de buscarmos as desejadas soluções. 

 Esta é uma matéria de importância tanto em Ciências Exatas como para 
certos ramos das Ciências Humanas, tais como a Psicologia e a Linguística. 

 Quando estudamos fenômenos do mundo real utilizando modelos 
matemáticos, é muito comum que nos deparemos com tarefas complexas, com 
muitas variáveis; por esse motivo convém selecionarmos quais os fatos 

b 

a 

a 

a 

a 

b 

b 

b 

Lâmpada apagada. Chaves a e b 
desligadas. Estado inicial. 

Chave b acionada, a 

desligada 

Lâmpada apagada. 

Chave a acionada, b 

desligada 

Lâmpada apagada. 

Chaves a e b simultaneamente acionadas 

Lâmpada acesa. Estado final. 



 

 

essenciais para o nosso estudo e, pelo menos inicialmente, desprezarmos outros 
acontecimentos não tão significativos. Deste modo, ao estudar linguagens, 
vamos ignorar, ao menos inicialmente, assuntos como pronúncia, estilo, nuances 
gramaticais, para ficarmos próximos da “essência de toda linguagem”. Que 
essência é esta? Trataremos aqui quase que exclusivamente da essência 
sintática das linguagens; as questões semânticas são muito mais complicadas e 
carecem  de ser estudadas com mais afinco e profundidade. 

Para nós, uma linguagem será uma coleção de sequências de símbolos 
de um dado alfabeto. Um alfabeto A é um conjunto finito e não vazio de 
símbolos. Por exemplo, { $ },  { a,b,c,...,z }, { 0, 1 },  { *, # } são alfabetos. Não 
importa que tipo de símbolos utilizamos; os símbolos serão considerados apenas 
rabiscos numa folha de papel, sem nenhuma carga semântica, isto é, sem 
nenhum significado pré-estabelecido. 

 Uma palavra de comprimento n sobre um alfabeto A é uma sequência 
de n símbolos do alfabeto A. Uma palavra de comprimento n será denotada por 

p = a1 ... an ,   com a i   A para todo i de 1 até n. 

Se n = 0 teremos a palavra vazia (silêncio), que será denotada pelo símbolo  . 

 Por exemplo, $ $ $,  a b c,  0 0 1  e   * * #   são palavras de comprimento 
3 nos respectivos alfabetos apresentados acima. 

 O conjunto de todas as palavras sobre um alfabeto A, incluindo a palavra 
vazia  , será denotado por A*. 

 

Teorema: Se A é um alfabeto, então A* é enumerável, isto é, podemos 
efetivamente listar todas as palavras de A*. 

 De fato, do mesmo modo como se procura uma palavra no dicionário, as 
palavras podem ser listadas usando-se a ordem lexicográfica. Se A = {a1,...,an}, 
podemos enumerar A* do seguinte modo: ,  a1, a2, ..., an, a1a1, a1a2, ..., a1an, 
a2a1,  ..., a2an,  ..., anan, a1a1a1,  ...  e assim sucessivamente. 

 

 Uma linguagem sobre o alfabeto A é um subconjunto L  A*, isto é, uma 
coleção selecionada de palavras de A*. Uma linguagem é simplesmente uma 
coleção de certas combinações de símbolos do alfabeto intencionalmente 
selecionadas para que se destaquem de outras combinações (e que tenham, 
para quem delas utilize, algum tipo de significado, algum peso semântico). 
 

Teorema: Existe uma quantidade não enumerável de linguagens. 



 

 

                     

 A demonstração segue um método clássico de diagonalização devido a 
Cantor. A ideia é simples e genial: se pudéssemos enumerar as linguagens 
colocando-as em uma lista, poderíamos usar esta lista para fabricar uma nova 
linguagem que não está nela. Assim, por mais que tentemos, nossa lista estará 
sempre incompleta e portanto não podemos enumerar todas as linguagens. Isto 
pode ser feito do seguinte modo: suponhamos, por absurdo, que todas as 
linguagens possam ser listadas e vamos construir uma nova linguagem L 
alterando sutilmente os elementos desta lista. Escolhemos diagonalmente a n-
ésima palavra de L de modo que ela seja diferente da n-ésima palavra da n-
ésima linguagem da lista e também diferente das palavras escolhidas nos 
estágios anteriores. Com certeza L assim construída não coincide com nenhuma 
das linguagens listadas. 
 
 

DESCRIÇÃO DE LINGUAGENS 
 

 Existem muitas maneiras de se descrever uma linguagem, mas todas elas 
podem ser transcritas numa sequência de sentenças feitas com símbolos da 
linguagem da pessoa que a está descrevendo. Tal sequência de sentenças pode 
ser interpretada como uma palavra (talvez muito longa) sobre o alfabeto T do 
escriba, isto é, como um elemento de T*. Como T* é enumerável, só existe uma 
quantidade enumerável possível de descrições de linguagens e como existe uma 
quantidade não enumerável de linguagens, chegamos à conclusão de que nem 
todas as linguagens podem ser descritas. 

 Assim, visto que só podemos descrever algumas linguagens, devemos ter 
esperança que possamos descrever linguagens que sejam, de algum modo, 
úteis. Este é um tópico fundamental em Ciência da Computação e em 
Linguística. 
 

 Como então compreender linguagens?  Por exemplo, como decidir se a 
frase “I belt much”1  é uma frase válida em inglês? Podemos proceder do seguinte 
modo: 

 As letras do alfabeto empregado existem na língua inglesa; 
 As palavras listadas pertencem à linguagem inglesa (basta procurar 

num dicionário); 
 As regras de formação e de concordância (gramática) são aceitas na 

língua inglesa (no nosso exemplo, decididamente não é o caso). 
 

                                                           
1 Eu cinto muito (trocadilho na tradução). 



 

 

Isto tudo pode ser feito de uma vez só, se pudermos consultar uma pessoa 
fluente em inglês, que nos diga se a expressão é aceitável ou não. Mas, com 
máquinas, o que ocorre? 

 Passemos então ao estudo de linguagens que possam ser entendidas ou 
mesmo geradas por máquinas. Será que podemos construir um computador de 
modo que este aceite uma sentença se e somente se ela está em uma dada 
linguagem L (respondendo de algum modo “sim” se a palavra fizer parte da 
linguagem e “não” se não fizer)? Reciprocamente, dado um computador, 
podemos definir uma linguagem (inerente à máquina), constituída pelas palavras 
que são aceitas por ele? 

 Buscando somente a essência de tais procedimentos, nosso computador 
deve, no mínimo, “ler” as palavras de um alfabeto A e “aceitá-las” ou não, de 
acordo com certas regras que definem a linguagem. 

 

 Vamos imaginar como isto pode ser 
feito: Sente-se em frente a um computador. 
Existe um teclado repleto de símbolos e a 
coleção dos símbolos do teclado será nosso 
alfabeto A. Ao ligar o computador, 
observamos que ele adquire uma certa 
configuração (dados na memória, tela do 
monitor de vídeo, etc.). Este é o estado inicial 
da máquina que denotaremos por qo . Os 
estados de uma máquina variam com o tempo 
e com os dados. Vamos assumir que a 
máquina possua um número finito E de estados. Quando a máquina é ligada e 
está preparada para receber o primeiro dado (primeiro input: pode ser o apertar 
de uma tecla ou um click no mouse), dizemos que a máquina está partindo de 
seu estado inicial rumo a um outro estado. 

 Se datilografarmos um símbolo de A (isto é, se apertarmos alguma tecla), 
podemos mudar o estado (modificando os dados na memória ou na tela), 
dependo do que foi digitado e do estado anterior à esta tarefa. 

 

 Esta mudança ocorre de uma maneira determinística, isto é, para cada 
estado q  E e cada símbolo p  A, o par (q,p) determina univocamente o novo 
estado, o qual será denotado por (q,p). Se (q,p) determinar estados diferentes 
em diferentes tempos, é sinal que a máquina está com defeito ou algum 
mecanismo não determinístico deve estar agindo. 

 



 

 

 Para que o computador aceite ou reconheça linguagens, vamos 
selecionar um subconjunto F dos estados E, chamado conjunto dos estados 
finais tal que, quando a máquina se encontrar em um dos elementos de F, 
podemos afirmar que ela aceitou o dado (a palavra). 

 

 Neste contexto, sem necessitarmos de eletricidade, discos ou manuais, 
podemos definir o que é um computador puramente em termos da teoria dos 
conjuntos: 
 

Um autômato finito M é um conjunto de 5 objetos: E, A, , qo  e F: 

 E é o conjunto não vazio de estados. 
 A é o alfabeto (também um conjunto finito não vazio de símbolos). 
  é uma função de E x A em E, chamada função de transição. 
 qo E é o estado inicial. 
 F é um subconjunto de E que contém todos os estados finais de M. 

 

Exemplo 1: Considere o autômato que lê o alfabeto A = { a,b } e tem somente 
dois estados E = { qo, q1 }. Vamos supor que F = { qo }, isto  é, qo é o estado inicial 
e também o estado final. Vamos descrever a função de transição, por meio das 
seguintes condições: 
 

1. Lendo a, a máquina sempre muda de estado, ou seja, qE, (q,a)  q. 

2. Lendo b, a máquina não muda de estado, ou seja, qE, (q,b) = q. 

 

Resumidamente, 

 

M 
 

a b 

qo 

 

q1 qo 

q1 

 

qo q1 

 

A dinâmica da máquina fica mais evidente se a representarmos por um grafo: 



 

 

 

 

 

 

 

Ora, este é o diagrama da caixa preta do disco voador! 

 

Vimos até agora os autômatos só são capazes de ler palavras com um 
único símbolo; precisamos fazer com que ele leia palavras com mais símbolos, 
ou seja, precisamos fazer com que ele atue sobre elementos de A*, em vez de 
operar apenas sobre elementos de A. Isto será feito estendendo a função  para 
E x A*. Se p  A* é uma palavra, p = p1...pn, como devemos ensinar M a ler p 
quando estamos num estado q? Ora, da mesma maneira que acontece quando 
digitamos uma palavra no computador: digitando uma letra de cada vez. 

 

 Primeiro M lê p1 que a coloca no estado (q, p1), então lê p2 que a põe no 
estado ((q, p1), p2). Este resultado será denotado por (q, p1 p2). Em geral, 
tendo definido (q, p1 p2 ... pk), podemos definir 

 

(q, p1 p2 ... pk  p k+1)= ((q, p1 p2...pk), pk+1) 

 

 Esta é uma definição recursiva, muito usada em computação. Se 
definirmos ainda (q, ) = q,  q  E (ou seja M não muda de estado se nenhum 
input for entrado), obtemos a extensão  : E x A*  E e, assim, M pode ler 
qualquer palavra de A*, podendo aceitar ou não algumas delas. 

 

 Um autômato finito M = (E, A, , qo , F) aceita uma palavra p  A* se (qo, 
p) pertencer a F, em outras palavras, p é aceita por M se, começando de seu 
estado inicial, M chega a um de seus estados finais, lendo p. 

 

 A linguagem aceita por uma máquina M é denotada por L(M), ou seja, 

 

L(M) = { p  A*/ M aceita p }. 

O círculo preto em qo 

representa o estado final e a 
seta indica o estado inicial. 

a 

a 
qo q1 

b b 



 

 

Exemplos: 

1. No exemplo 1 (caixa preta) acima L(M) é o conjunto de todas as palavras 
sobre {a,b} que têm um número par de a’s (incluindo as palavras com nenhum 
a). 

2. Alguns autômatos são muito idiotas, por exemplo, considere   
M = (E, A, , qo , F). 

Em que F = E (qualquer estado é final) então L(M) = A* (qualquer palavra é 
aceita).  

Se, por outro lado, F é o conjunto vazio (não existem estados finais) então L(M) 
é o conjunto vazio. 

 

 Uma linguagem L é regular se existir um autômato finito M tal que L(M) = 
L. Em outras palavras, L é regular se existir um autômato finito M que aceite 
precisamente a linguagem L. 

 

Exemplos: 

 Todas as linguagens vistas anteriormente nos exemplos deste capítulo são 
regulares. 

 Toda linguagem finita é regular. 
 

Linguagens regulares são bastante simples; elas assemelham-se a 
informações fornecidas por máquinas elementares, tais como a bomba de 
combustível de postos de gasolina ou certos eletrodomésticos que fazem 
sempre o mesmo ciclo de tarefas. 

 

Existem, entretanto, linguagens que não são regulares. Para verificar isto 
precisamos do Lema do Bombeamento, que veremos a seguir. Antes porém,   
precisamos de uma pequena definição: Se A é um alfabeto e x e y são palavras 
de A*, a concatenação de x e y é a palavra que se obtém escrevendo-se primeiro 
x, depois y. 
 

Ex: Se x=gato, y=rato,  xy=gatorato,  x2y=gatogatorato. 

Lema do Bombeamento: Se A é um alfabeto e L   A* é uma linguagem regular 
com infinitos elementos, então existem palavras x, y e z em A*, y  , de modo 
que a concatenação x yn z pertence à linguagem L, qualquer que seja o número 
natural n  N. 

 



 

 

Demonstração:  Como L é regular, existe um autômato finito M tal que L = L(M). 
Vamos supor que M tenha k estados. Como L é infinito, existe uma palavra p 
pertencente a L de comprimento maior do que k. Como M lê os símbolos de p e 
como ele anda de estado em estado, devido a p ter mais símbolos do que M tem 
de estados, deve existir um estado q no qual M entra duas vezes (Princípio das 
casas de Pombos). Assim, existem palavras x, y e z, y  , tais que p = x y z 
(x,y,z são as “sílabas” de p) de modo que M está no estado q antes e depois de 
ler y. Então M aceita a palavra mais longa   x y y z, pois, após ler a sílaba do 
meio y, a máquina estará no estado q, podendo ler novamente y e então passar 
a ler z e entrar num estado final de aceitação. Segue, por indução, que este 
processo pode ser repetido quantas vezes quisermos e portanto que M aceita x 
yn z, nN (esta possibilidade de repetição da palavra y  nos lembra um 
bombeamento, daí o nome do Lema). 

 

  Observe que a inclusão de um novo y na palavra x y z é feita, via diagrama 
de estados, percorrendo-se um ciclo fechado diversas vezes ao invés de apenas 
uma. Observe no exemplo abaixo podemos “bombear” quantas vezes quisermos 
a palavra ab: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

q0 

q1 

b 

a 

a 

b 

b q2 

 



 

 

 

 Vamos mostrar agora que nem todas as linguagens podem ser regulares. 
Considere a linguagem L   {a,b}* constituída por todas as palavras formadas 
por uma seqüência de a’s seguidas de uma seqüência de b’s de mesmo tamanho 
que a seqüência de a’s: 

 

 L = {an bn/ n > 0} 

 

 A linguagem L não é regular. Se fosse, pelo lema do bombeamento, 
existiriam palavras x,y,z em { a, b }*, com y  , tais que, para todo número natural 
n, x yn z  L. Mas y não pode ser uma seqüência de a’s, pois, quando n é grande, 
a palavra x yn z teria mais a’s do que b’s pois x e z têm um número limitado de 
a’s ou de b’s. Neste caso a palavra x yn z estaria fora da linguagem L.  
Analogamente, y não pode ser formado apenas por b’s. Finalmente, se y fosse 
formado por a’s e b’s então a palavra x y2 z não teria a forma an bn    e também 
não pertenceria a L.  Assim L não é regular. 

 

Este exemplo mostra que nenhum autômato finito tem memória suficiente 
para contar e guardar um número arbitrariamente grande de a’s para que ele 
possa conferir se uma palavra inicialmente formada por a’s é seguida do mesmo 
número de b’s (deficiência de hardware). Para sanar esta deficiência um novo 
autômato deve ser criado. Os autômatos de pilha conseguem aceitar a 
linguagem do exemplo anterior. Grosseiramente falando, este autômato tem uma 
memória expansível modelada de modo similar ao empilhamento que fazemos 
com pratos vazios. 

 

MEMÓRIA 

 
 Já vimos que uma linguagem é definida a partir de um alfabeto A (que 
nada mais é do que um conjunto não vazio de símbolos), formando-se o conjunto 
A* de todas as combinações arbitrárias de símbolos e, dentro de A*, 
selecionamos o subconjunto das palavras L que contém todas as palavras de 
uma dada linguagem. 
  
 Vimos também que é possível a construção de máquinas (isto é, 
computadores) que reconhecem se uma palavra pertence ou não à uma dada 
linguagem. Estas máquinas são aceitadoras ou reconhecedoras de linguagens. 
Elas também podem ser usadas para gerar linguagens. 
 



 

 

 Vimos como exemplo a caixa preta de um disco voador que reconhecia e 
gerava todas as palavras sobre o alfabeto A = { a, b }, formadas por um número 
ímpar de a’s e por um número qualquer de b’s. Esta máquina é um protótipo de 
um autômato finito e a linguagem reconhecida por ela é regular, sendo bastante 
simples e previsível. 
 
 Vimos também que nem toda linguagem pode ser reconhecida por um 
autômato finito. Neste capítulo vamos apresentar uma máquina que entende 
uma linguagem mais sofisticada que a regular. 
  
 Um exemplo de uma tal linguagem é a formada por palavras palíndromas 
marcadas. O que é isto? Uma palavra é dita palíndroma se podemos lê-la tanto 
da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. Por exemplo, a 
palavra ovo é palíndroma (curiosidade: as frases ‘a grama é amarga’ e 
‘Socorram-me subi no ônibus em Marrocos’ são também palíndromas). 
  
 Sobre o alfabeto A = {a, b, c}, seja p uma palavra formada apenas pelas 
letras a e b e denotemos por p’ a palavra p escrita de trás para frente. Então a 
linguagem 
 

L = { p c p’ /  p pertencente a {a, b}* } 
 
não é regular, isto é, não pode ser reconhecida por um autômato finito. Basta 
aplicar novamente o lema do bombeamento, visto anteriormente, para quebrar a 
simetria dos elementos de L. 
 
 Para arquitetar uma máquina que reconheça palavras palíndromas, o uso 
de autômatos finitos não pode ser feito pois este não tem memória suficiente 
para checar se uma palavra p de comprimento grande seja repetida na ordem 
inversa p’. Não temos de antemão um controle sobre o tamanho das palavras. É 
necessário armazenar a palavra p, para testar se, depois de lido o símbolo 
intermediário c, aparece a mesma palavra na ordem inversa. Para isto devemos 
sofisticar o ‘hardware’. 
 

Autômatos de Pilha 
 
 Um autômato de pilha é uma máquina que tem uma memória expansível 
modelada de modo análogo ao que fazemos com pratos empilhados. Vamos 
descrever como ele é, como funciona e o que é a sua memória, por meio da 
construção de um aparato concreto que reconhece palavras palíndromas.  
 
 As linguagens reconhecidas por autômatos de pilha são chamadas de 
linguagens livres de contexto. O porque deste nome ficará claro 
posteriormente. 
 
 Um autômato de pilha é um autômato finito munido de um dispositivo onde 
se pode empilhar discos um sobre os outros (a pilha).  Um símbolo só pode ser 



 

 

adicionado à pilha no topo e só pode ser removido se estiver também no topo da 
pilha. Quando um símbolo é adicionado ao topo, o símbolo previamente no topo 
torna-se o segundo a partir do topo, o segundo torna-se terceiro, etc. Quando 
um símbolo é removido do topo da pilha, o segundo símbolo prévio torna-se o 
primeiro, o terceiro torna-se o segundo e assim sucessivamente. Não é 
necessário que visualizemos a pilha inteira (ela pode estar contida num tubo, 
como por exemplo nos suportes para copinhos de café); é necessário apenas 
que conheçamos, a cada passo, quem está no topo da pilha. 
 
 Para os nossos propósitos, faremos a hipótese de que a pilha pode se 
tornar arbitrariamente longa, de modo que podemos sempre adicionar tantos 
símbolos quanto desejarmos a ela. 
 
 Vamos mostrar agora como usar uma pilha de fichas, acoplado a um 
controle finito para reconhecer a linguagem das palavras palíndromas. Faremos 
uso de um controle finito com dois estados: q1 e q2, com três entradas (teclas) a, 
b, c e uma pilha de fichas com as cores amarelo e vermelho. 
 
 O autômato de pilha descrito aqui pode ser fabricado utilizando-se 4 
lâmpadas e três pequenas chaves duplas de liga/desliga. Sua memória pode ser 
confeccionada com uma pilha de discos coloridos de cartolina. A tecla c, quando 
desligada, deve permitir que uma lâmpada (digamos da cor verde) fique acesa 
para indicar a colocação de fichas e, quando ligada, deve mudar fazendo com 
que a lâmpada verde se apague e outra lâmpada (digamos azul) se acenda, 
indicando a retirada de fichas. Para construí-la basta seguir os esquemas abaixo 
apresentados. 
 
 Observe o formato do autômato de pilha: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

q1 = verde 

colocar fichas 

q2 – azul 

retirar fichas 
Esta é a 
memória da 
máquina 

a b 

c tirar por 

A chave c controla se 
colocamos ou retiramos os 
dados da memória 



 

 

Como operar a máquina: 

 
1. A máquina começa com o controle finito no estado  q1 (acione a chave LIGA  
- pôr - lâmpada verde acionada ). 
 
2. Se a tecla digitada for a e o equipamento estiver no estado q1 (pôr), um disco 
amarelo é colocado sobre a pilha. Se a tecla digitada for b, e o equipamento 
estiver no estado q1, um prato vermelho é colocado no topo da pilha. Em ambos 
os casos a máquina continuará no estado q1. 
 
3. Se digitarmos o símbolo c e o equipamento estiver no estado q1, ele mudará 
para o estágio q2  (retirar – a lâmpada azul se acenderá) sem adicionar ou 
remover fichas. 
 
4. Se a tecla digitada for a e o equipamento estiver no estado q2 (retirar) com um 
prato amarelo no topo da pilha, este prato deve ser removido. Se a tecla digitada 
for b e o equipamento estiver no estado q2 com um prato vermelho no topo da 
pilha, este prato deve ser removido. Em ambos os casos o controle finito 
permanecerá no estado q2. 
 
5. Em qualquer outra situação, o equipamento não poderá realizar nenhum 
movimento. 
 
Importante: diremos que o equipamento aceita uma sequência de símbolos se 
ao terminar de processar o último símbolo, a pilha de pratos estiver 
completamente vazia. Quando isto ocorrer, nenhum movimento adicional é 
permitido. 
 
 O aparato opera basicamente do seguinte modo: no estado q1 ele adiciona 
fichas fazendo uma imagem do que está sendo digitado: coloca-se uma ficha 
amarela no topo da pilha cada vez que o símbolo digitado for a, e coloca-se uma 
ficha vermelha cada vez que o símbolo digitado for b. Quando c é digitado, o 
equipamento muda para o estado q2 (retirar fichas – lâmpada azul). A seguir, o 
restante da palavra é comparado com a pilha já feita de fichas, removendo uma 
ficha amarela do topo da pilha cada vez que digitarmos o símbolo a e uma ficha 
vermelha cada vez que digitarmos um símbolo b. 
 
 Pode acontecer da ficha que está no topo da pilha ser da cor errada e a 
máquina trave, sem instruções para continuar; neste caso a palavra não será 
aceita. Se todas as fichas combinarem com o que foi digitado, com certeza a 
pilha ficará vazia e o equipamento aceitará a palavra. A pilha se tornará vazia 
somente no caso em que a palavra digitada após o aparecimento de c for igual 
à palavra digitada antes de c, mas escrita de trás para frente. Assim, este 
autômato aceita todas as palíndromas marcadas e somente elas. 
 

 



 

 

ESQUEMA 

Inicie sem nenhuma ficha na memória no estado q1, digite letra por letra da palavra 
e siga as instruções: 

 

Ficha do topo Estado Tecla digitada: a Tecla digitada: b Tecla digitada: c 

Inicialmente 
vazia 

ou 

Amarela 

 

q1 

 

 

q2 

Adicione uma ficha 
amarela e fique no 

estado q1 

Remova a ficha 
amarela do topo e 
fique no estado q2 

Adicione uma ficha 
vermelha e fique no 

estado q1 

 

-------------- 

Vá para o estado q2 

 

 

 

-------------- 

Inicialmente 
vazia 

ou 

Vermelha 

 

q1 

 

 

 

q2 

Adicione uma ficha 
amarela e fique no 

estado q1 

 

------------------- 

Adicione uma ficha 
vermelha e fique no 

estado q1 

 

Remova a ficha 
vermelha do topo e 
fique no estado q2 

Vá para o estado q2 

 

 

 

------------------------- 

 

 

Esquema de montagem: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

          bateria 

Chave móvel de 3 
estágios 

a 

b 

desligado 

          bateria 

Chave móvel de 3 
estágios 

c (por) - ligar 

tirar 

desligado 

Embutir esses dois 
circuitos em uma 
mesma caixinha 

Colocar na parte externa da 
caixinha uma haste para 
encaixar as fichas (vermelhas 
e amarelas) e formar a pilha, 
de acordo com o que for 
digitado. 



 

 

 

GRAMÁTICA 
 
 A gramática é usualmente estudada como um ramo da Linguística. O 
objetivo dos estudos gramaticais, pelo menos do ponto de vista inicial, é definir 
quando uma dada sentença é bem formada, sendo válida ou não na linguagem 
que está sendo usada e também fornecer descrições sobre as estruturas das 
sentenças. 

 

 Uma das metas atuais do trabalho dos cientistas da computação com 
linguistas é procurar uma gramática formal que possa descrever a linguagem 
natural, de modo que um computador possa “entender” as diversas línguas 
humanas. Isto será muito útil para traduções, para verificar se uma sentença está 
correta, bem formulada, etc. Este é um projeto bastante difícil de ser 
concretizado devido à fluidez de nossa comunicação.  

 Vamos estudar aqui algumas gramáticas que podem ser entendidas por 
computadores; por isso mesmo elas são simples e bem mais restritas que as 
linguagens  humanas, mas, mesmo assim, trata-se de um bom ponto de partida. 

 Considere a sentença: Os leitores latinos são muito aplicados. Uma 
análise simples desta sentença permite construir o seguinte diagrama: 

 

<sentença> 

 

 

 

 

   <sujeito>                                                   <predicado> 

 

 

<adj. adnom>  <núcleo do sujeito>    <adj adnom>     <verbo>     <adj adv>   <núcleo do 
predicado> 

  

            Os                      leitores                 latinos         são           muito                  aplicados 

  



 

 

Este é um exemplo de uma frase correta gramaticalmente (e também 
semanticamente!). Observe que a classe das sentenças, aqui denotada por 
<sentença>, “ recebe os valores” <sujeito> e <predicado>, que ainda são 
classes. Por sua vez, <sujeito> recebe os valores <adj. adnom> duas vezes e 
<núcleo do sujeito>, que são novamente classes e estes últimos recebem os 
valores ‘Os’, ‘leitores’ e ‘latinos’, que não são mais classes, mas sim palavras 
terminais ou finais de nossa análise. O mesmo ocorre com <predicado> que 
recebe <verbo>, <adj. adv> e <núcleo do predicado>, que são substituídos por 
elementos terminais. 

 

 É necessário colocar sinais <   > envolvendo certos conjuntos de símbolos  
pois eles podem ser palavras da nossa língua e queremos diferenciar entre a 
classe <verbo> e a palavra terminal ‘verbo’. Por exemplo, na frase: “O verbo 
conhecer termina em er”, usamos verbo como uma palavra terminal com 
significado diferente da classe <verbo>. 

 

 O esquema exposto acima também pode ser usado para gerar sentenças, 
de modo natural: começamos com a classe inicial <sentença>, a seguir 
colocamos nesta classe as (sub) classes  <sujeito> e <predicado>, 
posteriormente atribuímos  a estas novas classes outras classes e assim 
sucessivamente até só termos palavras terminais. 
 

 Podemos formar uma quantidade enorme de sentenças por este 
processo. A maioria das frases obtidas pode não fazer sentido mas, do ponto de 
vista gramatical, elas são corretas num sentido amplo. As classes <sentença>, 
<sujeito>, etc. são chamadas variáveis e palavras em si (como leitores, no 
exemplo acima), são chamadas simplesmente de terminais. 

 

 As relações existentes entre variáveis com outras variáveis (entre classes 
e subclasses) e entre variáveis e terminais são chamadas de produções. 

 

Exemplos de produções:  

  <predicado>               <núcleo do predicado><adjunto adverbial> 

  <verbo>                      são 

 



 

 

 Uma das variáveis deve ter um papel especial (no nosso caso 
<sentença>), pois, a partir dela as produções gerarão as sentenças da 
linguagem. Esta variável inicial será denotada por I  (I de inicial). 

 

 Uma gramática  G é um conjunto de 4 objetos: 

 

V: um conjunto de variáveis 

T: um conjunto de terminais 

P: um conjunto de produções 

I:  variável inicial. 

 

 Vamos supor sempre que V e T não tenham elementos em comum, para 
não confundir variáveis com terminais. O conjunto P das produções é formado 
por expressões da forma: 

  
 

com     uma sequência de símbolos no alfabeto V, diferente da palavra vazia, e 
 um elemento pertencente ao conjunto das sequências arbitrárias de símbolos 
em (V  T)* = { palavras sobre o alfabeto V  T }. 

 

 A linguagem gerada pela gramática G, denotada por L(G),  é o conjunto 
de todas as palavras terminais que podem ser obtidas, a partir da variável inicial 
I, usando-se sucessivas vezes as produções de G. Deste modo, uma sentença 
é vista como uma única palavra, algumas vezes bastante longa.  

 

 Simbolicamente, a linguagem  L(G) gerada pela gramática G, é dada por 

 

L(G) = { p / p  T* e  I        1            2             ...            n              p} 

 

Por exemplo, considere a gramática G = {V, T, P, I}, em que  V = { I  },  T = { 0, 1 
},  P = { I →  0 I 1,   I →  0 1}. 

 



 

 

Neste caso  I  é a única variável, 0 e 1 são os únicos terminais. Só existem 
duas produções  

 

I           0 I 1  e   I            0 1. 

 

 A primeira delas permite inserir simultaneamente um 0 à esquerda de I e 
um 1 à direita de I e a segunda permite trocar I por 01.  Como serão as palavras 
obtidas pela aplicação sucessivas vezes das regras de produção? É fácil ver que 
elas serão do tipo 0n1n , isto é, são formadas inicialmente por zeros seguidos de 
um mesmo número de uns. Basta aplicar sucessivas vezes as produções: 

 

I            0 I 1           0 0 I 1 1          ...           0 n-1 I  1 n-1         0 n1 n 

 

 

ALGUMAS GRAMÁTICAS ESPECIAIS: 

 

1) Gramáticas de Representação Finita 
 

As linguagens que as máquinas entendem precisam ter representação finita, 
isto é, um número finito de produções. Como vimos anteriormente, nem todas as 
linguagens são assim. As máquinas que aceitam e reconhecem linguagens 
finitamente geradas são as Máquinas de Turing. As linguagens aceitas por estas 
máquinas são chamadas linguagens recursivamente enumeráveis. 
Dedicaremos a próxima seção ao entendimento de tais máquinas, suas 
linguagens e aplicações. 

Antes, porém, apresentaremos algumas linguagens mais simples. 

 

2) Gramáticas sensíveis ao contexto. 
 

Seja G = {V, T, P, I} uma gramática. Se as produções em P forem do tipo    
     , com o comprimento da palavra  menor  ou igual ao da palavra , dizemos 
que G é sensível ao contexto. As máquinas que aceitam estas linguagens 
recebem o nome de autômatos lineares limitados e as linguagens aceitas por 
elas são chamadas de linguagens algorítmicas ou também linguagens 
sensíveis ao contexto.  Os autômatos lineares limitados são muito parecidos 



 

 

com as máquinas de Turing que estudaremos mais adiante, diferindo apenas no 
espaço de trabalho que é limitado pelos dados de entrada e não infinito. 

 Vejamos um exemplo: G = { V, T, P, I},  V = {I, B, C}, T = {a,b,c} e P é o 
conjunto de produções: 

I  a I B C,   I   a B C,  C B   B C,  a B   a b,  b B    b b,  b C    bc,  

C    c. 

 Observe que os comprimentos dos elementos à esquerda das setas é 
sempre menor ou igual aos da direita. Uma típica produção é a seguinte: 

I  a I B C  a a B C B C  a a B B C C  a a b  B C C   a a b b C C   
aabbcC   a a b b c c. 

 Neste exemplo, a linguagem reconhecida por G é  

L(G) = { a n b n c n , n = 0, 1, 2, ...} 

 Esta linguagem é sensível ao contexto. Pode-se mostrar que ela não é 
aceita por nenhum autômato de pilha, pois suas memórias não são suficientes 
para cuidar do crescimento de três variáveis simultaneamente. 

 Numa linguagem sensível ao contexto, as produções têm a forma: 1A2 

     12, isto é, A pode ser trocada por  somente quando A aparecer no 
contexto (entre)  1   e 2. 

Observe a analogia com a linguagem natural: 

<adj. adnominal> <sujeito><verbo>             Os alunos estudam  

O sujeito, no contexto, isto é, entre o adjunto adnominal e o verbo, produz 
uma frase aceitável no português usual. No entanto, 

<adj. adnominal> <verbo><sujeito>           Os estudam alunos 

não é uma frase aceitável. Assim, a troca de uma variável por uma palavra 
terminal depende (é sensível) do (ao) contexto. 

 

3) Linguagens livres de contexto 
 

Uma gramática G = {V, T, P, I} cujas produções são todas da forma       , 
em que  é uma variável simples e   é uma sequência qualquer de símbolos, é 
chamada de gramática livre de contexto. Na linguagem gerada por esta 
gramática podemos trocar uma variável A por uma sequência , 
independentemente do contexto. As máquinas que aceitam esta linguagem são 
os autômatos de pilha. 



 

 

Por exemplo, considere a gramática  G = { V, T, P, I},  V = {I, A, B}, T = {a, b} e 
P  o conjunto de produções: 

I    a B,  I   b A,  A    a, A  a I,  A  b A A,  B   b,  B  b I,  B     a B 
B. 

Observe que as variáveis que aparecem no primeiro membro de cada seta 
são simples. A linguagem aceita por esta gramática é livre de contexto e uma 
produção típica é:  

I    a B    a b I     a b b A   a b b a I   a b b a a B  a b b a a b. 

As palavras desta linguagem são formadas por um número igual de a’s e b’s, 
em qualquer ordem. 

 

4) Linguagens Regulares 
 

São as linguagens mais simples, aquelas que são aceitas por autômatos 
finitos. Neste caso as únicas produções permitidas são da forma: 

A     a B  ou   A      a, 

em que A e B são variáveis e a é um símbolo terminal. 

 

 Por exemplo, considere  G = { V, T, P, I} a gramática com   V = { I, A, B }, 
T = {a, b}  e  P  o conjunto de produções: 

I        a A,    A        b B,  A         ,  B         a A. 

A linguagem gerada por essas produções é constituída por palavras 
começando com uma letra a seguida de um número qualquer de cópias de ba ( 
é a palavra vazia).  Vejamos uma produção simples:  

 I        a A      a b B       a b a A      a b a b B   a b a b a A     

a b a b a   = a b a b a 

 

Apresentamos a seguir um resumo do que foi desenvolvido até agora. 
Esta organização de máquinas e de linguagens é conhecida como 
hierarquia de Chomsky. 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

Tipo de Gramática 

 

Tipo de Linguagem Autômato que a reconhece 

Regular Regular Autômato Finito 

Livre de Contexto Livre de Contexto Autômato de Pilha 

Sensíveis ao contexto Algorítmica ou 
sensível ao contexto 

Autômatos Lineares Limitados 

Representação finita Recursivamente 
Enumerável 

Máquinas de Turing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS E ALGORITMOS: 

 

Um procedimento é uma sequência finita de instruções que podem ser 
realizadas mecanicamente, tal como um programa de computador. Um 
procedimento que termina é chamado de algoritmo. 

 

Um procedimento pode ser usado para reconhecer linguagens. Como isto 
é feito? Dada uma linguagem, se existir um procedimento que ao processar uma 
palavra responda “sim” se a palavra estiver na linguagem, dizemos que o 
procedimento reconhece a linguagem. Uma linguagem que é reconhecida ou 
gerada por um procedimento chama-se linguagem recursivamente enumerável. 
As máquinas de Turing são aquelas que aceitam tais linguagens. Acredita-se, 
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Noam Chomsky (1928 -) é  professor de Linguística no Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts. Foi o criador da gramática ge(ne)rativa transformacional, abordagem 
que revolucionou os estudos no domínio da linguística teórica. É também  autor de 
trabalhos fundamentais sobre as propriedades matemáticas das linguagens formais.  

Segundo Chomsky, a linguagem é concebida como uma propriedade inata do 
cérebro/mente humanos. Além da sua investigação e ensino no âmbito da Linguística, 
Chomsky é também muito conhecido pelas suas posições políticas de esquerda e pela 
sua crítica da política externa dos Estados Unidos da América.  Seu site oficial é: 
http://www.chomsky.info/. 



 

 

com boa dose de razão, que elas devam ser os mecanismos mais sofisticados 
que permitam capturar plenamente o conceito de computabilidade. A importância 
de tais estudos nos levam compreender os limites da computação. Esse  
fascinante assunto para o futuro. 
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